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“Não se deve, porém, imaginar o domínio da cultura como uma entidade 

espacial qualquer, ele está inteiramente situado sobre fronteiras, fronteiras 

que passam por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade 

sistemática da cultura se estende aos átomos da vida cultural, como o sol se 

reflete em cada gota. Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: 

nisso está sua seriedade e importância; abstraído da fronteira, ele perde 

terreno, torna-se vazio, pretensioso, degenera e morre” (Mikhail Bakhtin, 

Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, 2010). 

 

 

“Nesse espetáculo real sem palco, onde se dava os festejos populares, é 

impossível traçar uma fronteira nítida entre a realidade e o símbolo” (Mikhail 

Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, 2008). 

 

 

“Há uma fronteira interna, clara, que delimita os dois aspectos: mesmo 

existindo lado a lado, eles não se confundem, não se misturam” (Mikhail 

Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, 2008). 

 

 

“O núcleo dessa cultura, isto é, o carnaval, não é de maneira alguma a forma 

puramente artística do espetáculo teatral, e de forma geral, não entra no 

domínio da arte. Ele se situa nas fronteiras entre a arte e a vida. Na realidade 

é a própria vida apresentada com os elementos característicos da 

representação” (Mikhail Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais, 2008). 

 

 

“O corpo escapa às suas fronteiras, ele engole, devora, despedaça o mundo, 

fá-lo entrar dentro de si, enriquece-se e cresce às suas custas” (Mikhail Bakhtin, 

A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 

Rabelais, 2008). 

 

 

“A vida é extraída das suas fronteiras banais, a teia de aranha das convenções 

se rasga, todas as fronteiras oficiais e hierárquicas são varridas, um ambiente 

específico se cria, que concede o direito exterior e interior à liberdade e à 

franqueza. E mesmo o homem mais respeitável tem o direito de colocar “as 

calças sobre a cabeça”. É por isso que o problema da vida é debatido não na 

igreja, não nas escolas de filosofia, mas num lugar de distração” (Mikhail 

Bakhtin, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, 2008). 
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12/11/2018 | SEGUNDA-FEIRA 

HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

14h CREDENCIAMENTO 
Hall do 

Auditório 

15h às 18h ARENA DIALÓGICA: abrindo as Fronteiras Anfiteatro 

18 às 21h Coquetel de Recepção e Apresentações culturais 
Hall do 

Auditório 

13/11/2018 | TERÇA-FEIRA 

8h30 às 10h30 

I ARENA DIALÓCIA 

AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES 

SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL: 

Fronteiras entre estrutura, infraestrutura e 

superestrutura no cronotopos contemporâneo - 

armas para abrir Fronteiras entre as ideologias 

dominantes e as contra-ideologias. 

Cândido Grzybowski – Ibase – Rio de Janeiro - RJ 

Gaudêncio Frigotto – UERJ – Rio de Janeiro - RJ 

Valdemir Miotello – UFSCar – São Carlos - SP  

Camila Caracelli Scherma – UFFS – Chapecó - SC 

Anfiteatro 

10h30 às 10h50 CAFÉ 
Hall do 

Auditório 

10h50 às 12h 
I GRANDE RODA DE CONVERSA COM 

TODOS OS PARTICIPANTES 
Anfiteatro 

12h às 14h ALMOÇO  

14h30-16h 

 

II ARENA DIALÓGICA 

O PODER DA LINGUAGEM E DA 

LITERATURA NO APAGAMENTO DAS 

FRONTEIRAS entre as línguas e as literaturas e 

entre as concepções do mundo na literatura, na 

perspectiva das categorias de Bakhtin. 

  

Aline Duarte Rufo - UFSCar - São Carlos - SP 

Anfiteatro 
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Hélio Pajeú – UFPE – Recife - PE 

Terezinha Costa-Hübes – Unioeste – Cascavel - PR 

José Kuiava – Unioeste – Cascavel – PR 

 

16h às 16h20 CAFÉ 
Hall do 

Auditório 

16h30-18h30 

 

I RODA DE CONVERSA 

AS FRONTEIRAS NO HORIZONTE 

SINGULAR DE CADA CONVERSADOR. AS 

FRONTEIRAS QUE       PRODUZEM AS 

INSÔNIAS MAIS PERMANENTES NO 

COTIDIANO. 

Todos os conversadores em rodas de 30 pessoas 

 

Salas de 

Aulas 

19h às 21h 
SARAU LITERÁRIO SEM FRONTEIRAS E 

XERAÇÃO DE LIVROS 

Hall do 

Auditório 

14/11/2018 | QUARTA-FEIRA 

8h30 às 10h30 

 

III ARENA DIALÓGICA 

AS FRONTEIRAS/INTERSECÇÕES 

ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA 

BAKHTINIANA, A EDUCAÇÃO E/OU 

ENSINO CONTEMPORÂNEO DE LÍNGUA E 

LITERATURA: Retratar e Refletir 

 

Anselmo Lima - UTFPT - Pato Branco - PR 

Renilson José Menegassi – UEM – Maringá - PR 

Gilberto de Castro – UNIRIO – Rio de Janeiro – RJ 

Carmem Terezinha Baumgartner – Unioeste – 

Cascavel - PR 

Mariângela Garcia Lunardelli – Unioeste – Foz do 

Iguaçu – PR 

 

Anfiteatro 

10h30 às 10h50 CAFÉ 
Hall do 

Auditório 

10h50 às 12h 
II GRANDE RODA DE CONVERSA COM 

TODOS OS PARTICIPANTES 
Anfiteatro 

12h às 14h ALMOÇO  



 

14h30 – 16h30 

II RODA DE CONVERSA 

 

AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS 

TEÓRICOS E O MUNDO REAL: FRONTEIRAS 

ENTRE AS SALAS DE AULA E OS LIVROS 

 

Todos os conversadores em Rodas de 30 pessoas 

Salas de 

Aulas 

16h às 16:20 CAFÉ 
Hall do 

Auditório 

 

GRANDE RODA DE ENCERRAMENTO 

O futuro do Círculo – Rodas De Conversa 

Bakhtiniana – GEGe 

Anfiteatro 

 

 

 

 



 

Caros amigos de Bakhtin, 

 

 CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana teve sua primeira 

edição em novembro de 2008 e nasceu com intento de comemorar o 

aniversário de nascimento de Mikhail Bakhtin e para discutir os 

postulados desenvolvidos pelo Círculo, seus temas, suas filosofias, 

suas teorias, suas preocupações, trazendo à baila a atualidade dos Estudos 

Bakhtinianos no Brasil. O conceito inicial foi arquitetar um evento diferente, 

que se fundamentasse, sobretudo, na dialogia bakhtiniana, que estabelece um 

modo do fazer acadêmico menos hierárquico, no que diz respeito às relações 

de poder entre aqueles que “detêm” o conhecimento e aqueles que querem 

“adquiri-lo”, propondo a construção do conhecimento científico como re-

construção, como colaboração, produzido em diálogo, em rodas de conversa, e 

que essas conversas fossem bakhtinianas, no sentido de haver tanto respeito ao 

ato de escutar (se “ex-por” ao outro que fala) como ao ato de falar. 

Esse evento é fruto de uma vontade do Grupo de Estudos dos Gêneros 

do Discurso (GEGe/UFSCar) de promover um encontro cuja atividade 

principal fosse o ato de conversar. Por isso, a ideia da sua arquitetônica em 

Rodas de Conversa em que a hierarquia não predomine, para que todos os 

seus participantes – de áreas e níveis de formação diversos – exerçam seu ato 

de fala e de escuta se constituindo como conversadores.  

Ao longo desses anos, em todas as edições foi-se formando um grupo de 

sujeitos que vêm de diferentes partes do Brasil, e até de outros países, para 

dizerem as suas palavras e para se colocarem à escuta das outras vozes que, 

nas rodas, dialogam com Bakhtin e o Círculo. O intento de colocar a palavra 

para circular foi se fortalecendo ao longo dos anos em que o CÍRCULO – Rodas 

de Conversa Bakhtiniana aconteceu e a partir de 2011, além desse evento, o 

Encontro de Estudos Bakhtinianos (EEBA), criado também pelo GEGe, entrou 

em jogo para circular entre as diferentes universidades do país, possibilitando 

que o CÍRCULO se constituísse desde então bianual. Atualmente, esses dois 

eventos vão se revezando em diferentes universidades do país, alargando as 

distintas possibilidades de diálogo para aqueles que querem dizer sua palavra 

com Bakhtin. 

Em 2016 o VII Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana começou a 

circular pelo Brasil, saindo do aconchego de São Carlos para aportar nas terras 

quentes de Pernambuco, nas cidades de Recife e Olinda, no período de 05 a 09 

de novembro, e aconteceu no Centro de Artes e Comunicação da Universidade 

Federal de Pernambuco. Essa edição foi organizada pelo Laboratório de 

Investigações Bakhtinianas Relacionadas à Cultura e Informação (LIBRE-

CI/DCI/UFPE) em parceria com o Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso 

(GEGe/DL/UFSCar).  

Nesse ano de 2018 o VII Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana, saiu das 

terras quentes de Pernambuco e vai para a região de fronteiras no Sul do Brasil, mais 
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precisamente para a cidade de Cascavel - Paraná. Esse encontro diálogo acontecerá 

de 12 a 14 de novembro de 2018 nas dependências da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná - UNIOESTE. Essa edição está sendo organizada pelo Centro de 

Educação, Comunicação e Artes – CECA; pelo Programa de Pós-graduação em Letras 

– PPGL, pelo Programa de Pós-graduação em Letras – Mestrado Profisisonal – 

Profletras, e pelo Curso de graduação em Letras, em parceria com o Grupo de 

Estudos dos Gêneros do Discurso (GEGe/DL/UFSCar).  

Como de costume, as conversas das Rodas e Arenas girarão em torno de um 

tema central, qual seja: FRONTEIRAS, que será esmiuçado nas Arenas Dialógicas e 

nas Rodas de Conversa nos seguintes eixos: 

 

1. AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE 

NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS PARA 

ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-

IDEOLOGIAS 

  

O mundo em que vivemos é o mundo do qual fazemos parte – o mundo que 

constituímos – embora não do nosso agrado, exatamente como gostaríamos que 

fosse, mas em circunstâncias históricas determinadas. Portanto, temos a nossa 

parcela de responsabilidade. Como ponto de partida para nosso exame, poderíamos 

nos perguntar: qual é a fonte ideológica que gera os pressupostos teóricos que 

alimentam as forças determinantes desta sociedade neoliberal? Trata-se de examinar 

esta sociedade na ótica do neoliberalismo como categoria de análise. A intenção e o 

propósito é entender o mundo de fronteiras de hoje – talvez as fronteiras do mundo – 

fronteiras geográficas, fronteiras marítimas, fronteiras aéreas e espaciais dos estados, 

países, nações, continentes, hemisférios, blocos... Enfim, as potências mundiais. Uma 

recomendação sincera: para examinar a questão polêmica, complexa e repleta de 

contradições – as fronteiras em sua totalidade e individualidade no cenário mundial 

de hoje – é prudente fazê-lo pelo método dialético de análise de conjuntura. 

Examinar as conexões entre forças de estrutura (Marx, Gramsci e outros), de 

infraestrutura (Bakhtin) e de superestrutura. Isso, sem dúvidas, na escala da 

globalização. Examinar as formas de domínio ideológico, político, científico, 

tecnológico, domínio do mercado mundial... Também, e principalmente, examinar a 

missão, o papel social crítico e humanitário, o potencial científico e o poder de 

transformação das universidades. Buscar os sentidos de fronteiras como fenômeno 

total. A totalidade das relações, das possibilidades e impossibilidades – fronteiras 

ideológicas, fronteiras políticas, fronteiras religiosas, fronteiras étnicas, fronteiras 

fundamentalistas, fronteiras filosóficas, fronteiras éticas, e mil outras. 

 

 

 



 

2. O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE 

AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS 

ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

 

 Examinar a “literatura como universal” à luz de uma perspectiva histórica, 

“sem distinção de língua e carácter nacional” (Ítalo Calvino), como estética literária 

na polifonia de vozes dialógicas (M. Bakhtin) e a interpretação na conexão das três 

intenções nas obras literárias – intentio auctoris, intentio operis e intentio lectoris (U. 

Eco). Enfim, é preciso exercitar a liberdade interpretativa para superar as fronteiras 

estruturalistas e formalistas dos limites da interpretação das obras de estética 

literária. É necessário perceber a interseção da literatura e da ciência. Todo texto 

científico contém elementos da estética, e todo escrito estético literário contém 

elementos da ciência. É preciso sentir e vivenciar a multiplicidade polifônica de 

culturas, ideologias, visões e concepções de mundo, de vida, de soxiedade, de estado, 

de política, de religiões, etc. É prudente seguir as lições de I. Calvino: “o grande 

desafio para a literatura é o de saber tecer em conjunto os diversos saberes e os 

diversos códigos numa visão pluralística e multifacetada do mundo”. E as lições de 

M. Bakhtin, para romper com o “domínio da cultura e da estética burguesas dos 

tempos modernos”.  Em contraposição, Bakhtin adverte que para compreender é 

preciso “... a reformulação radical de todas as concepções artísticas e ideológicas, a 

capacidade de desfazer-se de muitas exigências do gosto literário profundamente 

arraigadas, a revisão de uma infinidade de noções e sobretudo, uma investigação 

profunda dos domínios da literatura cômica popular que tem sido tão pouco e tão 

superficialmente explorada”. E de U. Eco aprendemos mais: “a imaginação narrativa 

não tem limites”. E não tem fronteiras, com certeza. Pois, “[...] texto algum pode ser 

interpretado segundo a utopia de um sentido autorizado fixo, original e definitivo. A 

linguagem sempre diz algo mais do que seu inacessível sentido literal, o qual já se 

perdeu a partir do início da emissão textual”. Realmente, a literatura é um espaço e 

um tempo sem fronteiras. No universo infinito da literatura sempre se abrem outros 

caminhos a explorar, novíssimos ou bem antigos, estilos e formas que podem mudar 

nossa imagem do mundo [...] Mas se a literatura não basta para me assegurar que 

não estou apenas perseguindo sonhos, então busco na ciência alimento para as 

minhas visões das quais todo pesadume tenha sido excluído” (I. Calvino). 

  

3. AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA 

E O ENSINO DA LÍNGUA E LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

 

Ao examinar as densas e consistentes discussões teóricas de língua e literatura 

– categorias de análise, conceitos-chave inéditos, palavras prenhes de ideologia, de 

sentidos históricos sem fronteiras do pensamento – que Bakhtin escreveu, é preciso 

examinar o fazer pedagógico de Bakhtin na condição de professor que foi, durante 

vários anos, em colégio de ensino médio, no fervor do estado socialista soviético, nos 

anos da segunda guerra mundial. No fazer pedagógico em sala de aula, Bakhtin se 



 

dedicou a estimular os alunos adolescentes a desenvolverem “o gosto e o amor” à 

estética literária e ao vivenciamento estético da língua viva. Assim, Bakhtin foi um 

professor apaixonado pelo ato didático-pedagógico em sala de aula - além, é claro, de 

apaixonado pelas conversas e pelos escritos ousados e inéditos sobre a língua viva, 

falada e escrita, ao ponto de “vencer o tédio e a esterilidade […] do ensino tradicional 

de gramática. E faz isso por meio de um procedimento metodológico ativo, flexível e 

cuidadoso: vai elaborando passo a passo, sempre junto com os alunos, a percepção e 

a compreensão dos efeitos de sentido de uma construção sintática. Não há grandes 

preocupações terminológicas ou conceituais, mas um caminhar que vai provocando a 

intuição e a reflexão dos alunos. A meta é conseguir que cada um alcance plena 

autonomia e individualidade linguística, livre da linguagem artificial, impessoal, 

livresca”. Quem escreveu essas afirmações verdadeiras em nível elevado sobre 

Bakhtin foi Carlos Alberto Faraco, um estudioso de Bakhtin na UFPR (orelha do 

livro: Mikahil Bakhtin – Questões de estilística no ensino da Língua. São Paulo: 

Editora 34, 2013). Assim, fica aqui o convite para romper de vez, expurgar, higienizar 

a pedagogia escolasticista nas escolas e universidades, ainda sob o império dos 

formalismos e estruturalismos abstracionistas – posturas conceituais e métodos 

mnemônicos nos processo de ensino. Com o uso e a aplicação de categorias, 

conceitos e noções originados diretamente do pensamento bakhtiniano, nas salas de 

aula – ética, estética, diálogo, dialogismo, polifonia, palavra, ato, atividade, riso, 

dentre muitas outras categorias – é possível superar, de vez, as fronteiras e os limites 

nos métodos atuais de ensino-aprendizagem do “apreender”, momento restrito ao 

exercício da memória. É preciso ir além do apreender e atingir o “compreender” os 

sentidos e os significados das palavras, dos signos, dos fatos e acontecimentos da 

história e das noções das ciências. Com o domínio destes dois processos é preciso 

atingir a escala da “interpretação”, momento da criatividade, da originalidade, da 

inventividade pela “pedagogia da imaginação” (acepção de I. Calvino). Com estes 

três processos chega-se à escala da quebra de paradigmas pela criticidade, pela 

problematização e pelo saber fazer as perguntas antes de saber dar as respostas às 

perguntas já formuladas e repetidas à exaustão nos livros didáticos, nos conteúdos 

dos planos de ensino. 

 

 4. AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: 

ENTRE AS SALAS DE AULA E OS LIVROS 

 

Aqui pretende-se examinar as fronteiras entre as teorias e as realidades, entre 

a linguagem do mundo real, material não-escrito e a linguagem do mundo escrito, 

nem sempre real, mas inventado segundo a lógica ideológica e os interesses das elites 

das classes dominadoras. O Felipe, menino de oito anos, aluno do 4º ano do ensino 

fundamental, leu os 12 Volumes de “Diário de um Banana” – Jeff Kinney – em dois 

meses, no total de 2.240 páginas. Uma leitura visual de texto impresso em papel – 

livro – portanto, não foi uma leitura de escuta auditiva, nem uma leitura virtual de 

tela eletrônica. Neste tempo, o Felipe frequentou o colégio, está escrevendo o diário 



 

“A Saga do Felipe”, título que ele mesmo inventou, brinca com amiguinhos e 

amiguinhas no condomínio onde mora, desenha e pinta inúmeros quadros, e se 

diverte com jogos online no celular. Todas e todos coleguinhas da sala do Felipe 

estão lendo visualmente o “Diário de um Banana”, conversam, comentam e 

inventam muitas histórias, interagem e compartilham muito as interpretações 

segundo a imaginação de cada uma e cada um. É claro, motivados, estimulados, 

animados pela professora. Todas e todos tem e usam celulares. Aí fica a pergunta: a 

leitura visual de textos escritos – livros, gibis, revistas – está em plena, cabal e 

irreversível extinção? A “pedagogia da imaginação”, proposta por I. Calvino, está 

viva, hoje, no mundo criativo das crianças, ou estaria sendo devorada pela fantasia e 

ilusão do mundo do WhatsApp? O império sedutor das maquinarias eletrônicas 

estaria aniquilando a imaginação, a criatividade e a vivência da estética na literatura, 

nas artes – pintura, música, dança – e nas brincadeiras corporais – parquinhos, 

playgrouds, esportes, jogos – das crianças durante 24 horas por dia, durante 

semanas, meses, anos inteiros? Aí, sim, precisamos examinar o mundo da 

imaginação e o mundo da imagem, o mundo escrito e o mundo não-escrito, o 

império do “príncipe eletrônico” e a leitura visual dos livros impressos, enfim 

examinar o Texto em Sala de Aula e a escrita de histórias de vida e do mundo da 

imaginação das crianças, dos adolescentes e dos jovens em salas de aula. Aí, sim, ler 

Bakhtin é vida, é ato responsivo de todos e de todas. Com Bakhtin, Calvino, Eco, e 

todos e todas que escreveram e continuam escrevendo o mundo-real e ficcional  na 

estética da literatura local, nacional e universal sem fronteiras de línguas, de 

linguagens, de ideologias, de religiões, de pensamento, de filosofia... então para que 

persistir com  teorias estruturalistas, formalistas, abstracionistas nas salas 

universitárias? Há estudos científicos psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos, 

biológicos à exaustão, e todos apontando e alertando sobre os efeitos atrofiadores dos 

cérebros humanos pelo excesso e uso descontrolado sem limites da maquinaria 

eletrônica pelas nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, adultos, velhos...É 

urgente examinar os benefícios e os malefícios do império da maquinaria eletrônica. 

É a sociedade dividida ao meio: o lado bom e o seu oposto lado dos malefícios. Aliás, 

é necessário ver as contradições em tudo. Estas fronteiras só são possíveis de 

examinar pelo método dialético. 

 

*** 
 

Sobre o formato do evento, todos os seus participantes das Rodas em todas as 

suas edições anteriores, entendem que, por ser o primeiro evento neste formato, 

garantiu-se, desde o início, uma maturidade de conversas que contribuíram 

significativamente para o aprofundamento das discussões nos mais variados estudos 

bakhtinianos, em que conceitos e reflexões consolidadas – como se espera de quem 

estuda o pensador há vários anos, sob o viés de suas especificidades – entraram em 

choque ou consonância para fomentar novos rumos para o pensamento bakhtiniano 



 

no país. O CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana propõe um evento em que o 

pensamento científico se constrói de modo dialógico, e que de suas conversas 

resultem as reflexões mais acabadas que aparecerão materializadas em dissertações, 

teses, artigos e livros com maior densidade e profundidade. 

A qualidade de nossas reflexões sempre foi arquitetada pelo coletivo, no 

acabamento dialógico, recheado pelas muitas vozes de todos os conversadores 

presentes. As várias vozes, competentes, são sempre bem-vindas e todos os que vêm 

ao CÍRCULO, vêm para conversar. O aparente “improviso” da conversa, como 

método de trabalho, esconde temas bem organizados, falas preparadas, leituras ricas 

e extensas da obra bakhtiniana e pesquisas desenvolvidas pelos participantes. 

Esperamos encontrar todos os amigos bakhtinianos para arquitetar ótimas conversas 

em 2018. 

Estamos todos ansiosos, esperando a chegada de cada um de vocês para esse 

(re)encontro, para essa grande roda interativa de amigos e pesquisadores que 

pensam as ciências humanas a partir da vida. Venham firmes e tranquilos. Como nos 

anos anteriores, teremos um ótimo e divertido evento. 

 

  

Um forte abraço, 

 

 

Terezinha da Conceição Costa-Hübes 

Carmen Teresinha Baumgartner 

José Kuiava 

Hélio Pajeú 
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ASPECTOS SOBRE A 

DIMENSÃO DISCURSIVA DA 

MEMÓRIA NOSTÁLGICA: fronteiras 

entre o era e o que é 
 

Alana DESTRI1 

 
RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é aprofundar-se sobre a manifestação da nostalgia no discurso e 

traçar aspectos subjetivos da mesma enquanto fenômeno sígnico e ideológico. O citado 

sentimento é rememoração com apego emocional, algo que não lida apenas com o passado: 

guia o presente e altera de forma distinta a visão de futuro do indivíduo. O estudo 

discursivo desse fenômeno firma-se no fato de que a nostalgia, universal e contundente, não 

pode ser compartilhada e tampouco vivida senão através de signos e, consequentemente, de 

enunciados. Para tanto, fez-se uso de um corpus de pesquisa notoriamente nostálgico que 

conta com 106 editoriais da Revista Ferrovia publicados entre 1935 e 2017. Dentre todos, três 

tiveram sua análise em detalhe a fim de ressaltar o vínculo da nostalgia com o tempo 

histórico em que se vive e observar as fronteiras nem sempre nítidas do que era e do que é. 

A síntese disto gera um poderoso efeito catártico que se perpetua nas esferas da atividade 

humana para que se possa suportar um presente de agruras.   

 

Palavras-Chave: Memória Nostálgica. Signo ideológico. Sociedade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ostalgia está em voga. Design vintage, fotos instantâneas estilo Polaroid, 

retomada de grandes franquias, remakes de filmes do século passado. O 

mercado faz crescentemente uso do conjunto estético do passado, pois – 

evidentemente – vende. Em um momento pós-moderno de mudanças 

constantes, e por vezes caóticas, o passado mostra-se fonte de estabilidade, um oásis 

em meio a um grande terreno de areias movediças. Nostalgia é uma solução: talvez 

fantasiosa, mas com efeito claro e contundente na individualidade e no social. 

Naturalmente, nostalgia vende porque é comprada – no mais amplo sentido da 

palavra. 

Um notável exemplo de manifestação linguístico-discursiva da nostalgia 

enquanto reflexo político-social pode ser observado no Saudosismo português. O 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E-mail: 

alanadestri@hotmail.com.br 
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sentimento, em caráter nacionalista, inundou de tal forma a vida lusófona que 

saudade passou a ser tida como traço típico da nação. Como reflexo, observa-se a 

mesma característica nas produções literárias no início do século XX, perpetuando-se 

historicamente como movimento literário. Hoje, de forma global, experimenta-se um 

terreno cada vez mais fértil para a rememoração nostálgica. Portanto, é de se esperar 

que a nostalgia permeie de forma crescente os discursos nas mais diversas esferas da 

comunicação humana – não apenas na literatura. Compreender este fenômeno e, 

sobretudo, saber identificar como se é exposto a ele, é uma forte ferramenta de 

autoconhecimento que viabiliza os caminhos para a concepção de quem se é em meio 

a sociedade em que se vive.  

Justificado seu valor como tema de pesquisa, ressalta-se que o presente texto 

compõe a dissertação a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, sob o título de “Aspectos da 

dimensão linguístico-discursiva da memória nostálgica: uma análise de editoriais da 

Revista Ferrovia.” Este recorte em específico tem como objetivo aprofundar-se sobre a 

manifestação da nostalgia no discurso e traçar aspectos subjetivos da mesma 

enquanto fenômeno sígnico e ideológico. 

Para tanto, fez-se uso de um corpus de pesquisa que conta com 106 editoriais 

da Revista Ferrovia publicados entre 1935 e 2017 e, aqui, enfocam-se três edições: 2, 62 

e 172. A Revista Ferrovia foi e continua a ser veiculada pela Associação dos 

Engenheiros da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí - AEEFSJ com a finalidade de 

promover discussões e divulgar matérias sobre a ferrovia. É direcionada a leitores 

que atuam na comunidade ferroviária, governantes, bem como integrantes de 

empresas públicas e privadas. Este corpus foi selecionado para o estudo sobre 

nostalgia pois a classe ferroviária, coletivo responsável pela revista, admite-se 

nostálgica e imprime de forma marcante a nostalgia em seu discurso. Rememora-se 

com frequência a já ida era dourada da ferrovia, na qual tal sistema funicular possuía 

o monopólio dos transportes no Brasil. Monopólio este que fora frustrado, entre 

outras coisas, por interesse e influência estadunidense sobre investimentos na malha 

rodoviária brasileira (MATOS, 1990).  

Tendo isso em vista, o conceito de nostalgia e os conhecimentos a ela atrelados 

foram majoritariamente baseados nos estudos de Constantine Sedikides et al (2008), 

de memória e sociedade de Ecléa Bosi (2003) e de retrotopia de Zygmunt Bauman 

(2017). No campo da Linguística e Socioideologia, a pesquisa apresenta de forma 

central embasamento teórico em Mikhail Bakhtin (2016) e em Valentin Volóshinov 

(2017) nos conhecimentos acerca de gênero discursivo e signo ideológico. De 

Vygotsky (1999), aproveita-se o conceito da catarse e, por fim, representando a esfera 

do desenvolvimento humano, têm-se Anselmo Lima (2015) com o conceito de 

atividade reguladora. 

Os apresentados arcabouços teóricos foram mobilizados, então, para que as 

análises fossem possíveis. Estas foram feitas buscando compreender como as 

informações obtidas articulam-se a ponto de formar um todo significativo com 
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relação à manifestação do fenômeno da nostalgia no discurso e possíveis 

desdobramentos.  

 

1. SIGNO IDEOLÓGICO, MEMÓRIA E SOCIEDADE 

  

Nostalgia é anseio por algo do passado. O anseio pode ser por determinados 

eventos, pessoas, perspectivas. Além disso, nostalgia é uma experiência universal 

que se manifesta durante toda a duração da vida, independentemente da idade, 

gênero, classe social ou etnia (SEDIKIDES; WILDSHUT; BADEN, 2004). É, inclusive, 

um sentimento que estreita os laços sociais. Um grupo que partilha de uma mesma 

rememoração nostálgica acaba por se sentir mais amado e protegido, com níveis 

menores de ansiedade e evasão, reportando possuir uma melhor competência 

interpessoal. A nostalgia, de forma individual ou compartilhada, auxilia a construção 

do sentido da vida, o que ajuda a pessoa a lidar com os conflitos existenciais do 

presente (SEDIKIDES et al, 2008). Nesta nova mentalidade contemporânea, vale 

muito mais investir em retornar a um passado nebuloso, mas valoroso por sua 

suposta estabilidade e confiabilidade do que nutrir esperanças em políticas de 

melhoria que guiariam o mundo para um futuro incerto. O futuro é mirado entre 

expectativa de fracasso e medo (BAUMAN, 2017). 

Logo, é uma constante certas classes produzirem memória coletiva que “se 

alimenta de imagens, sentimentos, ideias e valores que dão identidade àquela classe” 

(BOSI, 2003, p.18). Destarte não há a memória “pura” de um fato, mas sim, uma 

memória complexa e permeada de ideologia. Assim é possível, no trabalho de 

pesquisa nesta área, reconstruir os comportamentos e sensibilidades de uma época se 

o pesquisador estiver atento ao subentendido, ao implícito dos discursos (BOSI, 

2003). 

Os discursos em situação real de comunicação são compostos de enunciados 

individuais, únicos e irrepetíveis. Isso pois reflete a individualidade do enunciador, 

seu estilo próprio de compor os enunciados. Junto disso, é único e irrepetível, pois o 

tratamento temático dado ao objeto nunca será dado de mesma forma, mesmo em 

situações idênticas de comunicação social (VOLÓCHINOV, 2017).   

Outra característica intrínseca ao enunciado é o de ser elo, ou correia: “[o]s 

enunciados e seus tipos [...] são correias na transmissão entre história da sociedade e 

a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016). Ou seja, eles refletem em si as mudanças 

da sociedade e “[c]ada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados” (BAKHTIN, 2016). Em situação real de comunicação, os 

enunciados se repetem e se recriam em uma cadeia ininterrupta, considerando os 

enunciados anteriores e prevendo os posteriores (BAKHTIN, 2016).  

Às formas relativamente estáveis de enunciado Bakhtin dá o nome de gêneros 

do discurso. Os gêneros discursivos são constituídos por quatro elementos coesos e 

inseparáveis, são eles: 1) conteúdo temático, 2) estilo, 3) estrutura composicional e 4) 

relação interlocutiva (BAKHTIN, 2016). O 1) conteúdo temático centra-se 

principalmente nos sentidos que se constroem em interações dialógicas entre 
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indivíduo sobre determinado objeto de discurso. Logo, o enunciado está sempre 

endereçado a alguém, tendo um objetivo específico (SOBRAL, 2009). Com o 2) estilo 

há a avaliação e adaptação dos modos de enunciar devido ao processo de 

modificação individual dado ao gênero para melhor se adequar à situação real de 

enunciação. A 3) estrutura composicional, por sua vez, trata-se de todo o material 

gramatical e de convenção ligado à estrutura do gênero. Por fim, a 4) relação 

interlocutiva está intimamente ligada à situação do enunciador e modifica-se frente 

àquele com quem se dialoga. Leva-se em consideração a relação social específica 

entre os sujeitos em diálogo, a percepção que um tem do outro, a relação de ambos 

com a temática do enunciado etc. Naturalmente, tal relação modifica-se de acordo 

com objeto sobre o qual se enuncia. (SOBRAL, 2009). 

Para Volóchinov, gênero, enunciado e signo há ideologia, portanto, para ele, o 

signo é ideológico, ou seja, é uma realidade que remete a outra realidade. Nesse 

processo, o signo como realidade material reflete e refrata uma realidade que vai 

além dele (VOLÓCHINOV, 2017). A ideologia está em todos os campos da sociedade 

e cada campo interpreta e distorce a realidade de forma distinta. No entanto, seja via 

símbolos, leis, peças artísticas etc, todas os fenômenos ideológicos têm em comum o 

caráter sígnico. Isso porque a compreensão de um signo só se faz em relação ao outro 

e esse processo de compreensão ideológica é ininterrupto e baseado na interação 

social. É social mesmo na qualidade de signo interior porque a consciência individual 

só passa a existir quando se tem inserido nela material ideológico, signos. E, 

concomitantemente, o signo só se desenvolve no processo de interação entre, pelo 

menos, dois indivíduos socialmente organizados (VOLÓCHINOV, 2017).     

De acordo com isso, Anselmo Lima (2015) discorre sobre o desenvolvimento 

da afetividade, emoções e sentimentos humanos. Lima explicita que a atividade do 

ser humano per se é fonte inesgotável de contradições. De forma contínua, o 

indivíduo busca significar estas contradições e oscila entre dois pontos 

diametralmente opostos. Neste fenômeno, cunhado pelo autor como “atividade 

reguladora” (LIMA, 2010), o ser oscila em sua atividade até que, devido a repetições 

em circunstâncias relativamente estáveis, a oscilação passa a diminuir de amplitude 

até chegar em um ponto de amplitude mínima no qual acontece um curto-circuito. 

Com isso, ambas as formas de atividade combinam-se e originam uma terceira, 

diferente das duas anteriores. Ao chegar a este ponto, o indivíduo experimenta o 

efeito catártico, efeito este responsável pela liberação de energia psíquica acumulada, 

algo prazeroso de se ter (LIMA, 2015). Com isso, por meio da atividade reguladora, o 

indivíduo busca ir além de si mesmo, crescer em competência – seja ela qual for.   

Vygotsky também disserta a respeito do efeito catártico sobre o social e o 

biológico do ser humano – mas através da arte. O sentimento, para o autor, é 

descarga de energia psíquica viva, reação orgânica geral em resposta a um afeto. No 

caso da apreciação de uma obra de arte, a descarga é tão maior quanto a comoção 

que ela promove. A base operacional do sentimento cotidiano e do provocado pela 

arte é a mesma, no entanto, diferenciam-se no que se refere à manifestação externa e 

intensidade do elemento fantasioso. É na unidade de sentimento e fantasia que se 
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baseia a arte. Por ser a fantasia momento central da reação emocional da peça 

artística, quando se sente a partir desta a emoção, o sentimento processa-se no córtex 

cerebral e, muito comumente, não deflagra ação a partir disto, diferentemente do 

sentimento cotidiano (VYGOTSKY, 1999).     

Na arte, as emoções provocadas pela temática, pelo conteúdo, estão sempre 

em antagonismo com as emoções provocadas pela forma com a qual estão dispostas. 

Com isso, em suma, Vygotsky (1999, p. 270) afirma que “a lei da reação estética é 

uma só: encerra em si a emoção que se desenvolve em dois sentidos opostos e 

encontra a destruição no ponto culminante, como uma espécie de um curto-circuito”. 

Isto se relaciona com a atual pesquisa porque a nostalgia não só é um 

sentimento, mas também porque liga-se diretamente ao catártico. Ademais, tanto a 

catarse provinda da nostalgia quanto a provinda de uma reação estética qualquer 

está intrinsecamente ligada com as demais reações do ser humano. A vida encontra-

se, assim, na arte. 

  

2. DESENVOLVIMENTO  

  

A partir dos conceitos basilares discorridos anteriormente, compreende-se que 

a comunicação não ocorre no vácuo, por meio de um estéril código linguístico. Toda 

interação dialógica reflete e refrata o momento social e histórico no qual o se 

produziu. O enunciado é único e irrepetível e assim também são os enunciados-

corpus nostálgicos desta pesquisa. Todos foram estudados cada um é elo em uma 

corrente complexa de outros enunciados, continuamente respondendo a enunciados 

anteriores e prevendo posteriores. Desta forma, pode ser observado que tanto os 

editoriais quanto a nostalgia sentida pelos ferroviários se repete e se recria ao longo 

dos anos. 

Para evidenciar, portanto, o caráter vivo da manifestação da nostalgia e sua 

contundência no contexto do coletivo social e no desenvolvimento humano deste, 

esta sessão comenta e relaciona três editoriais nostálgicos da Revista Ferrovia. 

Escolheu-se, portanto, o primeiro editorial nostálgico de todos: “Uma das causas do 

deficit[sic] nas ferrovias”, de 1967, número 2, escrito por José Sartoris Netto (Anexo 

1); o editorial que se localiza no meio da linha do tempo de editoriais, “Hierarquia”, 

de 1978, número 62, escrito por José Ferreira (Anexo 2); e, por fim, o último dos 

editoriais nostálgicos do corpus, “Palavra da Presidente”, 2017, número 172, escrito 

por Maria Lina Benini (Anexo 3).  

Déficit. O editorial número 2 inicia uma longa tradição de editoriais com esta 

palavra como tema central. Assim como 32% dos editoriais, este traz a adversidade à 

tona. Netto retrata o momento histórico em que a ferrovia já se encontra em segundo 

plano em relação ao monopólio dos transportes do Brasil. A ferrovia de Netto é uma 

ferrovia já deficitária, que cada vez perde mais espaço para as rodovias. Sendo assim, 

o autor nostalgicamente lembra dos tempos dourados, mas afirma que os tempos 

mudaram e que a mentalidade e hierarquia dentro do sistema deveria se adequar. A 

grande questão, segundo ele, é a diminuição da procura de frete e uma 
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administração que não dá a importância que este serviço merece. O editorialista 

inicia o editorial ativando o leitor mnemonicamente, sensibilizando-o: 

 
Vivem saudosos em nossa memória <<os bons tempos>> do monopólio dos 

transportes ferroviários em nosso país. 

Naquêles[sic] tempos, por não existirem as boas rodovias e serem precários de 

conforto e capacidade de carga dos veículos, as ferrovias eram procuradas e até 

imploradas para a obtenção de uma passagem ou vagão para o despacho de 

mercadorias [...]. 

 

Enquanto destaca os bons tempos, contrasta em mesma medida o presente – 

claramente diferente, quase irreconhecível. Utiliza a primeira pessoa do plural, como 

a maioria dos editoriais, a fim de se colocar no mesmo grupo social que o leitor, 

mostrar que compartilha da mesma situação difícil que ele. Em contraste com o 

padrão da relação interlocutiva dos editoriais – a relação ferroviário/ferroviário – por 

tratar de problemas que poderiam ser amenizados pelo alto escalão de engenheiros, 

o autor assume a posição de engenheiro para conversar com outros engenheiros, ou 

seja, a relação interlocutiva deste editorial centra-se na relação 

engenheiro/engenheiro. Mais à frente no texto, a nostalgia continua:  

 
E as mercadorias para serem transportadas? 

Ah! estas. <<nos bons tempos>>, estavam a cargo dos clientes das ferrovias que as 

procuravam para <<conseguir>> o seu transporte. 

Porém os tempos foram mudando [...]. Hoje, nas ferrovias, vivemos ainda a 

mesma mentalidade e aquela mesma hierarquia, porém em outros tempos. 

 

Há a repetição do contraste claro entre “os bons tempos” e os “outros 

tempos”, os tempos que “foram mudando”. O autor suspira em palavras ao 

anteceder sua descrição do passado com a expressão “Ah!”. A mudança claramente 

não foi boa e o passado é lembrado com carinho. Ao final do texto o futuro é 

evocado, reivindicando a “redenção do sistema ferroviário”. Evocando a teoria de 

Benveniste, “é pela língua que se manifesta a experiência humana do tempo” (2016, 

p.74). Aqui o tempo crônico é apresentado compreendido como uma sequência de 

fatos que não favoreceram a classe ferroviária. Neste aspecto, os bons tempos nunca 

voltarão e os ferroviários daquele presente, do momento da enunciação, só tinham a 

opção de voltar-se para o futuro. 

O tempo linguístico, porém, é onde o editorialista tem a total liberdade de 

transitar indiscriminadamente entre passado e futuro. O centro da linha temporal é 

gerado no momento da enunciação e novos centros são gerados a cada resposta dada 

ou a cada novo editorial. Este, ao definir o hoje de 1967 como “outros tempos”, 

transita em uma linha de ida e volta para o passado dos “bons tempos” mais de uma 

vez. Ao enunciar, e só por que enunciou, o editorialista viveu verdadeiramente o seu 

passado de novo. Há um passeio pela história coletiva: a nostalgia aparente no 

primeiro parágrafo se desfaz com a descrição do presente, retorna no corpo de texto e 
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está inclusive no apelo final para que haja alguma tomada de decisão referente à 

fretagem.  

No momento da enunciação desse enunciado, os ferroviários já parecem ter 

deixado a ideia utópica de retomar o monopólio do transporte. Em editoriais 

prontamente seguintes, é evidente que o que desejam no momento é voltar a 

trabalhar em uma classe que não é maltratada, que não opera com orçamento curto e 

políticas deficitárias. Em regra, desistiram até mesmo de um futuro sem déficit – mas 

conclamam um futuro em que o déficit não seja visto como prejuízo, mas, sim, 

investimento. No presente em que vivem, querem o melhor para si – algo que se 

opõe ao melhor para a indústria rodoviária. Vê-se aqui, portanto, claramente a 

valoração dada pelos ferroviários para a ferrovia em detrimento da valoração dada 

por outros setores a ela.  

Sessenta editoriais depois, tem-se o texto que segmenta em duas partes o 

corpus de editoriais nostálgicos. Este, inclusive, é o último editorial nostálgico antes 

da busca pela “modernização” da revista, a qual alterou a formatação do texto de 

retangular para triangular. “Hierarquia” de José Ferreira tem a temática de mudança 

estrutural. Versa sobre o espírito de simplificação de cargos que tem sido adotado 

pela empresa e em como essa manobra administrativa parece ser falha quando 

perdem-se as hierarquias na hora das decisões que levarão a empresa para o futuro. 

Observe-se: 

 
É preciso que o PCC que foi criado com tanto esforço e boas intenções, continue 

se modificando, (como aliás foi a intenção de seus criadores), com a arte e a 

criatividade que sabemos que não faltará aos ferroviários, procurando-se um 

caminho onde se possa estabelecer para as nossas ferrovias “Escala Hierárquica”, 

condizente com os dias “cibernéticos” de hoje, mas que cumpra também as 

funções de “Escala Hierárquica” dos anos de ouro da Ferrovia. 

  

Ele fala na primeira pessoa do plural ao utilizar “nossas ferrovias”, o que atrai 

para si a posição de engenheiro perante ao leitor que provavelmente também é 

ferroviário, mas que, sobretudo, compartilha da posição de engenheiro. Inclusive, 

utiliza a abreviação PCC sem introduzi-la, tomando como garantida a compreensão 

dessa palavra em um coletivo que partilha de uma mesma esfera semântica que o 

autor. Tal atitude solidifica o tom social dessa comunicação até então trimestral como 

uma ferramenta de sobrevivência do grupo. Dizer que a ferrovia teve seus anos 

dourados é confirmar a ideia de que ela tem legitimidade em requerer e conseguir o 

prestígio novamente. Nesse processo, citando Bosi (2003), o indivíduo renova-se para 

o presente, recebe forças para continuar. Neste caso, a memória é decisiva na 

existência do indivíduo ferroviário e de seu coletivo pois permite fazer a relação do 

nós do presente com o nós do passado e, concomitantemente, interfere no curso das 

significações da esfera ferroviária. 

O centro da linha temporal está “nos dias ‘cibernéticos’ de hoje” e ele transita 

para um passado anterior ao da segunda publicação. Ou seja, por mais que 1967 seja 
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passado no momento desta enunciação, o ponto no passado para o qual ambos 

voltam é o mesmo: “os bons tempos”, “os tempos de ouro da Ferrovia”. Desta vez a 

nostalgia fora posicionada no final do discurso a fim de solidificar seus argumentos 

apresentados e motivar o leitor.  

O terceiro editorial comentado é o último número publicado e, também, é o 

último do corpus de editoriais nostálgicos. O de número 172 tem caráter 

profundamente nostálgico e é detentor de quase todos os padrões de manifestação 

nostálgica encontrados em análise completa do corpus.  

Este número é o quinto após um período de hiato entre 2010 a 2015. 

Comemorando os oitenta anos de publicação, a revista retorna apresentando um 

editorial voltado para os conteúdos da revista, não tão argumentativo quanto os 

anteriores. Mesmo assim, a editorialista não deixa de transparecer a nostalgia própria 

e coletiva do setor ferroviário. A revista, publicada em ano comemorativo de 150 

anos da primeira estrada de ferro paulista – São Paulo Railway – é repleta de 

conteúdo saudoso, festeja seu passado histórico. Assim também é o editorial: 

rememora a criação, o desenvolvimento e a infeliz queda da ferrovia brasileira. 

Comenta o presente de 2017 instaurando-o como centro axiológico do enunciado e 

termina com um olhar positivo sobre o futuro. Para retratar seu conteúdo nostálgico, 

tem-se o trecho a seguir:  

 

A “Ingleza” – ou também “SPR” - se destacou também por ser a estrada férrea 

mais rentável do Brasil, da América Latina e de todas as outras abaixo da linha 

do Equador [...] um verdadeiro contraste com o atual cenário ferroviário 

brasileiro, depois de erradicada boa parte das linhas férreas existentes à época da 

edição histórica da revista. Se os tempos encantados da tração a vapor e das 

máquinas fixas do maior sistema funicular construído no mundo são hoje 

nostalgia, nada apaga a realidade que seus quase 140 km de trilhos catapultaram 

São Paulo à condição de estado mais desenvolvido da nação e, portanto, nada tão 

apropriado como chamá-lo de "Locomotiva do Brasil. 

 

A valoração do autor aos objetos do discurso – o passado e o presente – é 

nítido como em todos os demais editoriais com manifestação de nostalgia. O passado 

é sempre apresentado de forma positiva: “rentável”, “tempos encantados”, 

“Locomotiva do Brasil”. Em contrapartida, o atual cenário é apresentado em 

contraste: a ferrovia não é mais rentável, os tempos não são mais encantados, ela não 

participa em peso do progresso brasileiro.  

Outros padrões gerais de editoriais nostálgicos que podem ser observados 

neste editorial é que, assim como 55% dos demais discursos, o elemento nostalgia é 

colocado ao final com função de motivar o leitor ferroviário na luta pela melhoria da 

esfera. Ademais, a relação interlocutiva gerada foi a de ferroviário/ferroviário assim 

como 47% dos editoriais. 

Benini, como editorialista e presidente, coloca-se como membro de um 

coletivo ferroviário não-seleto, ou seja, não direciona o comentário para o grupo de 
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ferroviários engenheiros ou de alta hierarquia. Mas sim, coloca-se simplesmente 

como ferroviária comunicando assim que a história de glória da ferrovia pertence a 

todos, sejam eles grandes engenheiros, maquinistas ou zeladores.   

A rememoração nos coletivos e, neste caso, o ferroviário, é ferramenta 

primordial de manutenção da classe e a nostalgia corrobora na construção de sua 

identidade e motivações. Por outro lado, observa-se que o passado que Benini relata 

é um passado do qual ela não viveu. E por mais que tivesse vivido, não existe 

memória que seja “pura”. As memórias são complexamente permeadas de ideologia 

(BOSI, 2003). E, observando o histórico de editoriais nostálgicos, quanto mais a 

situação se dificulta, quanto mais o passado parece longínquo, mas a memória 

nostálgica se fortalece e, com as diversas retomadas mnemônicas, é passível de ser 

modificada quimicamente no cérebro. 

Nostalgia não é apenas um sentimento de perda de deslocamento. É também, 

de forma profunda, um romance do nostálgico com sua própria fantasia do passado. 

Sendo assim, tal romance só consegue sobreviver em uma relação de longa distância 

pois quando tenta-se sobrepor a fantasia nostálgica atual com o passado realmente 

ocorrido não há correspondência exata (BOYM, 2007). Trocam-se presidentes, 

mudam-se os colegas, morrem-se os veteranos. Quando não há mais ninguém que 

viveu em tempo físico o passado crônico que tanto rememoram linguisticamente, a 

memória não morre. A nostalgia permanece como componente, como traço 

característico do coletivo. Como Bauman reitera (2017), o presente incerto da virada 

do século não inspira confiança. Vale muito mais investir no olhar para um passado 

certo do que apostar na instabilidade do futuro.  

Vale mais porque a nostalgia é catártica. Não só a nostalgia, mas a própria 

revista. Na primeira edição de 1935 não se sentia o gosto amargo do déficit que fez o 

coletivo retomar a revista em 1967 – revista essa que renasceu nostálgica. Publicar foi 

uma resposta ao afeto do fracasso empresarial, uma forma de manipular um 

instrumento que pudesse ajudá-los a ir além deles mesmos, a superar os desafios que 

o presente apresentava. 

A “atividade reguladora” de Lima (2015) está inclusive no fato de que as 

pessoas rememorarem nostalgicamente. Aqui o indivíduo oscila entre viver no 

passado – algo impossível – e viver no presente – algo insuportável. O curto-circuito 

se dá no meio termo entre os dois elementos: a nostalgia. A síntese está no viver no 

presente buscando motivação no passado. Neste ponto ela é responsável pelo efeito 

catártico, prazeroso de se rememorar. 

 Em sua estrutura, memória nostálgica também goza de um embate 

dicotômico que se finda em catarse. A memória como conteúdo é superada pela 

narrativa semi-biográfica. Ou seja, a narrativa contada para si mesmo, ao se 

rememorar, não representa o objeto da nostalgia como tal – é parte verdade, parte 

criação. O resultado é um prazer catártico semelhante ao artístico: a destruição do 

conteúdo pela forma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo desta pesquisa foi aprofundar-se sobre a manifestação da nostalgia 

no discurso e traçar aspectos subjetivos da mesma enquanto fenômeno sígnico e 

ideológico. Para alcançá-lo, utilizou-se um corpus de editoriais nostálgicos da Revista 

Ferrovia, elencaram-se os conceitos necessários para o embasamento teórico bem 

como investigou-se o contexto histórico e de produção dos editoriais. Juntamente a 

essas etapas da pesquisa, fez-se uma análise sobre os editoriais contidos nas edições 

número 2, 62 e 172. Tal análise desvelou o laço estreito entre a nostalgia e o tempo 

histórico em que é vivida. Permeada de ideologia, o fenômeno de rememorar 

nostalgicamente atinge todas as esferas de atividade humana e é cultivado, 

comunicado e perpetuado com traços característicos de cada classe.  

Busca-se na nostalgia enxergar a fronteira nem sempre nítida do que era e do 

que é. Destarte, foram analisados três editoriais distintos representando três 

momentos diferentes da história da ferrovia. Observou-se uma intensificação da 

nostalgia conforme o tempo se passava. A nostalgia foi evocada em resposta a afetos 

na existência do grupo social e, segundo Sedikides et al, esta é uma força humana 

fundamental, parte importante da vida cotidiana, que serve como promotora de 

positividade, autoestima, ligações sociais e alívio das agruras do existir (2008). Por 

ser parte memória e parte narrativa autoral, pode-se dizer que a manifestação da 

nostalgia se assemelha à função da arte. Por mais que tal sentimento possa 

influenciar a arte e o mercado, ela não é matéria em museus, não é selecionada ou 

analisada por críticos, não se classifica em barroca ou surrealista. No entanto, as 

memórias são degustadas nostalgicamente com o mesmo fervor com o qual se 

observa um grande quadro ou se aprecia uma boa narrativa. A nostalgia é ao mesmo 

tempo verdade e criação, um traço humano universal que culmina em um prazeroso 

efeito catártico. 

Mas como alguém se entrega ao sentimento da nostalgia se este é em partes 

fantasia ou até mesmo delírio? O grande atrativo desse sentimento é, justamente, que 

a nostalgia não é de todo invenção e nem de todo factual. Além disso, a parte 

fantástica é dificilmente notada visto que o passado não é acessível diretamente. 

Pode-se recordar a partir de vídeos, imagens, diários, mas indubitavelmente a forma 

mais comum de se recordar uma memória nostálgica é confiando apenas no 

armazenamento químico das próprias memórias.  

Reforça-se aqui que a memória não é exatamente confiável pois existe a crença 

de que “se gravam” memórias como qualquer sistema de armazenamento digital. A 

memória evanesce e, principalmente, altera-se. É comum que o nostálgico não tenha 

consciência do quão alterada pode estar aquela memória doce do passado. A 

memória alterada parece tão verdadeira na memória quanto a memória original, 

confundem-se as fronteiras. De qualquer forma, quando se há a necessidade de 

rememorar nostalgicamente frente ao presente caótico, o que se procura é 

estabilidade. É preferível acreditar que aquilo que lhe dá segurança não seja fruto de 

alterações químicas em sucessão. Na sociedade do “cada um por si” e do “posso 
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apenas confiar em mim mesmo” não poder confiar nas próprias lembranças é 

assustador. E, como em um ciclo, para aliviar-se das agruras de um presente volúvel 

e buscar razões para continuar nele, busca-se novamente o colo quente, aconchegante 

e catártico da nostalgia.    
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ANEXO 1 – “Uma das causas do deficit[sic] nas ferrovias”, editorial da edição número 2, 1967 
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ANEXO 2 – “Hierarquia”, editorial da edição número 62, 1978 
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ANEXO 3 – “Palavra da presidente”, editorial da edição número 172, 2017 
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AS LINHAS IMAGINÁRIAS 
 

Anthony Moreira Marques COLARES 2 

 
RESUMO 

 

Esse texto tem por objetivo abordar o conceito de fronteira de forma ideológica, 

visando usar a perspectiva Bakhtiniana para refletir sobre os mais diversos 

problemas contemporâneos. A proposta é expandir o significado de fronteira, 

atribuindo-lhe um significado mais ideológico e buscando sair do conceito usual. É 

através do uso dos conceitos de base, infra-estrutura e superestrutura, que foi 

elaborado esse texto para poder  mostrar  a todos uma visão mais abrangente sobre 

o conceito de fronteira. 

 

Palavras-Chave: Fronteira. Ideológico. Perspectiva.  

 

 

ronteira. Aquela linha tênue que delimita algo. Porém isso não se aplica 

apenas a territórios, municípios, estados e países. Podemos aplicar fronteiras 

em tudo a nossa volta, tirando a simbologia simplista e convencional que 

normalmente fazemos uso e dando um significado mais abrangente e até 

ideológico de certa forma. 

Expondo de forma mais direta e simplista, tudo tem um fim e esse fim pode 

ser entendido como a fronteira.  Uma pessoa por exemplo, tem suas fronteiras 

físicas, como braços, pernas e até a pele, que delimitam onde o nosso corpo termina e 

o espaço à nossa volta começa. 

Ainda assim a semiologia pode-se dar ainda mais complexa. Pode-se dizer que 

até nossa personalidade e características têm suas fronteiras, somos gentis até certo 

ponto, somos amorosos até determinado ponto. 

Isto nos leva ao seguinte assunto, como se determina as fronteiras de 

personalidade de uma pessoa? A partir de outra pessoa, pois só ela pode nos 

descrever com clareza, só outra pessoa pode dizer onde começamos e terminamos. 

Bakhtin muito refletiu sobre esta questão de que o ser não pode se descrever com 

exatidão, apenas quem está pelo lado de fora pode descrever com exatidão e 

precisão. Por isso, o autor aborda a necessidade de uma outra pessoa, pois pode-se 

dizer que se não se encontrar outra pessoa é como se não soubéssemos quem somos, 

um não saberá suas características com exatidão e ao outro a mesma situação se 

aplica. Precisamos sempre de outro indivíduo que nos descreva.  

 

                                                 
2 Licenciando do primeiro semestre do curso de Letras Português da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, Campus Bagé/RS. Bolsista do Programa de Bolsas de Desenvolvimento Acadêmico - PBDA. E-mail: 

anthonycolares1999@gmail.com 

F 
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Pensemos que qualquer sujeito que vive tem um por-vir e, portanto, é um ser 

inacabado. Não é possível ao sujeito dominar o todo acabado de sua vida. No 

interior do mundo em que vive, este está exposto aos olhos que os vêem e 

sempre será visto com o pano de fundo que o certo, ou seja, é impossível 

concebê-lo sem o seu contexto ou lugar que ocupa. Assim, o olhar que o outra 

lança sobre o “eu” forma um todo com um fundo, cujo domínimo é impossível 

ao próprio sujeito. Nessa relação, o “outro” acaba por ter uma experiência do 

sujeito (eu) que este mesmo não tem (GIOANI, 2006, p. 13). 

 

Isto tudo lhes foi dito para que possamos chegar ao “x” da questão: As 

fronteiras entre as classes sociais na sociedade neoliberal, ou seja, na nossa sociedade 

atual. Como ela pode ser delimitada e quais as consequências das delimitações dessa 

sociedade contemporânea? 

Tudo está ligado aos conceitos de base, infra-estrutura e superestrutura, 

ambas  presentes na reflexão marxista. Foram questões que perduraram no 

marxismo e, consequentemente, muito estudadas por Bakhtin que via os conceitos de 

base, infra-estrutura e superestrutura ligados intimamente com a filosofia da 

linguagem, área que o autor deu muita atenção no decorrer de sua vida. 

Considero que através da superestrutura acontecem as inúmeras 

consequências das diferenças de classes que são resultados de uma infraestrutura 

social que foi construída através de ideologias neoliberais.  

Após toda esta contextualização, lhes apresento o seguinte poema que passeia 

através de toda a ideia de fronteira entre as classes sociais na nossa sociedade. 

 
Dividido, dividida, divididas 

Sim, esses adjetivos representam bem 

Hei de tentar dar a explicação sem muito porém 

 

Quando se cresce, a consciência vem 

Acompanhando a idade, assim se espera 

Logo notamos uma imensidão de relatividade  

Referente a significações, de palavras, principalmente, 

Uma dessas palavras é a “Justiça” 

 

Esse mero substantivo 

Que atualmente nos diz tão pouco 

É uma palavra bem bonita 

Muitos a usam, como decoração 

De seus egos e de suas conquistas 

 

Por outro lado, vemos com clareza 

Uma sociedade sobre a mesa 

Onde a grande faca da justiça  

A separa e classifica 

Assim a enchendo de ira 
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Leigos que nos mantemos 

Enquanto trabalhamos e sofremos 

Continuamos destinados a essa divisória 

Uma sociedade, em suma, 

É amaldiçoada ser constituída por territórios 

Não é tão unificada como se pressupõe a palavra 

 

Um território é definido por uma linha imaginária 

O que acabamos por chamar de fronteira 

Sim, fronteira, nunca se pode passar da beira 

É o que pregam por este mundo dividido 

Saiba seu lugar, falam eles de voz voraz  

 

Somos destinados a um destes territórios 

Assim que nascemos, sem ter ideia de nada 

E o sofrimento nos espera,  

Mas depende de quem somos 

Mesmo que não possamos mudar 

A nossa cor, nosso gênero, até mesmo opção sexual 

Somente eu que não enxergo o “liberal” disto? 

 

O passado reflete no presente 

Somos condenados a sermos governados 

Não por muitos, mas por poucos 

Que não demonstram nem compreensão, quem dirá compaixão 

Está claro, está tudo dentro dos territórios, separados  

Pelas fronteiras. 

 

Quando se vai entender, que as coisas demorarão 

Para mudar, nossa base já está muito afetada 

Por todos esses paradigmas de séculos atrás  

Todos os tipos de preconceitos e ideologias conservadoras 

Destroem nossas relações e deterioram o conceito de sociedade 

 

Podemos falar de território, e fronteiras 

Pois é o que se acha, até mesmo em uma sociedade 

Uma organização nacional, como país onde outrora nascemos 

Há de ter suas demarcações internas, como nossos estados 

Parece confuso e muitas vezes desnecessários alguns desses termos 

 

Imagine a sociedade em que vivemos 

Um Brasil, constituído pelo rótulo social contemporâneo  

Dividido em estados, onde nesses territórios estatais 

Está confinada cada pessoa, por ser quem é 

Um território para mulheres, outro para negros, 

Outro para mulheres negras e assim por diante 
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Nos determinam, até onde podemos chegar 

 

Como podemos combater, essa ideologia tão conservadora 

Esse país, esse mundo, sofrendo as consequências 

De um liberalismo de elite, controlado por quem não liga, 

Para qualquer outro ser humano 

O país está dividido, a sociedade está dividida 

As pessoas estão divididas, 

Resquícios diretos de uma característica neoliberal: 

O Individualismo 

 

Como podemos abrir estas fronteiras, 

Como podemos mudar nossas estruturas, 

Como podemos mudar nossas bases ideológicas, 

Como podemos arrancar esse individualismo 

Das vísceras da nossa sociedade? 

 

Apresentando-os a nós mesmos 

A humanidade, o ser humano 

Somos todos feitos do mesmo sangue 

Da mesma carne 

Dos mesmos ossos 

Se a nossa estrutura física já é a mesma 

Por que não abranger,  

E fazer com que a ideológica também seja? 

 

Abriremos estas fronteiras, homogeneizemos tudo 

Sem rótulos, sem discriminações, sem preconceitos 

Compartilharemos a humanidade, façamos com que prospere 

Pois a humanidade, de verdade, em sua essência 

É a melhor arma contra o ódio e a raiva 

Que são produtos de um erro comum, cometido pela humanidade 

Pela humanidade caímos 

Por ela iremos nos levantar 

E assim ascender 

 

Seguindo os costumes das grandes revoluções 

Feitas pelo bem do povo, para o povo 

Como na França, como na Rússia 

Uni-vos  

Abram estas fronteiras  

E dissipem a discriminação e a intolerância 

Começando pelos meios que o povo tem uso 

Escolas, Universidades, Institutos de ensino no geral 

São feitos para nós, então que os usemos para o benefício geral 

E não para o de poucos 
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Remodelemos nossa nação 

Mostremos o real sentido de liberdade 

De expressão, de ser quem quiser ser 

De ser “humano” 

 

Nós construímos nosso lar, determinamos nossas fronteiras 

E ao mesmo tempo as fechamos, talvez por padrão  

Ou por discriminação, fizemos parte da criação de tudo 

E agora nossos semelhantes sofrem e clamam nossa ajuda 

Mostremos nossa humanidade e salvem 

Salvem aqueles que os grandes negligenciaram e renegaram 

E salve a si mesmo no processo, abra suas fronteiras internas 

De ideologia, para que você lute por quem é tão massacrado 

Pelos grandes e cruéis seres, que denominam e usam a “justiça” 

Tão em vão, faça com que a justiça volte ao seu significado original 

E não caia em desuso, mais do que já caiu 

 

Prolifere a humanidade, o ser “humano”, a liberdade, 

A humanidade clama por tudo isso 

Torne tudo isso mais real e recorrente 

Com o uso frequente as pessoas simpatizarão  

E com o tempo a felicidade deixará de ser um sonho 

E tornar-se-á realidade para aqueles 

Que sonhavam constantemente com a felicidade  

 

E por fim, o dinheiro não mais rotulará ninguém 

Os muros das fronteiras não serão mais erguidos pela riqueza 

Mas pela bondade e humanidade eles virão a cair 

E só não entrará para essas fronteiras quem ainda mantiver 

Suas ideologias conservadoras, de ódio e intolerância 

Só aqueles individualistas, desalmados e isentos de humanidade 

 

A palavra classe já não importará mais tanto 

Pois as fronteiras ideológicas, que antes eram muradas 

Agora são apenas linhas imaginárias 

Que representam o que um dia foi causa de dor e sofrimento 

Representam o triunfo da humanidade sobre o individualismo 

Sobre o ódio, a intolerância e a discriminação 

No entanto, acima de tudo isso 

Representa o dia em que todos nós 

Ascendemos.  

 

É com esse poema que lhes provoco a refletir e pensar nas fronteiras como 

superestrutura mundial que divide desde territórios até ideologias. 

Ressalto a importância de Bakhtin na minha vida acadêmica e em minha 

reflexão em torno dos conceitos que ele estudava. Em decorrência disso, pude 
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esclarecer muitos acontecimentos e diversos ideais que, como futuro professor, 

desejo mudar para poder tornar o mundo um lugar mais livre, um lugar melhor, um 

lugar mais feliz.  

 

REFERÊNCIAS  
 

BAKHTIN, M.Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

______. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2006. 

______. Para uma filosofia do ato responsável. Tradução aos cuidados de Valdemir Miotello & 

Carlos Alberto Faraco. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010. 

GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In. GINZBURG, C. Mitos, emblemas, 

sinais, morfologia e história. São Paulo: Companhia das letras, 1989. 

______. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

GIOVANI, F. O texto na apropriação da escrita. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa 

de Pós Graduação em Educação. São Carlos, 2006.  

VOLOSHINOV, V. N. A construção da enunciação e outros ensaios. Tradução de 

João Wanderley Geraldi. São Carlos: Pedro & João Editores, 2013. 

 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a4

7
 

A AMBIVALENCIA DE JACK: a 

complexidade humana 

representada em “O estranho mundo 

de Jack”3 
 

Carolina Gomes SANT’ANA4 
 

RESUMO 

 

Esse trabalho visa analisar a construção de Jack Esqueleto, protagonista de O Estranho 

Mundo de Jack (1993), de Tim Burton, como um personagem complexo e ambivalente; 

sujeito que é ao mesmo tempo herói e vilão. A pesquisa é fundamentada nos estudos sobre a 

filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Segundo Bakhtin, o 

sujeito se constroi na alteridade, nas suas relações com o outro. Essas relações acontecem por 

meio da linguagem e são heterogêneas e responsivas- à enunciados passados ou futuros. 

Serão vistas as relações que ele estabelece com o prefeito de Halloweentown, com Sally e 

com o Papai Noel/Cruel, para entender como a partir dessas relações com diferentes 

“outros”, o sujeito (o “eu”) é visto de forma diferente. Chega-se à conclusão de que a arte 

reflete e refrata a vida, e o filme apresenta um sujeito humanizado, que subverte as 

expectativas de como é um herói ou vilão da Disney (estúdio que produziu o filme). 

 

Palavras-Chave: Ambivalência. Bakhtin. O Estranho Mundo de Jack. 

 

 

Introdução: 

 

 sujeito se constitui na relação de alteridade, ou seja, eu-para-mim, eu-para-

outro e o outro para mim. Seguindo essa linha de pensamento, o sujeito é 

composto por várias "facetas", cada uma vinda de uma relação e um 

contexto diferente. Nenhum sujeito é sempre igual, fixo, ele está sempre em 

constante evolução, dividido em"personalidades diferentes". Com cada outro que o 

sujeito interage, um novo e diferente eu é refratado e constituído. Eu só me constituo 

como sujeito a partir da minha interação com o outro. O sujeito é, portanto, sempre 

um vir-a-ser, nunca algo pronto e acabado, porque se assim o fosse, não era possível 

ser aberto às relações de diálogo e interação que o tornam vivo e móvel dentro de sua 

própria realidade. Segundo Bakhtin, um sujeito é o que o outro não é, e para sê-lo, 

precisa da presença de um outro (de fora) para que diga o que/quem ele é, de modo 

                                                 
3 Pesquisa financiada por bolsa PIBIC (CNPq) 
4 Graduanda em Letras português/alemão da FCL Unesp de Assis. Membro do GED (Grupo de Estudos 

Linguísticos). Email: carolgs03@gmail.com 

O 
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que uma fusão entre sujeitos não é possível, porque cada sujeito possui sua 

particularidade, identidade e individualidade, embora compartilhem das mesmas 

situações temporais e espaciais.   

Toda relação,interação,acontece no diálogo, no enunciado, pela linguagem, 

portanto, o sujeito é composto pela linguagem. Conclui-se que sem linguagem não há 

interação social nem sujeito. Em seu livro Estética da criação verbal, Bakhtin afirma 

"Tudo o que é interior e tudo o que é exterior tendem a coincidir na consciência com 

os valores do outro: o interior tende a exteriorizar-se e o exterior tende a interiorizar-

se." (BAKHTIN, 1997, p.174)  Todo enunciado é dialógico e responsivo, pois é 

resposta interna ou externa à enunciados anteriores ou futuros. Os enunciados são 

interligados e conectados. Bakhtin afirma que todos os sujeitos existem por meio de 

seus atos, sua ética e sua responsabilidade. O ato é o seu posicionamento valorativo, 

que acontece pela linguagem. Como o sujeito é ativo em suas relações e consciente, 

não só dos seus atos, mas do mundo que o permeia; para Bakhtin não existe álibi, ou 

seja, o sujeito é responsável por tudo aquilo que diz e faz. O sujeito é o 

posicionamento que ele toma, e é responsável por tal posicionamento. 

A arte é um enunciado que, por conta do seu valor estético, pode apresentar 

certos assuntos por meio de alegorias. Isso permite que ela possa tratar de assuntos 

que são tabu ou censurados na sociedade. A arte representa a vida à partir do ponto 

de vista de seu autor-criador, carregando em si seu estilo e seu posicionamento 

valorativo. Ao mesmo tempo, nenhum enunciado é completo e acabado, e recebe 

também o valor e a interpretação de seu receptor. Dessa forma, a arte reflete e refrata 

a vida, podendo ser uma ferramenta de crítica e subversão social. 

O enunciado fílmico O Estranho Mundo de Jack (1993), de Tim Burton, será 

analisado como verbo-voco-visual (Paula, et al), pois, ao se tratar de um filme, não se 

pode ignorar as cargas valorativas e de sentido que estão em todos o itens que o 

constituem - como a música, as imagens, a entonação das falas, etc. 

O filme foi lançado e produzido pelos estúdios Disney, que  apresenta uma 

marca autoral, certos tipos estereotipados de personagens que estão presentes em 

suas obras. Esses personagens são arquétipos simples de heróis - ou heroínas- e 

vilões. Os filmes que caracterizam a Disney são os das princesas, sujeitos que são 

sempre bons, sempre heroínas. Elas aparecem em contraste com as vilãs -ou vilões- 

sujeito tipicamente cruéi. Esses personagens são sempre simples e podem ser 

encaixados nas “caixinhas” de classificação herói ou vilão, bom ou mau. Ao lançar O 

Estranho Mundo de Jack, Burton subverte essa construção, ao criar um protagonista 

complexo e ambivalente, que não cabe numa classificação tão simplificada, por ser ao 

mesmo tempo herói e vilão. Jack se mostra um sujeito ambivalente, que reflete e 

refrata a condição humana, complexa, que tem - e segue- suas paixões.  

O próprio estilo autoral de Burton também é uma subversão ao estilo Disney. 

O diretor cria um mundo onde macabro e grotesco é visto como algo positivo, onde 

monstros e seres mortos são os heróis e protagonistas. Suas obras, apesar dessas 

qualidades assustadoras - que apresentam forte inspiração na estética do movimento 
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gótico-, são voltadas para um público infantil, pois apresentam esse mundo sombrio 

de forma leve e divertida.  

  

JACK E O PREFEITO 

 

O filme apresenta uma relação de dependência entre Jack e o Prefeito da 

Cidade do Halloween, em que o Prefeito necessita que Jack o guie. O Prefeito o vê 

como herói, e o endeusa, assim como os outros habitantes da cidade. Lá, Jack é 

chamado de Rei do Halloween sendo o verdadeiro líder da cidade. Apesar do título de 

prefeito, o Prefeito é apenas uma figura que segue as ordens e desejos de Jack. No 

momento em que o Prefeito percebe que Jack não está na cidade, portanto não pode 

orientá-lo, ele entra em desespero e inicia um estado de alerta na cidade, e a todos os 

habitantes se mobilizam na busca para encontrá-lo.  

 
Figura 1 - Prefeito sendo repreendido por Jack 

 
Fonte: Fotograma do filme 

 

Jack, em seu descontentamento com a própria identidade e função social, 

resolve assumir o cargo de Papai Noel, substituindo o halloween pelo natal. Ele então 

faz com que o Prefeito e todos os habitantes da cidade, saiam da sua “zona de 

conforto” e vão contra sua identidade e natureza. Apesar desse ato egoísta e cruel, 

ele continua sendo visto como herói por esses sujeitos, que fazem de tudo para 

agradá-lo. Apesar das boas intenções dos moradores, em seu mundo, coisas 

assombrosas e grotescas apresentam uma conotação positiva. Ao se deparar com o 

natal, esses monstros não conseguem entender o “espírito natalino”, já que vai 

totalmente contra tudo que conhecem. Conceitos como os de alegria e bondade são 

incompreensíveis para eles, e são vistos como coisas negativas. Por conta disso, 

apesar de sua dedicação em satisfazer a vontade de Jack de ser o novo Papai Noel, 

eles falham, pois não conseguem sair de seu horizonte axiológico e compreender as 

intenções do natal e de seus presentes. 
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Figura 2 - Cidade do Halloween e Cidade do Natal 

 
Fonte: Fotograma do filme 

 

Jack se mostra um sujeito egoísta, pois faz com que todos se mobilizem para 

realizar suas vontades, pensando apenas em si mesmo, ignorando o mal que está 

causando, não apenas às vítimas de seu natal deturpado, mas também aos outros 

habitantes da Cidade do Halloween. Jack mostra não pensar naqueles monstros como 

seus iguais, mas como inferiores, que o idolatram e devem seguí-lo mesmo indo 

contra sua própria natureza. Mesmo assim, Jack é idolatrado, pelos moradores e pelo 

Prefeito, que veem em Jack um herói. Na relação estabelecida entre Jack e o Prefeito, 

há uma clara desigualdade de poder, onde Jack está numa posição superior; o 

Prefeito é seu dependente, seu admirador. Mesmo depois do mal que Jack causa, ele 

continua sendo a figura-símbolo da Cidade do Halloween, idolatrado e admirado pelo 

Prefeito e pelos moradores. 

 
Figura 3- Jack, do alto, anunciando o Natal 

 
Fonte: Fotograma do filme 
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JACK E SALLY 

 

Na relação que ele estabelece com Sally, inicialmente, existe também uma 

desigualdade, onde Sally é sua inferior e admiradora. Isso aparece marcado também 

pelas próprias imagens, onde ela aparece sempre menor na tela, olhando de baixo 

para Jack, que aparece como maior e superior à ela. Jack, no início, mostra não se 

importar com Sally, nem sequer reparar nela, apesar da forte admiração e amor que 

ela nutria secretamente por ele. Jack presta atenção apenas nas próprias vontades, 

sem pensar nos outros. Sally, de certa forma empatiza com a angústia de Jack pois 

também sente um desconforto com sua posição social, e um desejo por mudança de 

identidade. Apesar de compartilharem esse descontentamento com quem são, Jack 

ainda se coloca sempre em posição superior, por causa do status de Rei do halloween. 

O enunciado mostra, pela arte, como a não satisfação existencial pode surgir 

independente de quem você é, pois mostra isso em Sally, personagem que representa 

uma “garota comum”, e em Jack, o ícone da cidade.  

 
Figura 4- Jack superior e Sally inferior 

 
Fonte: Fotograma do filme 

 

Apesar da desigualdade inicial, Sally é a única que percebe o dano que as 

ações egoístas de Jack estão causando. Ela se mostra contra essa iniciativa e se recusa 

a participar, à partir desse momento, a imagem que ela tem dele começa a mudar, e 

passa a ver Jack de forma negativa, como vilão. Ela tenta resgatar o Papai Noel, que 

estava sendo mantido como refém do Monstro Verde -por culpa de Jack, que havia 

mandado sequestrá-lo-, mas é pega pelo monstro, se tornando refém também. 

Quando Jack percebe que estragou o natal e decide consertar seus erros, salvando 

então o natal; ele vai resgatar o Papai Noel, e por consequência, Sally. Depois desse 
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resgate, ela volta a vê-lo como herói, que se arrisca para consertar seus erros e que a 

salvou. 

  

JACK E O PAPAI NOEL/ CRUEL 

  

Jack mostra insatisfação com sua vida e posição social, e resolve então buscar 

uma nova identidade e objetivo de vida. Ao encontrar acidentalmente o mundo do 

natal, completamente diferente do seu, Jack se encanta e resolve se tornar o novo 

Papai Noel, trocando o halloween pelo natal. Apesar desse desejo, o natal é um 

conceito completamente oposto ao halloween, e Jack, mesmo com suas pesquisas, não 

conseguiu compreender as ideias natalinas. Coisas como alegria e bondade, bases 

essenciais do natal, são ideias que Jack não entende, pois não existem em sua 

realidade -a Cidade do Halloween. Ele vê no Papai Noel aquilo lhe falta, que deseja. 

Mas seu olhar é egoísta pois contempla a partir do seu próprio lugar valorativo. Jack 

não tenta sair de sua posição para enxergar com o olhar do outro -do Papai Noel-, 

pois lhe falta empatia. Nessa falta de exotopia, Jack se torna vilão, pois age de forma 

egoísta, pensando apenas no benefício próprio, e ignorando o mal que suas ações 

farão aos outros. 

 
Figura 5: Jack vendo o Papai Noel. 

 
Fonte: Fotograma do filme. 
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Figura 6: Jack anunciando o Natal para a Cidade do Halloween. 

 
Fonte: Fotograma do filme. 

 

Jack, com a ajuda dos outros moradores de Halloweentown, tenta assumir o 

cargo de Papai Noel, mas para isso, ele manda sequestrar o original, para que só haja 

um. Para justificar esse rapto, ele chama o Papai Noel de Papai Cruel, o descrevendo 

como um ser monstruoso e maldoso. Apesar de inicialmente parecer não querer fazer 

mal ao Papai Noel, pedindo para que os meninos que vão sequestrá-lo não o 

machuquem, seu ato quase mata Papai Noel, que se torna refém do sádico Monstro 

Verde. 
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NÃO SOU ESCRAVO DE 

NENHUM SENHOR: narrativas 

da crise brasileira no desfile da Sapucaí 
 

Cláudia ANDRADE5 

Nanci Moreira BRANCO6 
 

presentamos, nesta reflexão, nossa apreciação dos desfiles do G.R.E.S. 

Paraíso do Tuiutie do G.R.E.S. Beija-flor, que trouxeram, em 

seusenredos,diferentes olhares sobre a crise do país, num diálogo profundo 

com a história. Foi uma provocação que levantou as arquibancadas e muitas 

polêmicas. Assim, o que trazemos aqui é a nossa resposta a essa provocação.   

 

1. “MEU DEUS, MEU DEUS, ESTÁ EXTINTA A ESCRAVIDÃO?”: a crise sob 

interrogação 

 

Um coro de milhares de vozes se levanta: "Não sou escravo de nenhum senhor"7. 

Mãos para o alto, muitos punhos cerrados. É o Tuiuti, "o quilombo da favela"! 
 

Não sou escravo de nenhum senhor 

Meu Paraíso é meu bastião 

Meu Tuiuti, o quilombo da favela 

É sentinela na libertação 

 

Irmão de olho claro ou da Guiné 

Qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado 

Senhor, eu não tenho a sua fé, e nem tenho a sua cor 

Tenho sangue avermelhado 

O mesmo que escorre da ferida 

Mostra que a vida se lamenta por nós dois 

Mas falta em seu peito um coração 

Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz 

Eu fui mandiga, cambinda, haussá 

Fui um Rei Egbá preso na corrente 

                                                 
5Doutora em Educação. Professora Adjunta do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, 

Coordenadora do Projeto Cinema na Educação Básica, Líder do Grupo de Pesquisa GEPEJI, Pesquisadora e 

docente do PPGEB(Programa de Pós-Graduação em Ensino de Educação Básica) 
6 Doutora em Linguística. Professora da Rede Pública Estadual Paulista (SEE-SP). E-mail: 

nancimbranco@hotmail.com. Membro do GEGe (Grupo de Estudos de Gêneros do Discurso) – UFSCar/SP 
7 Enredo: ‘Meu Deus, Meu Deus, está extinta aescravidão? ’. Compositores: Claudio Russo, Moacyr Luz, Dona Zezé, 

Jurandir e Aníbal 

A 

mailto:nancimbranco@hotmail.com
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Sofri nos braços de um capataz 

Morri nos canaviais onde se plantava gente 

Ê, Calunga, ê! Ê, Calunga! 

Preto Velho me contou, Preto Velho me contou 

Onde mora a Senhora Liberdade 

Não tem ferro nem feitor 

Ê, Calunga 

Preto Velho me contou 

Onde mora a Senhora Liberdade 

Não tem ferro nem feitor 

Amparo do Rosário ao negro Benedito 

Um grito feito pele do tambor 

Deu no noticiário, com lágrimas escrito 

Um rito, uma luta, um homem de cor 

E assim, quando a lei foi assinada 

Uma lua atordoada assistiu fogos no céu 

Áurea feito o ouro da bandeira 

Fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel 

Meu Deus! Meu Deus! 

Se eu chorar, não leve a mal 

Pela luz do candeeiro 

Liberte o cativeiro social 

 

A comunidade do Morro do Tuiuti, localizada no bairro de São Cristóvão/RJ, 

tem uma vivência relativamente discreta. A escola de samba chega ao Grupo 

Especial, pela primeira vez, em 2018.  Seu desfile é esperado com curiosidade pois as 

polêmicas anunciadas e o samba, cantado melodicamente em versão acústica pela 

intérprete Grazzi Brasil circulou pelas redes sociais. Sentimentos profundos 

produzidos pela opressão vivida no cotidiano do Brasil do golpe encontram uma 

voz, um canto, uma ópera8. A máscara carnavalesca é a própria vida. É espelho. 

 Os adereços e fantasias reproduzem sentidos próprios dos que se opuseram 

ao golpe: o escárnio dos manifantoches, a tristeza das carteiras de trabalho rasgadas, o 

presidente-vampiro, a condição degradante de muitos que veem sua esperança 

perdida: "Meu Deus! Meu Deus! Se eu chorar não leve a mal/pela luz do candeeiro/liberte o 

cativeiro social". O cativeiro que volta a assombrar o futuro! 

Em seu ato de transgressão, a escola carrega em si um conjunto de vozes: os 

que viram, perplexos, um golpe parlamentar ter sucesso no Brasil e, em dois anos, 

retirar direitos duramente conquistados. O neocolonialismo avança rapidamente. O 

carnaval da Tuiuti denuncia, expõe a cara perversa das mudanças neoliberais: a 

escravização moderna 
 

 

 

 

                                                 
8 Desfile completo: https://www.youtube.com/watch?v=RkVKiEzQMUw 

https://www.youtube.com/watch?v=RkVKiEzQMUw


AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a5

6
 

Figura 1. Manifantoches, carteiras de trabalho, presidente vampiro 

 
Fonte: ANDRADE (2018) 

 

Figura 2. Os "organizadores do golpe9" 

 
 

Figura 3. As ideias “estragadas”10 

 
 

                                                 
9 Fonte:https://blogdotarso.com/2015/03/09/organizadores-do-golpe-para-o-dia-15/ 
10 Fonte:www.largadoemguarapari.com 

https://blogdotarso.com/2015/03/09/organizadores-do-golpe-para-o-dia-15/
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Bakhtin (2010) revela um dos sentidos profundos do riso, a relativização da 

verdade e do poder dominantes. O deboche que causa o riso não está na letra do 

samba, mas na realização do enredo na avenida, que faz tomar corpo as metáforas 

usadas na narrativa antigolpe. O texto multimodal que se apresenta sob nossos olhos 

encantados e emocionados tem na catarse a mola estética: enquanto o samba lamenta 

poeticamente a situação vivida, pedindo ajuda à ancestralidade, às forças da 

natureza e a Deus, os elementos cênicos apresentam as razões do sofrimento, de 

forma tragicômica. As origens históricas da opressão aos mais pobres são narradas 

pelo sofrimento dos escravos, curados pelos pretos-velhos, espíritos ancestrais 

ligados às bençãos e guardiões dos conhecimentos sobre cura física e espiritual.  

 
Figura 2. A ancestralidade que cura11 

 
 

A riqueza desse evento nos seduz e nos desperta a contrapalavra. Bakhtin 

(2006) afirma que nenhum enunciado é isolado, já que pressupõe enunciados que o 

antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o 

elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado (p.371). Assim, cada alegoria, cada 

fantasia e coreografia, nos remetem a outros enunciados, são a contrapalavra do 

enredo a discursos outros que se entrecruzam no cenário brasileiro há alguns anos 

(2013?). É ali a arena em que se dá a luta ideológica. Esse evento resgata os sentidos 

produzidos em outros contextos e dá abertura para que novos sentidos sejam 

produzidos; é fruto de relações dialógicas, explícitas ou não. Ele responde a outros 

enunciados e, consequentemente, provoca (e quer provocar) respostas. Nesse fluxo 

dialógico, mesmo que outros discursos não estejam explícitos, o eventose banha, 

imerso num embate constante, que converte a linguagem carnavalesca numa arena 

ideológica. 

 

 

 

 

                                                 
11 Fonte: https://www.opovo.com.br/vidaearte/carnaval/2018/02/comissao-de-frente-da-paraiso-do-tuiuti-vence-

destaque-do-publico. 

https://www.opovo.com.br/vidaearte/carnaval/2018/02/comissao-de-frente-da-paraiso-do-tuiuti-vence-destaque-do-publico
https://www.opovo.com.br/vidaearte/carnaval/2018/02/comissao-de-frente-da-paraiso-do-tuiuti-vence-destaque-do-publico
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2. “MONSTRO É AQUELE QUE NÃO SABE AMAR”: tradição e recorrência 

ideológica 

 

Numa outra perspectiva, a Beija-flor revela, em seu samba enredo12, os frutos 

de um país assolado pela corrupção, que marginaliza os seus filhos negros. As duas 

escolas revelam um diálogo sobre o signo crise brasileira. Vale lembrar que o diálogo 

nem sempre é consensual; é também embate, luta ideológica.  Se, por um lado, a 

Paraíso do Tuiuti revivifica a escravidão, que é o berço da desigualdade social em 

nosso país; por outro, a Beija-flor ressalta a corrupção, reiterando, de alguma forma, 

um discurso da grande mídia. 
 

Oh pátria amada, por onde andarás? 

Seus filhos já não aguentam mais! 

Você que não soube cuidar 

Você que negou o amor 

Vem aprender na Beija-Flor 

 

Sou eu, espelho da lendária criatura 

Um monstro carente de amor e de ternura 

O alvo na mira do desprezo e da segregação 

Do pai que renegou a criação 

Refém da intolerância dessa gente 

Retalhos do meu próprio Criador 

Julgado pela força da ambição 

Sigo carregando a minha cruz 

À procura de uma luz, a salvação! 

 

Estenda a mão, meu senhor 

Pois não entendo tua fé 

Se ofereces com amor 

Me alimento de axé 

Me chamas tanto de irmão 

E me abandonas ao léu 

Troca um pedaço de pão 

Por um pedaço de céu 

 

Ganância veste terno e gravata 

Onde a esperança sucumbiu 

Vejo a liberdade aprisionada 

Teu livro eu não sei ler, Brasil! 

Mas o samba faz 

Essa dor dentro do peito ir embora 

Feito um arrastão de alegria e emoção, o pranto rola 

                                                 
12Enredo: ‘Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu’. Compositores: Di Menor, 

Kiraizinho, Diego Oliveira, Bakaninha Beija Flor, JJ Santos, Julio Assis, Manolo e Diogo Rosa. 
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Meu canto é resistência 

No ecoar de um tambor 

Vem ver brilhar 

Mais um menino que você abandonou 

 

Comemorando os 200 anos da obra Frankenstein, o Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Beija-Flor de Nilópolis traz o tema como alavanca para a discussão de 

problemas atuais, que surgem da crise política nacional: violência, corrupção e 

intolerância. Neste embalo, a representação cênica apresenta, desde o criador do 

monstro que sofre o desamor ao abandono do Brasil, de seus filhos, por aquilo que 

não se compreende, mas que tem nascedouro certo, a ganância: 
 

Me chamas tanto de irmão 

E me abandonas ao léu 

Troca um pedaço de pão 

Por um pedaço de céu 

 

Ganância veste terno e gravata 

Onde a esperança sucumbiu 

Vejo a liberdade aprisionada 

Teu livro eu não sei ler, Brasil! 
 

A partir da ideia de incompreensão, o enredo apresenta os “males” que nos 

atingem, representados por desvios de dinheiro público e centrado no mau-

caratismo tão caro aos historiadores do início do século XX e até hoje ecoando no 

senso comum: somos um povo degenerado. É preciso reconhecer como lastro 

histórico da reprodução dessa narrativa, a história da escola de samba, famosa por 

seu luxo nos desfiles e patrocinada por um grande contraventor. O enfoque é 

individualista: culpa-se o pai pelo abandono do filho, e a cada brasileiro pelos seus 

desvios de caráter. 

O enredo, para além da reprodução de sentidos advindos do senso comum, 

que se banha em um eixo de explicação histórica já rechaçado, também reproduz a 

narrativa da mídia, que atribui à crise a corrupção na Petrobrás, dos políticos e dos 

empreiteiros, negando a discussão mais aprofundada, que leve em conta os golpes 

parlamentares na América Latina e a influência do grande capital com o intuito de 

implantar uma agenda neocolonialista, que protege os grandes empresários do 

pagamento de impostos enquanto retira direitos trabalhistas. 
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Figura 3. O “peso dos impostos”13 

 
 

Figura 4. O prédio da Petrobrás14 

 
 

A narrativa explicativa da crise brasileira apresentada pela Petrobrás segue 

um “nicho discursivo”, capitaneado pela grande mídia e corporações representantes 

da elite nacional, como a maçonaria, em que a corrupção é o eixo principal do debate, 

como se fosse algo novo no cenário nacional. 
 

Figura 5. Campanha da maçonaria15 

 
                                                 

13 Fonte:www.boletimdaliberdade.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Desfile-Beija-Flor 
14 Fonte:www.boletimdaliberdade.com.br/wp-content/uploads/2018/02/desfile-beija-flor 
15 Fonte:www.alertatotal.net/2015/02/golpe-na-lava-jato-tatica-e-

Culpar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AlertaTotal+(Alerta+Total) 

 

http://www.alertatotal.net/2015/02/golpe-na-lava-jato-tatica-e-Culpar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AlertaTotal+(Alerta+Total)
http://www.alertatotal.net/2015/02/golpe-na-lava-jato-tatica-e-Culpar.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+AlertaTotal+(Alerta+Total)


AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a6

1
 

Fica a provocação: a Beija Flor dá lugar à transgressão da ordem ou apresenta o 

Carnaval sob a perspectiva do oficial, do pensamento unilateral, hoje representado 

pela grande mídia, a serviço das elites que dominam os meios de comunicação? Há 

uma proposta de carnavalização ou apenas uma representação alegórica do 

pensamento que endossa a desigualdade social e vê o carnaval como entretenimento, 

subjugando seu caráter transgressor? Que voz está ali representada? 

 

 

3. ENTRE FRONTEIRAS: as narrativas em bolhas discursivas 

 
Tudo o que é profundo ama a máscara. 

(Nietzsche) 

 

O carnaval é provocação. É, antes de tudo, resistência e resposta ao sempre 

novo/velho contexto. Ao revigorar o discurso da escravidão, o enredoda Tuiuti 

recorda o passado, o que implica uma tomada de posição e uma seleção. Os 

enunciados trazem um jogo de associações com outros discursos: o que o enunciador 

quer trazer do passado e o que ele quer suscitar no futuro; os enunciados que o 

precederam e os que ele provocará. Esse jogo de associações é que produz sempre 

novos sentidos às memórias. 
 

A memória, ou perda dela, é sempre conservação e filtragem, é uma atualização 

do passado. A conservação se dá por conta dos significados, e a filtragem é uma 

rede de relações que conserva aquilo que de alguma forma precisamos. A 

“memória do passado” tem a cara que o presente lhe atribui. Ela é 

constantemente revisitada pelos interesses atuais, pelos sentidos presentes. E 

reformatada. O passado tem seu sentido presentificado. (MIOTELLO, 2006, 

p.280) 

 

Os enunciados nos dão conta dessas memórias suscitadas como coletivas, 

considerando o coletivo não como elemento de coerção, mas como “o lugar das 

afinidades e tensões e também das trajetórias comuns” (MIOTELLO, 2006, p.280). 

Esse diálogo é o que faz vivificar e gerar novos sentidos. 

A festa do carnaval vivifica essa memória da escravidão (histórica) para nos 

chamar a atenção para o “movimento” histórico que alvoroça nosso país. Há 

contrapalavras, há inquietações diante de qualquer vestígio da história da 

escravidão. Se o discurso enfatizasse apenas as más condições de trabalho, 

provavelmente, não surtiria o efeito de falar da escravidão, pois essa palavra carrega 

uma forte dimensão de dor, de sofrimento, que ainda sangra em nossa memória. É o 

Brasil que a classe dominante e de “prestígio” quer apagar, mas que está vivo em 

cada esquina da desigualdade, em cada gesto de preconceito, em tudo que fere a 

dignidade do povo. Uma reforma trabalhista que retira nossos direitos conquistados 

com muita luta é simbolizado nas imagens de carteiras de trabalho queimadas; um 

vice-presidente que usurpou o cargo da presidência, por meio de um golpe, é o 
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vampiro que suga nossos direitos, nossos votos e nossa democracia. Há, dessa forma, 

um fluxo dialógico, ao qualnós respondemos de forma consensual ou não, de acordo 

com a nossa própria história de sujeitos que assumimos. Pra muitos, foi brincadeira 

de carnaval; para nós, um retrato instigante de um país golpeado, desigual desde 

sempre, mas que não se cala, não pode se calar. 

Pensando nas fantasias, nos adereços, que simbolizam tão comicamente os 

conflitos, que desafiam as regras e as hierarquiasnesses enredos, reiteramos o seu 

sentido carnavalesco. O que revela o processo de carnavalização, como demonstrado 

por Bakhtin (2010), em seu estudo da cultura popular e do contexto de Rabelais, é a 

morte do velho e o surgimento do novo. Os estudos de Bakhtin acerca da obra de 

Rabelais representam uma chave para a compreensão da cultura popular na 

atualidade, delineando-a como o lugar do destronamento, do embate entre o pequeno 

e o grande em pé de igualdade (PAJEÚ, 2014).Essa quebra da hierarquia é destacada 

na figura cômica do vampiro-presidente “destronado” do posto usurpado de 

presidente. A satirização encarnada nos manifantoches reitera essa fronteira entre a 

vida e a arte.    

Os estudos de Bakhtin (2010) sobre a cultura popular nos revela que o popular 

cômico é um meio de luta, uma arma de transformação que permite destronar e renovar 

a verdade oficial. Nessa cultura destaca-se, portanto, a forte relação entre a vida e a 

arte. 

 

O núcleo dessa cultura, isto é, o carnaval, não é de maneira alguma a forma 

puramente artística do espetáculo teatral e, de forma geral, não entra no domínio 

da arte. Ele se situa nas fronteiras entre a vida e a arte. Na realidade, é a própria 

vida  apresentada com os elementos característicos da representação. [...] O 

carnaval não era uma forma artística de espetáculo teatral, mas uma forma 

concreta (embora provisória) da própria vida [...] durante o carnaval é a própria 

vida que representa e interpreta [...] uma outra forma livre de realização, isto é, o 

seu próprio renascimento e renovação sobre melhores princípios. [...] Durante o 

carnaval, é a própria vida que representa, e por um certo tempo o jogo se 

transforma em vida real. [...] O carnaval é a segunda vida do povo, baseada no 

princípio do riso. É a sua vida festiva. (BAKHTIN, 2010, p. 6-7) 

 

À época de Rabelais, o carnaval incorporava uma transformação social, ao 

desafiar, mesmo que provisoriamente, a verdade oficial baseada nos princípios de 

reafirmação da hierarquia, do medo e da vigilância do período da Idade Média. Por 

isso o carnaval é regenerador, no intuito de superar as adversidades ou de submetê-las 

ao riso e à festa, e é renovador, pois, da morte do velho, faz nascer o novo. A 

percepção do riso é a porta de entrada que Bakhtin escolheu para investigar a cultura 

popular. A amplitude da Cultura Popular Cômica na Idade Média e no 

Renascimento teve demasiada relevância. A variedade de formas e manifestações do 

riso “opunha-se à cultura oficial, ao tom sério, religioso e feudal da época” 

(BAKHTIN, 2010, p.3). 
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A cultura cômica da Idade Média preparou as formas nas quais se expressaria 

essa sensação histórica16. De fato, essas formas tinham uma relação capital com o 

tempo, a mudança, o devir. Elas destronavam e renovavam o poder dirigente e a 

verdade oficial. Faziam triunfar o retorno de tempos melhores, da abundância 

universal e da justiça. A nova consciência histórica se preparava nelas também. 

Por esse motivo, essa consciência encontrou sua expressão mais radical no riso. 

(BAKHTIN, 2010, p.85) 

  

 Bakhtin evidencia, dessa forma, a expressão do riso como um meio de 

quebrar certos paradigmas da época. É a festa do carnaval, a praça pública, o 

encontro entre o oficial e o cotidiano, visto que não devem ser vistas como realidades 

prontamente distintas, incompatíveis, por suas diferenças. Antes, é a permeabilidade, 

a imprecisão, a convulsão constante desses limites sempre passageiros que 

caracterizam o funcionamento cultural, exemplificado por ele com o carnaval. Assim, 

o filósofo nos lega a responsabilidade de descrever esses limites complexos e sempre 

relativos, ainda que tenhamos de discutir a relativa idealização que sua divisão entre 

a festa oficial e a festa popular (o carnaval) apresenta (BRANCO, 2016). Segundo 

Bakhtin (2010), as festas oficiais da Idade Média contribuíam para que o regime em 

vigor fosse fortificado, olhando somente para o passado a fim de consagrar a ordem 

social presente, manter a estabilidade, as hierarquias e os valores políticos e morais. 

Por sua vez, o carnaval 

 
era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do 

regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, 

privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das 

alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo 

aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto.  

(BAKHTIN 2010, p.8-9)  

 

Quando avaliamos a expressão de certas figuras que aparecem no desfile da 

escola de samba Tuiuti, reconhecemos o quanto transgressoras elas são em sua 

capacidade de destronar e renovar o poder dirigente e a verdade oficial. Respondem, 

com seu enredo cantado e ostentado, um olhar diferente da verdade oficial pregada 

na grande mídia. É a voz das ruas que chega à avenida para se fazer ouvir, a voz que 

os detentores do poder tentam calar, mas que é engenhosa e se revela exatamente na 

maior festa do nosso país. Ali, nas figuras mostradas, se revela o encontro do oficial 

(um homem com sua faixa presidencial) e o olhar popular (um vampiro usurpador). 

Expõe ao riso aquilo que é posto no alto pela hierarquia. Assim, nessa festa vivida 

                                                 
16 “A literatura, assim como os outros documentos do Renascimento, atestam a sensação excepcionalmente clara e 

nítida que tinham os contemporâneos da existência de uma grande fronteira histórica, da mudança radical de 

época, da alternância das fases históricas. Na França, durante os anos vinte e no começo da década de trinta do 

século XVI, essa sensação era particularmente aguda e traduzia-se frequentemente por declarações conscientes. 

Os homens davam adeus às ‘trevas do século gótico’ e avançavam para o sol da nova época.” (BAKHTIN, 2010, 

p.85) 
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pelo povo, “O riso degrada e materializa” (BAKHTIN, 2010, p.18) e é o que permite a 

renovação. 

 Já o tratamento dado ao enredo pela Beija Flor reitera uma narrativa que se 

quer oficial, através de sua intensa produção pelo aparelho midiático. Um outro viés 

explicativo que traz o riso como atenuante da dor, anestesia. As “bolhas discursivas” 

são dispostas, não lado a lado, mas tocando-se em diferentes lugares semióticos. As 

tênues fronteiras discursivas não são fixas, mas ainda não se interpenetram. Mas a 

Tuiuti ganha coro na Sapucaí e nas diferentes mídias. É a vice-campeã. A narrativa 

multimodal, esteticamente construída com base na exposição do que oficialmente é 

negado, rompe uma fronteira discursiva. A reação opressora após o campeonato 

repercute no desfile das campeãs, quando a escola esvazia alguns dos mais potentes 

adereços.  

A história não se apaga e o discurso catártico passa a constituir as discussões 

políticas.  

 

4. NOSSO OLHAR PARA O FUTURO 

 

É possível distinguir quantos indícios ideológicos emergem desses lugares de 

fala. É, pois, a linguagem (imagética e verbal do desfile) a materialização das 

ideologias (Bakhtin, 1988). Quando observamos o carnaval como arena de lutas 

ideológicas, reconhecemos estas duas esferas em que ele se insere: a da oficialidade do 

evento “desfile de carnaval” e a da popular, que representa a voz da sua comunidade. 

É o lugar da hibridez dessas esferas, que confronta suas formas de resistência e 

preservação. Assim, “todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está 

sua seriedade e importância; abstraído de fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio, 

pretensioso, degenera e morre” (BAKHTIN 1988, p. 29). 

Retomo a percepção de Bakhtin sobre o carnaval como a festa das alternâncias e 

renovações e que aponta para um futuro ainda incompleto. É exatamente esse 

apontamento para o futuro que permite evocar a esperança e o caráter renovador do 

samba, do carnaval, da festa.  

Esse fluxo dialógico é que nos dá a percepção do inacabamento que permite à 

palavra fluir, manter-se viva. A leitura do contexto social e político não se encerra 

numa perspectiva única, mas alarga-se ao encontrar outras vozes. O carnaval sempre 

trouxe uma característica típica da cultura popular: é o lugar do encontro das 

diferenças. Mesmo num evento tão marcado pela oficialidade, como o desfile da 

Sapucaí, é possível transgredir esse oficial, essa hierarquia social, ali tão bem 

marcada; é possível a comunidade, tão oprimida no seu dia a dia, mostrar a sua voz. 

É o que vimos no desfile da Paraíso de Tuiuti. Como dissemos inicialmente: enquanto 

o samba lamenta poeticamente a situação vivida, pedindo ajuda à ancestralidade, às forças da 

natureza e a Deus, os elementos cênicos apresentam as razões do sofrimento, de forma 

tragicômica. Pelo riso, elemento regenerador por ser subversivo em relação ao 

pensamento unilateral, fronteiras são rompidas, memórias presentificadas, e o samba 

se revela sentinela da libertação. 
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MUSEUS: fronteiras entre as 

realidades e as representações  
 

Daniel Dalla ZEN17 

Adriana Maria ANDREIS18 
 

Quero pôr os tempos, em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. Mas as 

lembranças desobedecem, entre a vontade de serem nada e o gosto de me roubarem do 

presente. (Mia Couto) 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

m diálogo com as palavras de Mia Couto (2015, p. 14), neste artigo, pensamos 

acerca do entrecruzamento entre realidade-e-representação. O que é real? 

Com certeza, não é apenas aquilo que vemos, sentimos e tocamos. Pois “[...] 

no tempo grande nada desaparece sem deixar sinal, tudo renasce para uma vida 

nova. Com a nova época tudo o que aconteceu antes e que a humanidade viveu 

soma-se e enche-se de um novo sentido.” (BAKHTIN, 1997a, p. 66). As 

representações, portanto, têm presente o passado e o futuro. E o que é apresentado 

nos museus resulta de escolhas realizadas, segundo o que é entendido como 

importante a ser lembrado, reiterado e marcado. 

Contudo, Bakhtin (2010b, p. 92) provoca a tensionar essas escolhas e esses 

pretensas marcações monológicas, ao registrar que cada indivíduo é singular e único. 

O pesquisador refere que “[...] nenhuma outra pessoa jamais esteve no tempo 

singular e no espaço singular de um existir único. E é ao redor deste ponto singular 

que se dispõe todo o existir singular de modo singular e irrepetível.” Se cada 

indivíduo é único e atua no mundo de forma irrepetível, como representar a 

realidade de um evento do passado ou presente e a participação dos sujeitos nesses 

eventos históricos? E como os museus apresentam a realidade? Tensionando sobre 

esses questionamentos, dialogamos com os escritos de Bakhtin e a representação das 

sociedades nos museus etnográficos do século XIX.  

 

                                                 
17 Mestrando em história (PPGH) da UFFS/SC, bolsista da FAPESC/SC-Brasil. Graduado em licenciatura em 

História pela Unochapecó e bacharel em Museologia pela UFSC. Membro do Grupo de Pesquisa em Gestão e 

Inovação Educacional (GPEGIE UFFS/SC). E-mail para contato: <daniel_dallazen@hotmail.com>. 
18 Doutora em Educação na Ciências: concentração Geografia, professora no Mestrado em História (PPGH) e no 

Mestrado em Educação (PPGE) e na Licenciatura em Geografia na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 

campus Chapecó/SC, pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero do Discurso (GEGE USCAR/SP) e do Grupo 

de Pesquisa em Gestão e Inovação Educacional (GPEGIE UFFS/SC). E-mail para contato: 

<adriana.andreis@uffs.edu.br>. 

E 
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1. A REALIDADE DISCURSIVA E OS MUSEUS  

 

O que vivemos compreende um real-atual, um aqui-agora totalmente 

implicado ao acolá-ontem-amanhã, por meio das representações que dele fazemos, 

num processo que está permanentemente em interlocução entre o eu para mim 

mesmo, o outro para mim e o eu para o outro, conforme refere Bakhtin (2010a). Por 

que “tudo o que está relacionado à minha consciência provém do exterior e nela 

penetra pelas palavras de outros, contendo suas entonações e valores” (Ibid p. 378). 

Há sempre um ouvinte virtual de um auditório, mesmo que esmaecido, ainda assim, 

sempre presente e potencial.  

A realidade em sua singularidade do evento e suas diversas interpretações 

são irrepresentáveis em sua totalidade; os discursos narrativos por meio da 

linguagem são carregados de ideologias e de uma forma de interação e relação entre 

o eu e o outro. Para Bakhtin (1997b, p. 31), a linguagem se manifesta e se constitui em 

signos ideológicos, ou seja, “todo corpo físico pode ser percebido como símbolo”; 

assim, “toda imagem artística-simbólica ocasionada por um objeto físico particular já 

é um produto ideológico”. A representação do representado, nesse sentido, forma 

um signo ideológico. Os objetos são convertidos em signos, que, sem deixar de fazer 

parte de uma realidade material, passam a refletir e a refratar uma outra realidade.  

O signo, ao ser ideológico, abrange os sonhos, as visões de mundo e um 

modo de interpretar a realidade, pois cada sujeito é único e experiencia em sua 

particularidade uma forma de ver e ler a realidade. Com isso, o signo em sua 

ideologia se divide em matéria visualizada no presente e em interação verbal; essa 

interação ocorre sempre conforme o contexto e o intérprete, que atribui um sentido 

ao signo. Em síntese, a ideologia pode ser definida “[...] como um conjunto de valores 

e de ideias que se constitui através da interação verbal de diferentes sujeitos 

pertencentes a diferentes grupos socialmente organizados na história concreta.” 

(GEGE, 2009, p. 60). 

Portanto, a linguagem não é neutra, mas sim ideológica e dialógica, pois se 

constitui na relação entre os sujeitos e na sua interação, estando em constante 

transformação e devir. Com isso, “é impossível alguém definir sua posição sem 

correlacioná-la com outras posições” (BAKHTIN, 2010a, p 297). Nesse sentido, o 

tempo grande e o auditório estão sempre envolvidos nessa posição do autor da 

compreensão.  

Na perspectiva bakhtiniana, é preciso “pensar na realidade per se (o mundo, 

existente) e na realidade discursiva (construída e existente por meio da linguagem)” 

(GEGE, 2009, p. 88). A realidade como um mundo existente é experienciada pelo 

sujeito por meio da linguagem, constituída na sua relação com o outro, por isso é 

inconclusa, uma realidade em constante formação. Os museus, a partir das mais 

variadas linguagens, são construídos e construtores de mundos sociais. De acordo 

com Crippa (2013, p. 137), “as bases para a polifonia de textos da semioesfera museu, 

podem ser observadas as modalidades através das quais comunidades/culturas (ou 
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partes delas) pensam e tratam seus signos, costurando a relação entre signos e 

realidade”. 

Os museus são por excelência lugares de celebração da memória, memórias do 

passado, memórias do presente e, por que não, memórias do futuro, ou seja, como 

imaginamos e projetamos no presente uma imagem do futuro – a exemplo do Museu 

do Amanhã. Ao ser lugar de destaque para a enunciação de discursos, os museus 

compõem lugares de disputas e litígios entre os grupos que pleiteiam seu acesso; as 

fronteiras dos museus compõem espaços que ao mesmo tempo aproximam e 

separam as culturas e os grupos, numa relação de “confroencontro” (ANDREIS, 

2014). 

São considerados museus, segundo a Lei Federal n. 11.904, de 14 de janeiro de 

2009,  

 
[...] as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, 

científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a 

serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009).  

 

Cabe destacar o papel da comunicação dos museus: estes atuam na seleção e 

guarda do patrimônio, interpretam-no, fazem pesquisa, documentam e expõem. 

Portanto, exercem uma atividade política e simbólica, ao atribuir valor a 

determinados objetos que são retirados do seu uso cotidiano; esses passam a ganhar 

um valor de culto e representação.  

Como exemplo, podemos citar a pena usada pela Princesa Isabel para assinar 

a Lei Áurea que abolia a escravidão no Brasil: ao ser exposta no Museu Imperial, a 

pena não é somente uma ferramenta de escrita, mas incorpora toda uma dimensão 

simbólica que faz parte da história nacional e dos grupos que constituem esta nação. 

O ato de a princesa assinar a abolição possui diferentes interpretações: enquanto 

alguns o veem como atitude benevolente e humanista, outros o observam como algo 

que iria acontecer de qualquer modo, devido às diversas revoltas e resistências dos 

escravos, e também por que era o Brasil o último país da América Latina que ainda 

mantinha um regime de escravidão. Das diversas interpretações sobre o fato 

histórico, os objetos museológicos ganham significados e valores distintos.  

Chagas (2006 p. 108) alerta sobre a “impossibilidade prática de preservar 

tudo”, portanto sendo necessário fazer opções, o que revela o caráter político da 

preservação. Dessa forma, a palavra, dentro e fora do museu, “[...] está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 

compreendemos as palavras e reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas ou concernentes à vida.” (BAKHTIN, 1997b, p. 95, grifo do autor). Por 

isso, apesar de o museu comunicar, interpretar e expor, sempre o sujeito leitor 

compreenderá em acordo com seus sentidos. A prática da preservação em torno de 
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objetos, signos representativos de um grupo ou ligados a um passado ou presente em 

comum também se transforma em uma linguagem política. 

Podemos observar um exemplo do aspecto político-ideológico dos museus 

especialmente nos museus etnográficos do século XIX: influenciados pelas ideias das 

teorias raciais, defendiam uma forma universal e linear de observar as sociedades. 

Segundo os evolucionistas sociais,  

 
[...] em todas as partes do mundo a cultura teria se desenvolvido em estados 

sucessivos, caracterizados por organizações econômicas e sociais específicas. 

Esses estágios, entendidos como únicos e obrigatórios – já que toda a 

humanidade deveria passar por eles –, seguiam determinada direção, que ia 

sempre do mais simples ao mais complexo e diferenciados. Tratava-se de 

entender toda e qualquer diferença como contingente, como se o conto da 

humanidade estivesse sujeito a passar pelos mesmos estágios de progresso 

evolutivo. (SCHWARCZ, 1993, p. 75-76). 

 

Esse pensamento desconsidera a alteridade dos indivíduos e dos grupos; por 

consequência, também as diversas formas de ver e ler a realidade. A partir de uma 

visão eurocêntrica, realizava-se uma classificação das sociedades em uma gradação 

que ia do branco superior e desenvolvedor da ciência aos bárbaros, selvagens e 

primitivos com suas mitologias. Essa perspectiva se baseava no etnocentrismo, no 

“julgamento do mundo a partir de nossos valores, ‘dos óculos de nossa cultura’, 

desconsiderando aqueles que não se encaixam em nossos mapas cognitivos” (RENK, 

2005, p. 17). Assim, tentava-se impor uma única visão da realidade: pautada na 

ciência, sob os “óculos” do evolucionismo. 

Conforme Vasconcellos (2011, p. 778), os evolucionistas sociais  

 
Concebiam a humanidade como idêntica e a pensavam independentemente da 

sociedade e da cultura na qual estavam inseridos os distintos povos que dele 

faziam parte. Isto acabou influenciando inclusive os modelos expográficos dos 

grandes museus enciclopédicos do século XIX, cujo objetivo maior era narrar a 

história da humanidade desde suas origens mais remotas até o estágio mais 

avançado do processo evolutivo, ou seja, as modernas sociedades europeias.  

 

 Dessa maneira, não se consideravam o contexto e as singularidades de 

cada grupo; acreditava-se que se podia reunir nos museus a história de toda a 

humanidade, de uma maneira ordenada e metódica, encaixando cada grupo em uma 

classificação. Esse pensamento está em consonância com o projeto colonialista 

europeu de expansão e exploração das colônias africanas, asiáticas e americanas, o 

qual buscava legitimar as atrocidades cometidas nas colônias e o roubo de suas 

riquezas. Os maiores museus da Europa, como, por exemplo, o Museu do Louvre na 

França, tem seu acervo constituído pelo espólio dos mais diversos grupos 

pertencentes a diferentes períodos históricos.  
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 Ao estabelecer os estágios evolutivos da humanidade, os evolucionistas 

sociais pressupõem que os primitivos estavam em processo de extinção e 

desaparecimento, ocorrendo uma propagação de museus etnográficos, que tinham a 

função de salvar esses espécimes primitivos, tanto para o estudo científico quanto 

para apresentar a evolução da humanidade.  

Para Schwarcz (1993, p. 67), “[...] o final do século XIX viu florescer uma série 

de museus etnográficos, profundamente vinculados aos parâmetros biológicos de 

investigação e a modelos evolucionistas de análise.” É por meio dessa perspectiva 

“que se compreenderá a instalação e desenvolvimento dos primeiros museus 

etnográficos brasileiros, bem como o debate que estabeleceram com os demais 

centros de ensino que nessa mesma época atuavam no País”. Essas teorias raciais 

chegariam mais tardiamente ao Brasil, mais precisamente nas últimas décadas do 

XIX, no entanto, com grande influência na criação de museus e instituições de 

pesquisa no País, além de perpassar as discussões da construção de um nacionalismo 

brasileiro, de uma jovem nação que tinha conquistado ou comprado sua 

independência havia pouco tempo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No presente, mesmo existindo toda uma discussão sobre a democracia, o 

acesso e a ocupação dos museus como um exercício de cidadania e atuação no 

respeito à diversidade e a alteridade, esses espaços ainda continuam sendo lugares 

de privilégio e exaltação dos grupos hegemônicos. Conforme Guarnieri (2010, p. 169), 

para uma socialização do patrimônio, “devem os museus preparar suas mudanças, 

pois não é possível falar em comunicação sem as pessoas e em socialização excluindo 

a sociedade, a começar pela comunidade e seus segmentos”. Paulatinamente, as 

noções de “alteridade”, “auditório” e “tempo grande” como possibilidades de 

consideração de outros sujeitos como interlocutores, ou seja, que reconhecem 

minimamente a diversidade vem sendo questionadas e objetivadas na forma de 

museus diferenciados.  

Alguns exemplos começam a surgir nesse sentido, museus que representam 

realidades até então ocultas ou silenciadas: o Museu de Favela MUF, fundado em 

2008, no Rio de Janeiro, gerido por uma Organização Não Governamental 

comunitária, tem seu acervo composto por cerca de 20 mil moradores e seus modos 

de vida, narrativas de parte importante e desconhecida da própria história da Cidade 

do Rio de Janeiro; também o Museu Maguta, organizado e mantido pelos índios 

Ticunas como uma forma de resistência na defesa de seu território e ao preconceito 

com seu povo – foi fundado em 1990 no município de Benjamin Constant, estado do 

Amazonas. E há outros museus não elencados aqui.  

Chagas (2006, p. 35, grifos do autor) enfatiza que é importante 

compreendermos que, em qualquer museu, estamos diante “de um modo de olhar, 

de uma perspectiva interpretante que traz em si a possibilidade de deformação”. 

Dessa forma, em todos os museus está “em cena a apresentação (mais ou menos 
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espetacular) de uma visão possível sobre determinado fato, acontecimento, 

personagem, conjuntura ou processo histórico e não a história em si mesma.” Os 

museus não representam uma realidade total nem possuem uma verdade absoluta, 

mas uma versão sobre determinado aspecto, sempre aberta a uma nova leitura e 

interpretação, por isso o campo museal pertence à “dimensão do litígio” e da disputa 

pela palavra.  

Para Bakhtin, os sujeitos são singulares e se constituem por meio da natureza 

social dialógica da linguagem. O museu, ao ser lugar de destaque de comunicação e 

da palavra, está na fronteira entre o eu ou outro, ora imortalizando personificações, 

ora representando coletividades, que aproximam mas também separam; na fronteira 

discursiva e de enunciação entre o que pode e o que não pode ser dito; na fronteira 

do tempo grande, composto pelas simultaneidades temporais das diferentes culturas 

e civilizações – entre outras inúmeras fronteiras que são incorporadas, interpretadas 

e representadas nos museus.  

Por isso, a tentativa de “pôr os tempos, em sua mansa ordem”, nos museus, é 

desobedecida pelas lembranças e pelas vontades, como permite pensar Mia Couto 

(2015). Ainda bem que a potência revolucionária está, também, no ordinário que quer 

se fazer a Verdade, como permite pensar a obra de Bakhtin. Pois a fronteira entre as 

realidades e as representações é dialético-dialógica, sempre em construção, na 

relação entre futuro, passado e presente, entre o eu e o outro. Há sempre uma 

pergunta e um riso por disparar, questionando as apresentações dos museus. Museu 

é fronteira: viva e potencialmente revolucionária. 
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ENUNCIADOS DO PLEITO 

PRESIDENCIAL DE 2014 EM 

UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 
 

Ellen Petrech VASCONCELOS19 

 
RESUMO 

 

Este trabalho tem como proposta analisar dois enunciados que foram produzidos durante as 

eleições presidenciais do ano de 2014, para tanto adotaremos uma perspectiva dialógica da 

linguagem. Em nossa análise, buscaremos estabelecer relações dialógicas entre enunciados 

de diferentes gêneros discursivos dos candidatos à presidência da república. Iremos nos 

referenciar nas teorias do Círculo de Bakhtin, especialmente em seus estudos sobre 

dialogismo, enunciado, signo e ideologia. Pautamo-nos em conceitos formulados pelo 

Círculo que estabelece que a linguagem deve ser observada situando os sujeitos reais e os 

seus discursos em meio sócio-histórico, pois, para o Círculo Bakhtiniano, todo enunciado 

produzido é marcado por um contexto histórico-social e é apenas mais um elo de uma 

cadeia infinita de enunciados. Assim sendo, além do contexto verbal também abordaremos o 

contexto extraverbal, que no caso em questão abrange as relações políticas presentes em todo 

o processo eleitoral. Segundo teorias do Círculo de Bakhtin, os enunciados estão em relações 

dialógicas responsivas e cada palavra é um signo carregado de valor ideológico que pode 

assumir diferentes tonalidades valorativas, com base nesta premissa, vamos analisar o signo 

mudança e outros signos que carreguem semelhante tonalidade ideológica nos enunciados 

produzidos pelos candidatos. Para a composição de nosso corpus selecionamos os 

enunciados significativos para o processo eleitoral, produzidos pelos candidatos presentes 

no segundo turno das eleições e pertencentes a diferentes gêneros discursivos: uma carta 

aberta publicada pelo candidato Aécio Neves (PSDB) e um discurso de posse proferido por 

Dilma Rousseff (PT).  

 

Palavras-Chave: Enunciado. Signo. Ideologia. Dialogismo. 

 

 
INTRODUÇÃO 

  

sta pesquisa apresenta a análise de enunciados produzidos durante as 

eleições presidenciais do ano de 2014, principalmente da observação da 

intrincada rede de relações existentes entre os mais diversos enunciados 

produzidos. Buscamos uma perspectiva teórica capaz de abarcar as nossas 

necessidades e então aprofundamos nossos estudos em alguns conceitos formulados 

pelo Círculo de Bakhtin. Essa escolha se deu pelo fato dessa perspectiva entender 
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que a linguagem deve ser observada situando os sujeitos e os discursos no meio 

sócio-histórico. 

Temos como objetivo analisar dois enunciados produzidos nas eleições à 

presidência da República do Brasil no pleito de 2014 focalizando as relações 

dialógicas entre esses enunciados. Assim, nos debruçamos em estabelecer as relações 

dialógicas entre enunciados de diferentes gêneros discursivos produzidos pelos 

candidatos à presidência.  

A seleção de nosso corpus levou em consideração o fato de haver um número 

grande de candidatos no pleito de 2014; devido a isso, tivemos que recorrer a um 

recorte e, para tanto, levamos em consideração o resultado apurado pelo TSE do 

primeiro turno das eleições que mostram os seguintes números: em primeiro lugar, 

Dilma Rousseff ( PT) com 41,59% dos votos válidos, seguida de Aécio Neves (PSDB) 

com 33,55% e em terceiro Marina Silva (PSB) com 21,32%. Assim observando os 

resultados, optamos em analisar os enunciados proferidos pelos seguintes 

candidatos: Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). 

Ficamos então com um grupo mais reduzidos de candidatos e, portanto, de 

enunciados. Mesmo assim, contávamos ainda com um grande grupo de enunciados. 

Logo, tivemos que adotar outro critério de seleção: escolhemos analisar os 

enunciados que consideramos mais representativos dos debates no decorrer do 

processo eleitoral e que melhor nos permitem observar as relações dialógicas que 

caracterizou esse processo: carta compromisso de Aécio Neves (PSDB) e discurso de 

posse de Dilma Rousseff (PT). 

Vamos apresentar nossa pesquisa da seguinte forma: em primeiro lugar 

resgatamos alguns conceitos bakhtinianos pertinentes a pesquisa, depois a análise do 

corpus e por fim algumas considerações finais. 

 

1. ALGUNS CONCEITOS BAKHTINIANOS 

 

Para os estudiosos do Círculo a natureza da língua seria essencialmente 

dialógica. No trecho seguinte, o autor discorre que a verdadeira substância da língua 

está no fenômeno social da interação verbal:  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2010, p. 127) 

 

Segundo o Círculo de Bakhtin a interação verbal social está atrelada à 

comunicação discursiva concreta e é fundamental para existência da língua. Assim 

sendo, a comunicação verbal não pode ser compreendida fora deste contexto social: 
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A comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e explicada fora 

desse vínculo com a situação concreta. A comunicação verbal entrelaça-se 

inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com eles sobre o 

terreno comum da situação de produção. Não se pode, evidentemente, isolar a 

comunicação verbal dessa comunicação global em perpétua evolução. Graças a 

esse vínculo concreto com a situação, a comunicação verbal é sempre 

acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (gestos do trabalho, atos 

simbólicos de um ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o 

complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar. (BAKHTIN, 2010, 

p. 128) 

 

Conforme sustenta Bakhtin a enunciação é sempre considerada do ponto de 

vista de um falante em relação a um ouvinte que ao entrar em interação com o 

enunciado do outro, ocupa uma posição responsiva. Para o autor isso se explica na 

medida em que “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 

naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante.” (BAKHTIN, 2003, 

p. 271). O autor acrescenta: 

 
Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa mas 

também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os quais o 

seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com 

eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um 

elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. (BAKHTIN, 

2003, p.272) 

 

Assim sendo, nesta concepção até mesmo o discurso mais autoritário necessita 

de uma resposta, pois esse é o princípio dialógico da língua.  

É de fundamental importância compreender que para o Círculo o princípio 

constitutivo do discurso não é individual, é dialógico e se constrói na interação dos 

interlocutores. O autor salienta que esses interlocutores são seres sociais inseridos em 

um contexto sócio-histórico, logo para que este ser social tenha condições de dar 

sentido aos discursos ele não necessita apenas dominar regras e normas linguísticas e 

sim estar inseridos nas relações ideológicas dos discursos.   

 

Cumpre ainda acrescentar aqui uma observação extremamente importante: a 

consciência lingüística dos sujeitos falantes não tem o que fazer com a forma 

lingüística enquanto tal, nem com a própria língua como tal.  

De fato, a forma lingüística, como acabamos de mostrar, sempre se apresenta aos 

locutores no contexto de enunciações precisas, o que implica sempre um contexto 

ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 

escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a7

6
 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as 

palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 2010, p.98-99) 

 

Essa visão das relações ideológicas dos discursos é muito importante para se 

compreender os conceitos suscitados pelos estudos bakhtinianos, pois este tema 

permeia toda a teoria do Círculo.  Para o autor, o produto ideológico parte de uma 

realidade que pode ser natural ou social e também reflete uma realidade exterior, nas 

palavras do autor: 

 

Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia. (BAKHTIN, 2010, p.31) 

 

Bakhtin (2010) vai além e afirma que o signo carrega uma significação, que não 

é simplesmente dada e sim é criada nas relações dialógicas entre os seres sociais. O 

signo ideológico não é apenas um reflexo ou até mesmo uma sombra da realidade, 

mas, segundo ele, é um fragmento material dessa realidade. O autor completa:  

  
Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação 

material, seja como som, como massa física, como cor, como movimento do corpo 

ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente 

objetiva e, portanto, passível de um estudo metodologicamente unitário e 

objetivo. Um signo é um fenômeno do mundo exterior. (BAKHTIN, 2010, p.33) 

 

Bakhtin (2010) completa dizendo que o signo é a materialização dessa 

comunicação, e assim se explica a natureza dos signos ideológicos. Pensando no 

papel primordial da comunicação social, podemos refletir sobre a linguagem e a 

palavra, que para o autor é o fenômeno ideológico por excelência, o signo mais puro: 

 
A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 

absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja 

ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo 

mais puro e sensível de relação social. (BAKHTIN, 2010, p.36) 

 

Outro ponto importante de ser retomado para nossos objetivos aqui nessa 

discussão é o texto/enunciado. Para Bakhtin (2003) o texto/enunciado é o ponto de 

partida para todas as disciplinas das ciências humanas, é a realidade imediata para 

que se possa estudar o homem e seu pensamento. O autor ainda conclui (p. 319) que 

o objeto real é o homem social que está inserido na sociedade, que fala e exprime a si 

mesmo.  

 Nesse mesmo estudo, o autor apresenta dois elementos que determinam o 

texto como enunciado, a sua intenção e a realização dessa intenção. O autor assevera 

que só o enunciado tem relação imediata com a linguagem e com o sujeito e com 
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outros enunciados, fora desta relação o que temos é o que o sujeito chama de texto, 

que seria a da materialidade e não da construção de sentido.  

 
Só o enunciado tem relação imediata com a realidade e com a pessoa viva falante 

(o sujeito). Na língua existem apenas as possibilidades potenciais (esquemas) 

dessas relações (formas pronominais, temporais, modais, recursos lexicais, etc.). 

Contudo, o enunciado não é determinado por sua relação apenas com o objeto e 

com o sujeito-autor falante (e por sua relação com a linguagem enquanto sistema 

de possibilidades potenciais, enquanto dado), mas imediatamente – e isso é o que 

mais importa para nós – com outros enunciados no âmbito de um dado campo 

da comunicação. Fora dessa relação ele não existe em termos reais (apenas como 

texto). Só o enunciado pode ser verdadeiro (ou não verdadeiro), correto (falso), 

belo, justo, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 328). 

 

É importante percebermos que o conceito de dialogismo está presente aqui, 

pois o enunciado é componente da complexa trama de vozes que se cruzam.  

 Dentro dos estudos bakhtinianos, a temática dos gêneros do discurso recebe 

grande destaque, vamos agora tecer algumas considerações sobre este conceito. Em 

seus estudos Bakhtin estabelece que os gêneros discursivos são tipos relativamente 

estáveis e que a utilização da língua se efetua em enunciados que reflete as condições 

específicas de cada campo, principalmente a construção composicional: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pelas especificidades de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 

362) 

 

Nessa perspectiva, todo enunciado é individual e pode refletir a 

individualidade do falante, ou seja, pode ter estilo individual. Mas, com os gêneros é 

um pouco diferente, pois nem todos os gêneros aceitam o estilo individual do falante 

porque há uma relação indissolúvel entre o estilo e o gênero.  

Para Bakhtin (2003) falamos sempre através de gêneros do discurso, pois 

possuímos um vasto repertório que empregamos de forma habilidosa, mas nem 

sempre de maneira consciente:  
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Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção 

do todo. [...] Em termos práticos, nós os empregamos de forma segura e habilidosa, 

mas em termos teóricos podemos desconhecer inteiramente a sua existência. [...] 

Até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós moldamos o nosso 

discurso por determinadas formas de gênero, às vezes padronizadas e 

estereotipadas, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas (a comunicação 

cotidiana também dispõe de gêneros criativos). (BAKHTIN, 2003, p. 282) 

 

Traçando uma analogia o autor nos explica que aprendemos os gêneros do 

discurso da mesma forma que aprendemos a língua materna, através de enunciações 

concretas e que ouvimos e reproduzimos na comunicação viva, não aprendemos a 

língua materna em gramáticas e dicionários e o mesmo ocorre com os gêneros 

discursivos: 

 
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas). Os gêneros do discurso organizam a 

nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais (sintáticas). 

Aprendemos a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, 

sabemos de imediato, bem nas primeiras palavras, pressentir-lhe o gênero, 

adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximada do todo discursivo), a dada 

estrutura composicional, prever-lhe o fim, ou seja, desde o início somos sensíveis 

ao todo discursivo que, em seguida, no processo da fala, evidenciará suas 

diferenciações. Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 

dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, a 

comunicação verbal seria quase impossível”. (BAKHTIN, 2003, p. 283) 

 

Se compararmos as os gêneros do discurso com a forma da língua é mais 

flexível e mutável, mas para o falante é de caráter normativo, pois não é criado por 

ele e sim apresentado a ele. Logo, quanto melhor dominamos os gêneros discursivos, 

mais livremente podemos empregá-los e realizar o nosso projeto de discurso.  

Ao nos basearmos em Bakhtin partilhamos dos seus pressupostos que 

concebem a língua e seus discursos atrelados aos seus falantes e seus atos de fala, as 

esferas sociais as quais pertence e os valores ideológicos que a norteiam. Dentro de 

uma cadeia discursiva onde, de forma dialógica, um discurso está sempre 

relacionado a outro e é sempre apresentado ao outro por meio dos gêneros 

discursivos. Essa língua é repleta de vozes sociais e está ligada a práticas sociais e 

não é um registro neutro e sim são caracterizadas por significados e valores.  

  

2. ANÁLISE DIALÓGICA DOS ENUNCIADOS  

  

Nosso corpus é, como assinalamos anteriormente, constituído por dois 

enunciados, um produzido no decorrer do pleito eleitoral e um produzido na posse 

da candidata eleita. 
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O primeiro enunciado que vamos analisar é a carta aberta enviada à sociedade 

pelo candidato Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em 

razão do segundo turno nas eleições. 20 

Por meio de uma carta aberta, o candidato Aécio Neves anuncia uma lista de 

compromissos para o segundo turno. A questão que gostaríamos de refletir neste 

momento é para quem esse compromisso estava sendo firmado, quem é o 

interlocutor dessa carta. O que poderia ser esperado é que em um período de 

campanha uma carta aberta à sociedade seria endereçada a todos os eleitores, mas 

em uma análise da carta os interlocutores vão se definindo melhor. Para 

respondermos às questões levantadas sobre o processo de interlocução desse 

enunciado, precisamos retomar o contexto em que foi ele produzido. 

Em razão das regras eleitorais brasileiras, apenas os dois candidatos melhor 

colocados no primeiro turno podem continuar a candidatura e participar do segundo 

turno. Porém, os candidatos que deixam a corrida presidencial ainda mantêm certa 

influência política sob o eleitorado, que agora sem ter seu candidato de preferência 

na disputa tem que buscar outra opção de voto. 

Por essa razão, é muito comum após o resultado do primeiro turno, uma busca 

por parte dos candidatos que seguem na disputa pelo apoio dos candidatos que 

saíram no primeiro turno, com o objetivo de conquistar seu eleitorado. Por isso, é 

importante lembrar que a terceira colocada na disputa eleitoral é Marina Silva (PSB) 

que recebeu 21,32% dos votos, os leitores da candidata teriam agora para o segudno 

turno que escolher um dos candidatos ainda na disputa e essa percentual de leitores 

poderia decidir essa eleição. Por essa razão, podemos indicar que o discurso de Aécio 

buscava dialogar com os eleitores de Marina Silva e dos demais ex-candidatos para o 

segundo turno. Isso não quer dizer que ele tenha deixado de se dirigir aos outros 

eleitores. O discurso de Aécio se encerrou no seguinte apelo geral à população: “Peço 

a todos os que amam o país: juntem-se a nós! Só na união, no consenso, os brasileiros 

e as brasileiras poderão construir o que queremos: uma sociedade mais justa, 

democrática, decente e sustentável.”.  

O pedido dirigido “a todos os que amam o país” aponta para um público mais 

amplo, mais do que os seus próprios eleitores e mais que os eleitores da candidata 

Marina Silva no primeiro turno; no entanto, ao mesmo tempo, restringe o conjunto 

de eleitores: aqueles que têm amor pelo país. A identificação desse conjunto de 

eleitores é feita por uma ação: juntar-se ao candidato, ao seu partido e a seus eleitores 

no primeiro turno, que formam o nós. Podemos então assinalar que o projeto de 

dizer nesse enunciado se volta para eleitores que não haviam inicialmente votado no 

candidato, mas teriam a necessidade de votar novamente. Essa nova votação 

demandava do candidato uma chamada, um convite aos eleitores para que se 

juntassem a ele e seu partido. Para isto, mobiliza um tom nacionalista, carregado 

historicamente, de amor pela nação.    

                                                 
20 Documento disponível em: <http://aecioneves.com.br/>.  

http://aecioneves.com.br/
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Logo no início o candidato afirmou que a maioria da população quer mudança, 

e segundo o candidato para esse eleitorado mudar significa “tirar do poder os que o 

estão exercendo” e acrescentou que também significa mudar para melhor. Na 

sequência do discurso, o candidato disse que pretende estar de acordo com o desejo 

da maioria do eleitorado que deseja mudança, e para isso pretende continuar 

propondo “mudanças para melhor”, indicando aí a direção da mudança, uma 

melhoraria para o país. 

De imediato, ao se ouvir o signo mudança, pensando em um sentido mais 

usual desse signo, o que nos vem à mente seria o de abandono de algo atual e o início 

de algo novo, dando uma noção de ruptura. Porém, ao verificarmos o signo mudança 

dentro do contexto de produção do enunciado em análise, percebemos que esse 

signo recebe outras tonalidades valorativas. 

Ao longo de todo o enunciado vão se mostrando tonalidades ideológicas para 

o signo mudança que corroboram com o projeto de dizer do enunciado, que parece ser 

angariar mais eleitores e garantir a manutenção dos seus próprios eleitores. Logo no 

início, o candidato afirmou que mudar significa “tirar do poder os que o estão 

exercendo”, passando aí a noção de ruptura, de abandono, pois quem está no poder 

sai, para a entrada de alguém novo. Porém, logo em seguida essa noção de abandono 

não permanece, pois o candidato adotou uma postura de manutenção do que já está 

posto pelo atual governo, propondo apenas aprimorar e ampliar e não abandonar. O 

candidato manteve o mesmo tom ao falar dos valores democráticos, pois pretende 

manter as instituições virtuosas, ampliar a participação popular e preservar o princípio 

da democracia representativa, aqui não temos a criação de nada novo, apenas a 

manutenção do já feito pelo governo do PT com uma ampliação.  

Nos primeiros parágrafos do enunciado, vemos que uma das tonalidades 

valorativas do signo mudança utilizada no enunciado não está centrada no abandono e 

sim na manutenção do já existente, acrescido de ampliação ou de um aprimoramento, 

pois o abandono vem apenas quando se trata de quem está no poder, e não das 

práticas vigentes. 

Outra tonalidade ideológica atribuída ao signo mudança nesse enunciado é 

construída quando o candidato inicia uma retomada dos atos de seu partido, PSDB, 

no período em que esteve no poder. Nessa parte do discurso, o autor procurou 

mostrar que foi no período que seu partido estava no poder que teve início uma série 

de melhorias as quais apenas foram mantidas pelos governos petistas.  

Diante de todo o exposto, podemos dizer que o eixo principal desse enunciado 

é propor o retorno do PSDB ao governo. O signo mudança recebe a totalidade 

valorativa de volta, retorno, manutenção do já realizado, mas, não manter as ações 

políticas do partido no poder e sim as de seu partido em governos anteriores. O 

enunciado do candidato permite-nos a compreensão de que, para Aécio Neves, o que 

está bom nos governos do PT deve ser mantido, porém só está assim porque o 

governo petista herdou as conquistas dos governos anteriores do PSDB. Nas teorias 

resgatadas nesse trabalho, verificamos que a palavra procede de alguém e dirige-se a 

alguém, logo é o produto da interação entre os sujeitos e assim não pertence 
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totalmente ao falante ou ao ouvinte, mas é uma espécie de zona partilhada pelos 

interlocutores em um contexto ideológico. Assim sendo, o uso do signo mudança não 

é uma escolha linguística despretensiosa, está inteiramente relacionada ao projeto de 

dizer do enunciador, que tem em mente o objetivo pretendido com o enunciado e 

para tanto lança mão de estratégias e recursos persuasivos para conquistar seu 

objetivo, prevendo e se antecipando as reações e interpretações de seu interlocutor.  

O segundo enunciado que vamos analisar o discurso de posse de Dilma 

Rousseff do Partido dos Trabalhadores, PT. 21  

Em seu discurso Dilma fala no signo mudança: “a palavra mais repetida na 

campanha foi mudança e o tema mais invocado foi reforma” diz que foi conduzida a 

presidência para “continuar as grandes mudanças do país”. Vemos também no 

discurso de Dilma a relação entre mudança e continuação, porém agora a continuação 

não vem de um resgate de um passado mais distante e sim a manutenção do 

presente. Continuou “O povo brasileiro quer mudanças, quer avançar e quer mais”, 

afirmando que a mudança que o povo quer é a manutenção do já conquistado 

acrescida de alguns avanços. A presidenta mantém essa linha de raciocínio “Este ato 

de posse é, antes de tudo, uma cerimônia de reafirmação e ampliação de 

compromissos.”, não há uma troca de compromissos, o que temos é uma reafirmação 

do que já estava posto, somado a uma ampliação dos mesmos compromissos. 

Completou dizendo essa ser “uma nova etapa neste processo histórico de mudanças 

sociais do Brasil”, ou seja, uma nova etapa de um projeto que já estava em processo. 

Essa posição se mantem no trecho: “Agora é a hora de prosseguir com o nosso projeto 

de novos objetivos” voltando a sua argumentação de que agora é hora de continuar 

com o que já havia sido colocado anteriormente, o que fica evidente nesse trecho “É 

hora de melhorar o que está bom, corrigir o que é preciso e fazer o que o povo espera 

de nós.”, então a proposta é melhor o que está vigente, corrigir as falhas e fazer o que 

o povo espera, mas o que o povo espera somente é explicitado na sequência “ao invés 

de simplesmente garantir o mínimo necessário, como foi o caso ao longo da nossa 

história, temos, então, que lutar para oferecer o máximo possível”, de modo que o desejo 

do povo era ter mais que o necessário era ter o máximo possível; esse era o querer 

mais que o povo brasileiro queria. 

Podemos citar outro trecho com a mesma argumentação, ao falar do 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, declara que irá dar prioridade 

fortalecendo as parcerias. E aparece mais uma vez quando fala do PAC e afirma 

“Vamos aprimorar os modelos de regulação do mercado”. 

Em outro trecho disse reafirmar o compromisso da expansão da infraestrutura 

de transporte coletivo das cidades, e por fim, reafirmou o compromisso de continuar 

reduzindo os desequilíbrios regionais.  

Ao discorrer sobre a educação, fala sobre algumas conquistas e de alguns 

planos e o uso do signo continuar aparece mais algumas vezes nesses trechos: 

“Vamos continuar expandindo o acesso às creches e pré-escolas”, “Vamos continuar 

                                                 
21 Documento disponível em: <http://www.pt.org.br/>.    

http://www.pt.org.br/
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apoiando nossas universidades” e “O Ciência Sem Fronteiras vai continuar 

garantindo bolsas de estudo”. 

Ao tretar de temas como o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Programa 

Mais Médicos permaneceu com sua linha de argumentação sempre apresentando o 

signo continuar e outros de tonalidade valorativa semelhante como nesses casos: “O 

Brasil vai continuar como o país líder, no mundo, em políticas sociais 

transformadoras”, “Aos beneficiários do Bolsa Família continuaremos assegurando o 

acesso às políticas sociais”, “reafirmo nosso compromisso de fortalecer o SUS”, 

“Persistiremos, ampliando as vagas em graduação e em residência médica”, 

lembrando que esses temas foram pontos de destaque de seu governo, foram 

políticas que foram bem recebidas pela população, por essa razão acreditamos que o 

uso o signo continuar e outros de tonalidade valorativa semelhante tem a função de 

reafirmar essas conquistas e garantir sua manutenção e como proposto no início do 

discurso ampliação das conquistas porque o povo quer mais, ao apresentar esses 

temas a presidenta apresentou uma ampliação para cada um desses programas.  

Com esse enunciado pode-se dizer que a Dilma tenta encerrar as discussões 

levantadas ao longo das eleições que diziam que o país queria mudanças, para tanto é 

apresentada uma noção de mudança com a tonalidade valorativa de manutenção de 

um projeto de governo iniciada com os mandatos de Lula (PT) e que se mantém no 

primeiro mandato de Dilma e que agora, segundo Dilma, irá entrar em uma nova 

fase de melhoria e ampliação. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As análises realizadas para esse trabalho tomaram por base que nenhum 

enunciado está sozinho, todos pertencem a uma intrincada cadeia de enunciados e 

todos de alguma forma estão em atitude responsiva.  

Durante a análise observamos que todo enunciado assume posição valorativa 

e que serve a um projeto de dizer pautado na visão de mundo do seu falante/escritor, 

que tendo em vista seus interlocutores e seu contexto extraverbal toma as decisões 

linguísticas necessárias. 

No primeiro enunciado, a carta aberta de Aécio Neves (PSDB), o autor 

apresenta uma tentativa do candidato em convencer os eleitores que não votaram 

nele no primeiro turno que sua proposta de governo responde os anseios de mudança 

desses leitores, para tanto argumenta que a mudança necessária é um retorno a 

maneira de governar que seu partido. Já no segundo enunciado o discurso de posse 

de Dilma Rousseff (PT), responde aos anseios de mudança da população 

argumentando que a mundaça já está em processo e mudança neste momento 

político seria manutenção e ampliação do projeto em andamento.  

Finalmente, é possível afirmar, após todo o embasamento teórico 

metodológico desta pesquisa e com as análises nas quais destacamos as relações 

estabelecidas entre os enunciados selecionados como nosso corpus que cumprimos 
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com a nossa proposta de analisar os enunciados de forma a ir além dos aspectos 

linguísticos, considerando as relações dialógicas bem como o contexto extraverbal.   
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O AMOR NA CANÇÃO 

BRASILEIRA, A CULTURA DE 

FRONTEIRAS E O CÍRCULO DE 

BAKHTIN 

 

Fábio Augusto Alves de OLIVEIRA22 

 
RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo tratar, de modo breve, do amor na canção brasileira nas 

fronteiras de diversas naturezas, como autorais, de rimos, etc que são sempre ideológicas. É 

um desdobramento de uma pesquisa de IC, cujo objetivo é pensar o amor dentre de suas 

categorias linguiísticas e translinguísticas. Para isso, aqui,  utiliza a canção autoral de Tom 

Jobim As praias desertas de 1958 e outra composição entoada por Marília Mendonça Eu sei de 

cor de 2016. O intuito é analisar o amor em ambas as composições e notar diferenças entre as 

criações separadas por inúmeras fronteiras, mas que se mantêm unidas pelo diálogo, tal 

como Bakhtin pensa o “elo na cadeia verbal”. O método é denominado dialético-dialógico 

(Paula et al, 2011) e prevê demais enunciados a fim de entender a construção das canções. O 

preceito teórico mais explorado é ideologia. Os resultados apontam para uma ideia do amor, 

grosso modo, como uma espera, que se baseia primeiro num espaço-tempo particular e na 

experiência “revisitada”.  

 

Palavras-Chave: Bakhtin. Ideologia. Canção. Fronteira. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho é fruto da IC23 em estado inicial e por isso seus resultados são 

breves e não conclusos. Ainda assim, tem-se o objetivo de apresentar os 

autores trabalhados (ou parte deles) e pensar as problemáticas do amor, 

dentro de uma abordagem discursiva bakhtiniana, na sociedade de fronteiras. 

Para isso, faz uso dos preceitos teóricos tanto na análise das canções quanto na 

construção do pensamento 

Recorre-se ao amor como tema a ser pensado em virtude de sua forte 

onipresença na cultura. Schopenhauer (2000) já diz da importância e presença do 

amor em seu Metafísica do amor, metafísica da morte: “tema capital de todas as obras 

                                                 
22 Graduando em Letras – Francês pela Universidade Estadual Paulista ‘’Júlio de Mesquita Filho’’ FLC – Assis. E-

mail: fabio.augusto357@live.com. PIBIC/CNPq: 129508/2018-7 
23 “Da dor de cotovelo à sofrência, da elegância à breguice, a canção: uma análise bakhtiniana verbivocovisual do 

amor em Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim e Marília Mendonça” sob orientação de Dra. Luciane de Paula 

UNESP/Assis. 

E 

mailto:fabio.augusto357@live.com
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dramáticas, sejam elas trágicas ou cômicas, românticas ou clássicas, indianas ou 

europeias”. (p. 3). Citação que também vale para a canção brasileira: desde o samba 

na década de 30 e mais à frente (Noel Rosa, Cartola, Lupícinio Rodrigues e demais), 

passando pela Bossa Nova (a dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes principalmente) 

até as produções mais contemporâneas o amor é recorrente e até mesmo fundante do 

estilo do autor.  

Além disso, o amor configura-se a partir de relações sociais, nas categorias do 

“eu-outro” do Círculo de Bakhtin. Incorpora, então, valorações e posições ideológicas 

diversas para entender o sujeito amado. Nesse quesito, outro ponto que corrobora 

com sua seleção como tema é a amplitude de ótcas invertidas nele: do ponto de vista 

filosófico, biológico, psicanalítico e etc. Desse modo, há uma densa relação entre 

amor e sociedade, ponto basilar e referencial aqui. O Círculo de Bakhtin (em vários 

escritos, por exemplo em Estética da criação verbal, em Marxismo e filosofia da linguagem, 

em Para uma filosofia do ato responsável) e seu pensamento sobre a alteridade entende o 

sujeito como histórico e moldado/construído pela necessária presença do outro. No 

tema em questão, pensar o sujeito bakhtiniano é necessário a um entendimento das 

relações amorosas, que por vezes são pautadas em esteriótipos de “ser homem” e 

“ser mulher”, “estados de amor”, exemplo de fidelidade, companherismo e belo, 

sempre dizem, isto é, refletem e refratam, valorações e vozes sociais. 

Cultura de fronteiras, assim pensada aqui, como modo de enxergar o que 

Círculo de Bakhtin entende como dialogia, levando em conta as intersecções e os 

limites dos campos e esferas culturais. É certo que a atividade humana não cessa 

(comprovação maior o Círculo disponibiliza ao pensar a linguagem, de modo amplo, 

desde a palavra até os “tipos estáveis de enunciados”) e, com isso, as bases e os topos 

da sociedade movimentam-se sempre, no confronto no sentido mais amplo de 

diálogo.  

A ideia de fronteira é pensada e desenvolvida para a análise, como apresenta o 

resumo, de diversos modos. De primeiro, fora da canção em si, nos limites, sempre 

ideológicos, entre os autores de uma mesma vertente e entre ritmos cancioneiros. 

Ainda, a colocação de cada ritmo e autor dentro da cultura brasileira. De modo 

igualmente ideológico e valorado, artistas intitulados como referência de canção 

brasileira são assim construídos a partir de fronteiras entre o “cânone” e os demais. 

Dentro da canção, por sua vez, as fronteiras entre amor e ódio, “homem e mulher”, 

normal e obssessivo, fronteiras essas sempre ideológicas e ativas. Apesar dessa 

grosseira divisão, vale resaltar que as fronteiras aqui pensadas são dialógicas: são 

compostas umas pelas outras e têm seu valor sempre em contato com as demais. 

Então, por mais que se fale dentro e fora da canção, essas partes são indissociavéis na 

arquitetura do gênero e do sentido.  

Tais limites ou fronteiras servem, a partir de seu caráter ideológico, a classes e 

grupos sociais. Como a palavra é “palco” ou “arena” (variando conforme a 

tradução), assim denominada por Volochinov (2017) em Marxismo e filosofia da 

linguagem, cada ato de linguagem é também local por excelência de diálogo. 

Composta então de e por “palavra”, fronteiras movimentam-se junto à cultura e à 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a8

6
 

atividade humana (inesgotável do ponto de vista de Bakhtin). Desse modo, sempre 

há diálogo em zonas fronteiriças e pensá-las é estudo, de certa forma, da própria 

sociedade e essência  dialógica do humano. Como exemplo, o limite entre “ser 

homem” e “ser mulher”. Cada qual, numa sociedade em que cada gênero possui seus 

papeis sociais “bem estabelecidos”, já tem um comportamento e gostos já 

determinados e “devem” corresponder a tais. A fronteira então a partir do esteriótipo 

de gênero cria o homem e a mulher “ideais” socialmente e nas relações amorosas tal 

quesito se faz presente. 

As vozes sociais, como o Círculo entende (rapidamente neste trecho de Estética 

da criação verbal) são “ [...] ‘visões de mundo’ (ou em certas visões de mundo 

centradas na linguagem ou no discurso), em ‘pontos de vista” (2003, p. 325), de modo 

amplo, da infra e da superestrutura criam e incorporam seus determinados juízos de 

valor e locais de influência, os quais reproduzem “fielmente” vozes sociais (vale 

ressaltar que, por mais uno que possa parecer tal enunciado, ele é constituído por um 

cruzamento de vozes e posições sociais). A intersecção de esferas/campos/gêneros 

discursivos são sempre fronteiras, as quais servem, de um ou outro modo, às classes 

sociais. 

Marília Mendonça é uma das artistas que mais lucram hoje dentro da 

industria fonográfica. Fato ligado à promoção do sertanejo e suas vertentes mais 

modernizadas (“o sertanejo universitário”, o “funknejo” e “feminejo”). A produção 

de uma canção, nesse sentido, deve preocupar-se, entre outros fatores, com a 

recepção social, a fim de manter-se no mercado. A fronteira entre tal arte24 

(produzida em certa medida para as vendas) e a composição de Tom Jobim (como 

ícone da canção brasileira dentro e fora do país) é também ideológica. Assim, tal 

fronteira que, de certo modo, separa aquilo voltado ao mercado e, portanto, à 

população em geral do que é produzido de modo “elevado” é de suma importância, 

pois revela a lógica de classes sociais. Ainda pensar o que fica entre fronteiras (que 

nesse caso é o amor) é profundamente válido, tanto para um estudo sobre indústria 

cultural, relações sociais, valorações sobre arte.  

Há de se pensar ainda o diálogo, ou fronteira, entre a canção e 

filosofia/literatura na incorporações de mitos e figuras recorrentes. A ideia de “alma 

gêmea”, apresentada por Platão em O Banquete como o ser uno que, separado, 

procura por sua metade, que o completa, integra, vivifica. A canção pode interiorizar 

(bem como demais criações artísticas) tal ideia de amor, já que este é presente 

socialmente como a espera do par perfeito. Nesse sentido, o amor (pensando de 

modo amplo, a arte) é a chave para enfrentar fronteiras, seja entre gêneros 

discursivos, classes sociais. Entre outras, como ocorre na presença da natureza na 

obra de Tom Jobim, cuja marca também se dá nos genêros literários, como se verá. 

                                                 
24 A análise dialógica do discurso, por mais que pense se tal enunciado é voltado ao mercado, não tem em seus 

objetivos julgar se tal produção é necessariamente arte. Preocupa-se, em verdade, em pensar o acabamento 

visando a um público. 
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Por fim, após a apresentação das fronteiras trilhadas pelo trabalho e pelo 

projeto de IC, entende-se o amor (social e discursivo) como modo de atravessar 

fronteiras. Está presente nos dois lados, penetra-se profundamente nos limites 

ideológicos da vida e da arte. Dá-se, portanto, como modo de se pensar uma cultura 

extremamente fronteiriça, com seus valores e julgamentos.  

 

1. À ESPERA DA MEMÓRIA E AS FRONTEIRAS 

 

Antes de se introduzir a discussão sobre a obra de Marília Mendonça, faz-se 

uso, necessário, da distinção feita por Bakhtin quanto ao autor: este é o autor-pessoa 

e autor-criador, categorias distintas, mas sumamente confundidas, principalmente 

nesse quesito amoroso, em que a subjetividade é mais aflorada. Confunde-se o 

intérprete ou o autor-pessoa como o sujeito que entoa na canção. Por isso, há de se 

fazer o esclarecimento. Desse modo, autor é “ o agente da unidade tensamente ativa 

do todo acabado, do todo da personagen e do todo da obra, e este é transgrediente a 

cada elemente particular desta.” (BAKHTIN, 2003, p. 10). O autor-criador, por sua 

vez, como entende Faraco (2005, p.39) é “posição axiológica”, enquanto que autor-

pessoa é o escritor em si, ou compositor ou pintor, elemento da vida social.  

Esse esclarecimento é caro, principalmente em questão de Marília Mendonça, 

porque se entende ela como um autor-criador maior. Por mais que canções entoadas 

por ela sejam escritas por demais compositores, sua entoação, única e particular, 

toma a canção como própria de seu estilo. Com isso, é possível enxergar recorrências 

que marcam seu estilo em diversas canções compostas, cantadas, criadas para  a 

arquitetônica da autora-criadora. 

Marília Mendonça ganha maior notoriedade junto com outras 

cantoras/compositoras e duplas femininas. Ainda que seja possível ver outras 

mulheres, de presença forte no sertanejo, é nesse momento, intitulado “feminejo”, 

que as mulheres ganham maior ascenção como campositora e cantora. Nomes como 

Maiara e Maraisa, Simone e Simária e Naiara Azevedo surgiram dando uma “ótica” 

ao sertanejo, que já passa por diversas intersecções (funknejo, o sertanejo de raiz, o 

sertanejo universitário de modo geral). Essa nova ideia surge para tratar da mulher 

em primeiro plano, das relações amorosas tratadas e vivenciadas por mulheres. 

Contudo, Marília Mendonça é destaque25 porque é tida como “rainha da sofrência”, 

característica atribuída também a Lupicínio Rodrigues, como o rei da “dor de 

cotovelo”.  

Nesse sentido, o “feminejo” e de modo amplo a música sertaneja e seu 

desdobramento (pensando nas fronteiras e como elas agem na coexistência de 

variações de um mesmo ritmo) servem bem à análise dialógica do discurso. Tanto na 

questão autoral (perceber a forte tensão entre arte e vida na composição de amor), 

                                                 
25 Fonte: https://epoca.globo.com/o-que-faz-de-marilia-mendonca-rainha-da-sofrencia-artista-mais-popular-do-

brasil-22880377 e https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/marilia-mendonca-a-rainha-da-sofrencia-explica-o-

titulo-falo-a-verdade-do-cotidiano-das-pessoas.ghtml Acesso em 04/09/18. Acesso em 15/09/18. 

https://epoca.globo.com/o-que-faz-de-marilia-mendonca-rainha-da-sofrencia-artista-mais-popular-do-brasil-22880377
https://epoca.globo.com/o-que-faz-de-marilia-mendonca-rainha-da-sofrencia-artista-mais-popular-do-brasil-22880377
https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/marilia-mendonca-a-rainha-da-sofrencia-explica-o-titulo-falo-a-verdade-do-cotidiano-das-pessoas.ghtml%20Acesso%20em%2004/09/18
https://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/marilia-mendonca-a-rainha-da-sofrencia-explica-o-titulo-falo-a-verdade-do-cotidiano-das-pessoas.ghtml%20Acesso%20em%2004/09/18
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quanto nas cristalizações e relações que o sertanejo reflete e refrata e quanto à 

identidade de um sujeito que se constrói pelo amor, pela tristeza, pela saudade etc. 

Ainda, entender o amor de modo amplo, investigando as vozes sociais que dele 

falam e o valoram. É o que se faz a seguir: 

 
Eu sei de cor26 

“ É, já tá ficando chato, né? / A encheção de saco, pois é! / Prepara que eu já tô me 

preparando / Enquanto cê tá indo, eu to voltando / E todo esse caminho eu sei de 

cor / Se eu não me engano, agora vai me deixar só / O segundo passo é não me 

atender / O terceiro é se arrepender / Se o que dói em mim doesse em você / 

Deixa! / Deixa mesmo de ser importante / Vai deixando a gente pra outra hora / 

Vai tentar abrir a porta desse amor / Quando eu tiver jogado a chave fora/ Deixa! 

/ Deixa mesmo de ser importante/ Vai deixando a gente pra outra hora / E 

quando se der conta, já passou / Quando olhar pra trás, já fui embora. “ 

 

A obra de Marília Mendonça, extremamente contemporânea à pesquisa e, 

consequentemnte, a este trabalho, apresenta diversas características e problemáticas, 

como a autoral, por exemplo. Uma das recorrências (a maior como as relações 

amorosas de modo macro) que arquitetam seu estilo é o encontro (dividindo espaço 

com outras marcas do estilo da autora-criadora maior Marília Mendonça), o 

preparar-se parar estar diante do outro. A amante que procura o sujeito traído para 

se esclarecer ou mesmo quando o sujeito se vê em encontro consigo. São vários os 

desdobramentos a partir desse encontro. Aqui, contudo, ele se pauta na ideia da 

espera, que significa já um conhecimento do amor, dado em passos e em caminhos.  

Esta posição vai se assemelhar com as demais produções de Mendonça, já que versa 

sobre relações amorosas, tidas como “sofrência”.  

Ainda, dialoga com a escrita de Lupicínio Rodrigues, mais especialmente Esses 

moços (1947), em que o sujeito já é também experiente e sabe o que ocorre nas relações 

amorosas, conhecimento fruto, como aqui, das demais relações pelas quais já 

passaram. A diferença, contudo, é que em Rodrigues, o sujeito da canção tem uma 

certa soberba. Fala com os demais como meros apaixonados “pobres” e “bobos”, 

mostrando o que o amor lhe fez como meio de convercê-los de que amar é sempre 

perigoso e só pode fazer mal. Aqui, no entanto, por mais que já se expresse essa 

memória das demais relações, o sujeito ainda persiste. Fica claro se se observar nos 

passos que ele dá, como se já tivesse passado (e passou) por isso antes. Ao contrário 

de uma soberba e sabedoria, insiste em amar e vive à espera do eterno fim das 

relaçoes amorosas: uma espécie de arrependimento e memória.  

Alguns termos e expressões revelam já essa experiência e memória do sujeito 

da canção, que além de marcá-lo enquanto “apaixonado à espera”, considera o amor 

como um ciclo, pautado num caminho previsível: deixar o outro só, ignorá-lo e por 

fim, o arrependimento, no qual há uma tentativa de volta (“vai tentar abrir a porta 

                                                 
26 Composição: Danillo Davilla/ Elcio di Carvalho/ Lari Ferreira/ Junior Pepato, segundo perfil oficial da cantora 

na rede social YouTube 
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desse amor”). Tais elementos ocupam-se dos primeiros versos (“Prepara que eu já tó 

me preparando” e “Enquanto cê ta indo eu to voltando”). Além de considerar o 

sujeito da canção já pronto e ciente de tudo, coloca-o à frente e à espera de todo o 

desencadeamento do conflito.  

Pontuado no “O segundo passo é não me atender” a ideia do celular, a 

instantaneidade da comunicação aparecem em outras partes da obra de Mendonça. 

Quase no mesmo teor, usando-o para pontuar fortemente um descaso, as mensagens 

as ligações são uma expressão já bem contemporânea e presente em demais canções, 

não somente no “feminejo” ou no sertanejo em geral.  

O sujeito aqui, tratando agora em termos teóricos mais explicitamente, é 

moldado, como pensou o Círculo (em especial Bakhtin), é constituído nas relações 

eu-para-mim, eu-para-outro e outro-para-mim. Tem, marcada em sua identidade, a 

razão de amar. Como dito, mesmo sabendo do eterno caminho, ainda ama e espera 

pelo desenrolar sempre igual. Desse modo, já tendo a certeza de que o outro voltará 

arrependido, contitui-se como um sujeito à espera, ignorado e só. Características que 

o constitui também, por marcá-lo como um “eu” sempre à frente mas que pena 

demais por isso. Assim, mesmo consciente, erra e vê a memória repetir-se, explícita 

desde o título, quando afirma “saber de cor”. Outro aspecto, que também o constitui, 

do qual tem pleno connhecimetento é o arrependimento do outro. Sabe que o outro 

voltará para reconciliar-se e parte tendo consciência disso, o que muda totalmente 

sua partida.  

Bakhtin, em Para um filosofia do ato responsável (2017), disserta, de modo geral, 

sobre a arquitetônica do mundo e aprofunda na questão do ato responsável, tendo 

em mente a singularidade do ser no existir. A isto o texto se refere para trabalhar um 

verso bem marcante “Se o que dói em mim doesse em você”. Em toda a canção, é 

possível observar a contrução do sujeito e como ela se dá. No entanto, esse verso 

ilustra bem a posição de Bakhtin: o “eu” é uma categoria diferente do “outro” e, 

desse modo, não há uma igualdade no sentir de ambos. Cada um, em sua 

singularidade, exerce-a de modo único e, por consequinte, não sentem o mesmo, 

ainda que se trata do mesmo sentimento. O tom emotivo-volitivo (termo usado por 

Bakhtin bastante para tratar disso na referida obra) é a questão: essa valoração do 

“eu” para o “outro” é distinta pois não se cosegue enxergar-se sem o “outro”. Assim, 

todo reconhecimento de si e de seus sentimentos passa, necessariamente, pelo outro, 

e a recíproca é totalmente verdadeira, já que o “eu” é o outro do “outro”. Ambos 

interpretam e sentem o mesmo ato em sua singularidade e por isso não sentem e não 

sentiram da mesma forma, que, no caso, é o afatamento na relação.  

Amor, por fim, funciona no descompasso: ao ignorar e no arrependimento e 

na “encheção de saco”. Nunca há um relacionemento de mesmo nível, já que o 

sujeito da canção está além do “outro” e este o ignora para arrepender-se ao final. 

Desse modo, o amor aqui não se apresenta de modo “alinhado”, os dois sujeito 

amando-se. Com isso, tem-se uma noção de amor que é apresentada e valorada: 

amar é um ciclo com seus devidos passos, que representam não a felicidade, mas o 

afastamento e arrependimento. A voz social, portanto, (ou índice de valor ou visão 
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de mundo como encara o Círculo em Estetica da criação verbal) alude a um espaço-

tempo marcado pelo espera de um ciclo, “sabido de cor” e marcado, finalmente, pelo 

arrependimento e pela partida.  

 

2. FRONTEIRAS DE RITMO E DESDOBRAMENTOS: O LUGAR ABSOLUTO 

  
As praias desertas27 

“ As praias desertas continuam / Esperando por nós dois / A este encontro não 

devo faltar / O mar que brinca na areia está sempre a chamar / Agora eu sei que 

não posso faltar / O vento que venta lá fora / O mato onde vai ninguém / Tudo 

me diz / Não podes mais fingir / Porque tudo na vida há de ser assim / Se eu 

gosto de você / E você gosta de mim / As praias desertas continuam esperando 

por nós dois “ 

  

A canção aqui apresenta a praia como sujeito ativo. Na verdade, não somente 

a praia, mas também o mar, o vento e o mato. Tais elementos da natureza são 

importantes ao estilo de Tom Jobim e à ideia de amor representada aqui. Primeiro, 

porque é notável a presença desse elemento na criação de Jobim e também porque 

aqui o amor, centrado nesse ambiente, terá um valor bem distinto do visto em 

Mendonça, ainda que se paute na espera. Haudenschild (2010) diz, nesse sentido, 

que Tom Jobim é “um poeta profundamente tocado pela potência imanente da 

paisagem natural” (p. 16) 

O primeiro sujeito apresentado é a praia, cuja função será a de ser base 

cronotópica do amor. Mas antes, trata-se de esclarecer o que o Círculo, mais 

especificamente, Bakhtin (1988, p. 211), entende por cronotopia, para desdobrá-la na 

lógica da canção: 
 

No cronótopo artistico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais 

numa todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, 

torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se , penetra no 

movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo 

transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o 

tempo. Esse cruzamento de séries e sinais caracterizam o cronótopo artístico. 

 

Desse modo, a praia é o local do amor junto com os demais elementos da 

natureza, o mar, o vento, o mato. Nele, toda configuração é única, isto é, as relações 

sociais modificam-se: o amor é seu marco nodal, a existência é reduzida a dois. Os 

demais elementos da natureza também são sujeitos ativos e interagem entre si, o que 

confirma a ideia do encontro. A brincadeira do mar, a dinâmica do vento e o mato 

pouco frequentado são atrações que fortalecem a beleza e a necessidade desse 

encontro, que não é passivo a nenhum lado: a praia cronotópica e seus elementos 

também participam, não são um mero espaço-tempo paradisíaco que apenas recebe 

                                                 
27 Canção datada de 1958. 
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os sujeitos que se amam. Provocam, pois, o encontro. Chamam, tornando-o irrestível 

e imprescindível ao amor.  

Desde o título, a canção alude a uma praia deserta, apta a receber apenas os 

“dois”. Isto torna a leitura do amor ali refletido e refratado como um sentimento que 

envolve apenas os sujeitos que o sentem, de modo a apartar o mundo da existência 

desse amor. O mundo, agora, é a praia deserta (e seus elementos), que continua a 

esperar,  vivendo por e para isso: pelo encontro dos que se amam, apenas. Ainda, a 

obra organiza-se a partir de uma força maior, que age nos demais e no amor: a 

própria vida. Em outra composição (Eu não existo sem você - 1958) de Tom Jobim, já 

em parceria com Vinicius de Moraes, lê-se: “Eu sei e você sabe, já que a vida quis 

asssim”. A vida age, como um destino, a unir os que se amam, sendo uma força da 

qual não se pode fugir (ou fingir). 

O mar, como elemento da natureza, tem um espaço mais trabalhado nas 

criações de Tom Jobim: Garota de Ipanema (1962) com Vinicius de Moraes, em que a 

mulher caminha docemente rumo ao mar; Fotografia (1959), em que o mar e seu 

ambiente tornam-se o local das acões; Chega de saudade (1959), em que os peixes do 

mar servem de comparação; Wave (1967), em que o “mar é resto”, unidade à parte, 

que a consciencia não consegue captar por completo. Por fim, são várias as presenças 

do mar na obra de Tom Jobim, ainda que em parceria. Desse modo, é um elemento 

fundante em sua obra, participando de um maior, a natureza. O amor aqui, de 

caráter mais “sozinho”,  a dois, é também uma espera. A praia e seu universo 

cronotópico vivem à espera dos sujeitos amados, que por sua vez, esperam pelo 

encontro. Amar significa esperar (e ser constituído por tal ato) o encontro com o 

sujeito amado na natureza, na praia deserta, onde o mato está aberto, o vento se 

move e, por fim, onde o mar brinca.  

Quando trata de As praias desertas, Haudenschild (2010) vê a praia como “locus 

amoenus” da Bossa Nova (p. 26-7). Aqui, dentro da teoria do Círculo, é entendida 

como cronotopia. Fazendo a mesma ligação do autor, a praia é o cronotopo da Bossa 

Nova. E essa relação da natureza e Tom Jobim tem razão, conforme aponta o autor, 

em “certos modelos poéticos românticos”, que encerravam a visão do mar como 

“fronteira abismal” e iniciava “ o desejo passional e renovam-se os procedimento de 

contemplação da natureza.” (p. 27). 

 

3. CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSAS: diálogo e fronteira na cultura 
 

O objetivo desse breve trabalho foi apresentar a ideia da pesquisa a ser 

desenvolvida e debatê-la fora da unidade onde é desenvolvida. Mesmo sendo um 

desdobramento dela, ainda é valido, pois trata, de certo modo, da mesma 

problemática: o amor na canção brasileira. O intuito foi apresentar a análise breve de 

duas canções pertencentes a universos distintos, separados por fronteiras temporais, 

de ritmos, sempre de valoração etc. Com isso, tem-se a ideia de que o amor é uma 

espera, independente de sua natureza. Na primeira, uma espera que se caracteriza 

pela memória e pelo dinamismo já conhecido, o que ainda assim não cancela as 
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possíveis possibilidades. Já na obra de Tom Jobim, a espera é marcada por um 

espaço-tempo peculiar, no qual o amor é absoluto e dialoga fortemente com a 

natureza. A espera, nesse sentido, é pelo encontro, por estar junto ao sujeito amado 

nesse ambiente, as praias desertas.  

A noção de amor em ambas, embora pautadas na ideia da espera, distinguem-

se. Numa, tem-se um sujeito que “sabe de cor” a dinâmica das relações e lhe resta a 

espera do desencadeamento das ações. Em outra, o amor aparece como espera de um 

encontro cronotópico na e com natureza. O amor, pois, atravessa fronteiras e se 

coloca dentro da cadeia discurvisa. Nesse sentido, as diversas fronteiras presentes 

nos ritmos, nos autores etc modificam a visão do amor, mesmo sendo de sua 

natureza prever uma espera. Assim, fica clara a ideia de dialogia e cadeia verbal 

dentro do pensamento do Círculo de Bakhtin, do mesmo modo que fica exposta a 

maneira como as fronteiras intergem entre si e fora, sempre na vida social. 
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PENSANDO IMAGENS DE 

FEMININO NO CINEMA 

HOLLYWOODIANO: discutindo 

padrões de mulher, feminino e 

feminilidade em animações da Disney 
 

 Giovana Cristina de MOURA28 

 
RESUMO 

 

Esta análise visa refletir acerca da construção identitária/comportamental concernente à 

mulher, ao feminino e à femilinilidade a partir da filosofia da linguagem bakhtiniana, 

amparada nos conceitos do Círculo, tais como, diálogo, enunciado, sujeito e ideologia, 

considerando os elementos verbivocovisuais (PAULA, mímeo, s/d) para pensarmos em 

como essas imagens são veiculadas pelo cinema hollywoodiano, representado pela franquia 

Princesas da Disney que incute um padrão como garantia para a “felicidade” e “realização” 

feminina.  Partimos da hipótese de que elementos consagrados pela indústria do cinema 

constroem um cânone de beleza e comportamento que induz as mulheres a se espelharem 

nos modelos de princesa, na vida, buscando estratégias para se enquadrarem dentro da 

imagem vendida pelas mídias. Aos poucos a indústria tem tentado se adequar as exigências 

do mundo contemporâneo visando ampliar os seus lucros, angariando os mais diversos 

públicos. Dessa forma, ao mesmo tempo que renega estereótipos que alicerçam a ideologia 

dos seus estúdios, tais como, a figura da mulher dócil, gentil, passiva, servil e submissa a um 

homem/amor/relacionamento/padrão de beleza, investe em modelos que promovem a 

imagem de uma mulher aparentemente mais crítica, independente e exigente, uma vez que 

torna as suas obras mais atrativas, logo, mais consumidas. Movidos por essa problemática, 

propomos uma reflexão acerca de como esse jogo entre as vozes da tradição e da 

contemporaneidade que cria e ressignifica os estereótipos tangentes ao feminino, à mulher e 

à feminilidade constroem a identidade da mulher representada por uma das vertentes do 

cinema hollywoodiano, amparando-nos, então nas produções da Disney. 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Princesas da Disney. Hollywood. 
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INTRODUÇÃO 

  

s sujeitos, por meio das suas relações linguajeiras na figura de atos 

responsivos e responsáveis respondentes aos seus vários Outros nas mais 

diversas esferas da atividade humana, fazem com que a linguagem, 

essencialmente ideológica, não seja um processo estático e finito, uma vez 

que os atos de linguagem que regem as relações humanas, sempre carregados de 

valores e estereótipos,  movidos por sujeitos, sempre responderão a um enunciado 

anterior de forma única e irrepetível, delimitando, assim, uma série de conflitos 

internos e externos revelados por meio do embate entre vozes movidas por sujeitos 

na vida, que compõem o plano da arte, uma vez que a sua matéria são sujeitos e 

situações cotidianas oriundas das esferas da infraestrutura que respondem a 

ideologia dominante da superestrutura. 

A partir dessa problemática, é possível perceber que a construção da 

identidade feminina na indústria cultural, sobretudo no cinema de animação 

hollywoodiano, vela e revela padrões de mulher, feminino e feminilidade impostos de 

forma autoritária e silenciosa ao público  consumidor. Movidos pela necessidade de 

conquistar mais público para obter mais lucro por meio das suas produções, a 

Disney, por exemplo (mas não só), tem produzido personagens femininas (ainda que 

por razões capitalistas/mercadológicas) devido a uma nova percepção identitária do 

sujeito feminino na modernidade, aparentemente mais “empoderada” e 

“independente” dos ideais patriarcais, fugindo da figura da mulher dócil, infantil, 

sonhadora, submissa e servil, porém, a empresa cede de forma relativa, uma vez que 

grande parte dos estereótipos físicos/comportamentais que alicerçam os estúdios e 

lhes dão credibilidade ainda continuam presente nas obras contemporâneas mais 

“libertárias”, porém encontram-se maquiados/disfarçados para não perder o seu 

público mais conservador. 

Durante muito tempo a imagem feminina que veiculava as grandes mídias, 

sobretudo a indústria do cinema, promovia a figura da mulher “perfeita” como 

aquela que era devota, servil e submissa a um amor, a um homem, ao casamento, à 

maternidade e à um padrão de beleza majoritariamente europeu. No mundo 

contemporâneo essa percepção identitária não aparece de forma tão efetiva quanto 

na década de 30, quando surgiu a primeira animação dos estúdios, uma vez que as 

mulheres buscavam se inspirar em perfis de feminino que iam relativamente contra a 

hegemonia que ditava o contrário. Isso nos revela que a linguagem e os seus valores 

não são alheios ao mundo, pois é ela quem vela e revela os estereótipos por meio de 

atos de linguagem movidos por sujeitos na interação verbal, onde aparecem os 

conflitos na figura do embate de vozes que tentam impor a sua alteridade frente ao 

Outro. 

A partir do final da década de 90, novos perfis de feminino (ainda que os 

pioneiros  nessa tentativa de mudança carregassem, em uma parte da obra, um 

discurso voltado às demandas do sistema patriarcal) na figura de imagens de 

princesa, tais como, Mulan (1998), tem tentado fugir da hegemonia imposta, 

O 
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sobretudo, pelos contos de fadas, primeiros a contarem as histórias de princesas, 

apropriadas, posteriomente, pelos estúdios da Disney. Embora permeados por razões 

capitalistas, a equipe de produção das animações tem apostado na construçaõ de 

princesas que promovem uma imagem de mulher diferente da década de 30, quando 

começou-se a investir na franquia Princesas da Disney. São princesas aparentemente 

mais independentes, lutam pelos seus interesses (ainda que as suas ações se voltem a 

um homem, seja ele príncipe, rei ou pai, são instigadores dessa “independência” e 

“autonomia”) e não ficam à espera de um amor, materializado ora por um homem, 

ora por um casamento, embora esse ainda apareça como eixo temático, até mesmo 

em filmes que promovem a imagem de uma mulher “independente” e “autônoma”. 

Esse embate entre vozes revela a riqueza e a importância de se pensar na 

dinamicidade e flexibilidade da linguagem que está sempre se renovando e alterando 

os sujeitos que constroem o mundo e as suas ideologias, dessa forma, por meio da 

dialética-dialógica de Paula et al (2011) que nos fornece a possibilidade do cotejo, isto 

é, fazer a relação entre as mais diversas animações, considerando os elementos 

verbivocovisuais que constroem essas obras, pensar na digladiação de vozes em 

contraste que promovem, ao mesmo tempo, a imagem da mulher submissa e 

resistente ao patriarcado e os seus valores. Isso ocorre porque esses enunciados 

fílmicos são produtos ideológicos oriundos da esfera social e, como tal, respondem a 

uma hegeminia, no plano da arte, hegemonia essa que pode ser alterada e 

ressignifica a qualquer momento na esfera artística que responde à vida. 

  

1. A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO FEMININO NAS ESFERAS LITERÁRIA 

E CINEMATOGRÁFICA 

  

Os contos de fadas tem construído e modelado o imaginário social há séculos, 

atribuindo papeis estereotipados à homens e mulheres. Aos homens eram sempre 

atribuídas características que evidenciavam a sua masculinidade, virilidade, força, 

destemor e inteligência, enquanto que as mulheres sempre foram ilustradas como 

aquelas que precisam servir a um amor opressor e autoritário representado por um 

relacionamento que se concretizava com o ato do casamento e, posteriomente, com a 

maternidade, bem como, eram retratadas como aquelas que deveriam buscar estar 

sempre “perfeitas”, inspirando-se em modelos europeus de beleza pautados na 

imagem da mulher magra, branca, ocidental, portadora de cabelos e olhos claros, 

servil, devota, dócil e gentil. Esses valores eram cristalizados pois se 

convencionalizavam a partir da relação dessas mulheres com os seus vários Outros, 

sobretudo, com os príncipes, reis, rainham, com a família, com a cultura, dentre 

outros. 

Tais imagens foram, durante milênios, perpetuadas por meio dos contos de 

fadas, uma vez que é um gênero que efaz parte da tradição oral, assim sendo, o seu 

principal intuito era apresentar histórias encantadoras e fantasiosas que contribuám 

para a formação e construção de uma identidade atinente aos homens e as mulheres, 
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imagens essas que foram apropriadas, posteriomente, pelos estúdios da Disney ao 

adaptar essas histórias da tradição oral para as telas do cinema. 

Segundo Bettelheim (2014), todo conto de fadas apresenta a figura de um heroi 

que deve enfrentar obstáculos que o conduzirão a uma conclusão moral carregada de 

estereótipos, uma vez que esse heroi era sempre um homem, retratado com 

características positivas que traziam à tona a figura de alguém forte e destemido, 

enquanto que a imagem da mulher era descrita como aquela inferior, fraca, passiva, 

infantil e dependente, logo, a ela não era atribuída a característica de heroina, uma 

vez que ela estava sempre sendo salva e não o contrário.  

Partindo desses ideais, ao incorporar o discurso dos contos de fadas, em suas 

primeiras produções, o cinema hollywoodiano, de forma geral, construiu a 

identidade feminina de uma forma extremamente misógina e opressora, rebaixando 

a figura da mulher a alguém fraca, servil, submissa, sedutora, materna e devota, 

imagem essa que as ondas do  movimento feminista tem buscado alterar, uma vez 

que ora a mulher era retratada de forma submissa/servil ao patriarcado, ora era 

figurada como um objeto sexual utilizada como fetiche para os homens na indústria 

do cinema. 

Motivados pelo caráter moralístico dos contos de fadas, segundo Coelho 

(2005), que cria e incentiva um modus vivendi acerca do que é ser uma mulher 

“perfeita” e “feliz”, os estúdios da Disney incorporaram o discurso dos contos de 

fadas e adaptaram para as atelas do cinema, seguindo a mesma hegemonia, regida 

pelo sistema patriarcal que visava enquadrar essas mulheres consumidoras das 

obras, tanto na esfera literária quanto na cinematográfica, dentro de um padrão 

estético e comportamental como garantia de um passaporte para a “felicidade” e 

“realização”, rebatidos, posteriormente, pela ação do feminismo crítico no plano da 

arte, o que acarretou em uma mudança de perspectiva dos estúdios em relação à 

construção identitária da figura da mulher veiculada pela indústria cultural. 

Com a atu-ação do feminismo crítico no plano artístico, a configuração da 

identidade feminina foi relativamente alterada, uma vez que começaram a aparecer 

modelos de feminino que promoviam a imagem de uma mulher mais crítica, 

exigente, independente, autosuficiente, etc, ocasionando, então, no fim da Era 

Renascentista dos estúdios da Disney, uma vez que a imagem da mulher dócil, servil, 

dependente não angariava mais tanto lucro, bem como, não despertava interesse 

porque grande parte dos consumidores não mais se identificavam com esse tipo de 

imagem. Destarte, podemos perceber que novos paradigmas de beleza e 

comportamento tem aparecido no cinema hollywoodiano, de forma geral, embora, 

muitos dos estereótipos cristalizados socialmente ainda estejam nesses enunciados, 

mas de uma forma menos aparente, porém isso não diminui a sua gravidade e 

expressividade. 

Esse embate ocorre pois a ideologia constitui o signo, conforme já nos explicou 

Bakhtin/Voloshinov (2014). O signo ideológico é compreendido por nós em seu 

sentido alargado e podemos compreender que as valorações compõem a língua e a 

linguagem. A língua e a linguagem, por sua vez, refletem e refratam aspectos 
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socioculturais e estes, a seu turno, caracterizam-se por sua construção histórica. Por 

isso,, tudo o que está presente no meio social é passível a se tornar um enunciado, 

dado o seu valor semiótico e todo enunciado reverbera axiomas sociais 

representados por sujeitos específicos em tempos e espaços peculiares. De acordo 

com Bakhtin/Voloshinov (2014, p. 32): 

 
Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 

refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel ou aprendê-la de 

um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de 

avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc). 

 

Os signos (sempre ideológicos) são condicionados pelas organizações e 

interações e mudam seu valor de acordo com cada época ou grupo social, pois 

correspondem às necessidades desse grupo. Voltar-se ao estudo de um enunciado, 

seja de que gênero for, significa refletir sobre a vida por meio da linguagem em uso, 

viva. Afinal, segundo Bakhtin (2011, pp. 264-265), 

 
O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 

peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 

investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração 

exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações da 

língua com a vida. 

 

Assim sendo, para pensarmos na forma relativamente estável do signo 

“princesa”, partindo do gênero conto de fadas, percebemos que o significado desse 

signo, durante muito tempo, vem sofrendo alterações acerca do seu conteúdo, 

principalmente com o advento do movimento feminista no plano da arte, uma vez 

que propõe e promove imagens de mulher, feminino e feminilidade que caminham, 

relativamente, de forma contrária a hegemonia. A partir do fim da década de 90, com 

o filme Mulan (1998) até a sua produção mais recente, Moana (2017), é possível 

perceber que a Disney tem buscado se enquadrar as demandas sociais para angariar 

mais público/lucro: suas personagens tem pertencido a culturas distintas, não são, 

necessariamente brancas, e o signo do “amor verdadeiro” à um homem tem sido 

quebrado, uma vez que novas formas de amar e ser amado tem sido apresentadas ao 

público (como o amor entre irmãs, mãe e filha e o amor pela tribo/povo). 

A mulher clássica (na literatura e no cinema), sempre foi retratada como a 

bela, magra, devota, passiva e servil/submissa a um amor materializado por um 

homem, concretizado pelo ato do casamento como garantia para a “felicidade” 

feminina. A indústria cultural atual, permeada por razões mercadológicas, tem 

mascarado esses comportamentos, uma vez que as mulheres da década de 2000 não 

mais se sentem representadas por esse perfil, destarte, protagonistas com 

nacionalidades, etnias, raças e culturas diferentes tem sido apresentadas ao público 

para suprir as demandas capitalistas dos estúdios da Disney. 
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O contraste entre a tradição e a contemporaneidade torna-se evidente até 

mesmo em produções atuais, pois há uma tentativa de se manter um público mais 

devoto aos ideais patriarcais, ao mesmo tempo em que a necessidade de criar obras 

rentáveis também é um objetivo, dessa forma, a modificação relativa na estética e no 

comportamento das princesas ocorre devido a necessidade de oferecê-las como 

produtos em larga escala. Ao mesmo tempo que as exigências das correntes que 

pensam e defendem o “empoderamento” e a “diversidade” promovem perfis de 

feminino que se distanciam da convenção, essa diversidade ainda carrega uma série 

de arquétipos e estereótipos da ideologia dominante: as “imperfeições” são 

disfarçadas pela câmera, usam muita maquiagem, a pele e o cabelo estão sempre 

impecáveis, as roupas, em sua maioria, inspiram-se nos modelos aristocráticos e as 

curvas do corpo feminino aparecem, sempre, de forma controlada e escondida. 

Dessa forma, podemos perceber que a construção da identidade feminina tem 

sido, há muito, tempo pensada e construída amparada ora nos ideais do sistema 

patriarcal, ora nas demandas do capitalismo. Assim sendo, o sujeito consumidor, a 

partir do contato com as obras de princesas, vê-se na necessidade de consumir os 

mais variados produtos para se adequar a um padrão estético/comportamental a 

partir do aprendido, sobretudo, aderindo produtos que vendem a imagem utópica 

de beleza e mulher, arquétipos esses advindos dos contos de fadas, porém, que tem 

sido, gradativamente, substituídos por outros estereótipos, como por meio da figura 

da mulher sensual, autoritária, independente, brava e vilã. 

  

2. DISCUTINDO ARQUÉTIPOS E ESTEREÓTIPOS NA INDÚSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA 

  

A convencionalização do discurso do ser princesa é regida por “normas” 

estéticas e comportamentais que visam enquadrar os sujeitos femininos dentro de 

um modelo de mulher, feminino e feminilidade pautado nos arquétipos herdados da 

tradição literária que configuraram a mulher como materna, devota, servil e 

submissa no plano da arte calcado na vida, dando origem ao que entendemos no 

mundo contemporâneo por estereótipos. 

As imagens arquétipas são inseridas na forma de “normas” no inconsciente 

feminino, pois, segundo os estudos de Jung (1987), absorver imagens é um processo 

inato e inerente a todo ser dotado de linguagem, o que vai de encontro aos estudos 

do Círculo que também entendem a absorção da ideologia (que também se 

vela/revela por meio de imagens estereotípicas, respaldadas pelos arquétipos de 

feminino) como um processo natural revelado por meio de sujeitos na interação 

verbal. 

Segundo Jung (1987) e Bakhtin/Voloshinov, os arquétipos são naturalizados 

dentro do inconsciente e devolvidos ao meio social na figura de estereótipos (da 

brancura, da magreza, da passividade, etc). Assim sendo, são modelos que adentram 

a mente humana por meio de instintos que guiam e moldam comportamentos da 

humanidade por meio de imagens e símbolos (RANDAZZO, 1996). Esses 
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estereótipos, partindo de uma perspectiva bakhtiniana para se entender a linguagem 

e os seus valores, sempre ideológicos, manifestam-se por e na relação entre sujeitos 

nas mais diversas esferas da atividade humana. 

De acordo com Lopes (2015, p. 13), em todos os contos de fadas, sejam eles os 

tradicionais ou as versões adaptadas pelos estúdios da Disney, carregam pelo menos 

uma imagem ou símbolo arquetípico que impulsiona e modela os sujeitos no plano 

da vida. Esses símbolos são armazenados na psique humana, responsável por 

configurar imagens de masculinidade e feminilidade na consciência, aprendidas e 

desenvolvidas na interação verbal que é a resposnavel pela manutenção dessas 

ideologias que movem os arquétipos e estereótipos. Os mais recorrentes nas histórias 

de princesas são da figura da “Donzela”, da “Guerreira” e da “Mãe” que evocam os 

ideais de passividade, proteção, devoção, submissão e servidão à um 

amor/homem/relacionamento. 

Em relação ao arquétipo da “Mãe” a imagem transmitida é a figura da mulher 

como fértil e provedora, uma vez que a sua representação é sempre associada ao 

ventre por evocar os ideais acima citados. Essa imagem ao mesmo tempo que 

trasmite a figura da fecundidade feminina, atribui ao feminino certos “deveres”, tais 

como a necessidade de fascinar e seduzir por meio da beleza, representada pela 

construção imagética da mulher como donzela que precisa ser cuidada e protegida, 

evocando, então, um comportamento servil e submisso a um homem. Em 

contraposição aos dois primeiros arquétipos, há a figura da mulher 

guerreira/heroína, porém, esse arquétipo, durante muito tempo, foi menos explorado 

pela indústria cultural, ou seja, da mesma forma em que se veicula a figura da 

mulher frágil, espera-se que essas mulheres tenham ações mais assertivas e 

libertárias desses padrões. Esse arquétipo é mais recente e teve origem com a ação do 

movimento feminista crítico dentro das artes. 

Com a ação desses arquétipos no plano da vida e da arte surgem os 

estereótipos, que materializam, por sua vez as ideologias interagidas por sujeitos que 

modelam o mundo por meio da interação humana (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014) 

que cristalizam e convencionalizam um modus vivendi acerca do que é ser mulher 

em termos identitários/comportamentais. Os estereótipos respondem a uma 

ideologia dominante mantida no cotidiano, por nós, sujeitos de linguagem, assim 

sendo, amparados pelos ideais da superestrutura, ou seja, do sistema, esses 

estereótipos ditam regras sobre uma cultura e as suas coisas/pessoas/grupos 

(PIMENTA, 2009), visando ordenar e classificar o funcionamento do mundo e os seus 

sujeitos, revelando essas imagens estereotípicas por meio da relação entre sujeitos. 

 
Um grupo social se reconhece como tal através de um processo complexo de 

diferenciação a respeito do que é diferente. Em vez de ser resultado de uma 

escolha, decisão ou ato consciente, a identidade do grupo é a consequência, que 

se aceita de forma passiva, de relacionar-se com outros grupos, é uma conclusão-

consequência de outros, de seus comportamentos e de suas correntes de 

pensamento. (PONZIO, 2008, p. 24) 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a1

0
0

 

O processo de estereotipação cristaliza imagens na forma de condutas a serem 

impostas, de forma silenciosa e automática, na consciência humana, que as abriga e 

devolve ao solo social de forma única e irrepetível, uma vez que um enunciado 

carrega semelhanças com algo já dito, uma vez que se trata de uma resposta ao 

absorvido, todavia, essa ideologia, na forma de estereótipos, é ressignificada na 

interação humana. Esses sujeitos propagam fórmulas, regras e leis sociais regidas por 

um discurso dominante, todavia, esse discurso pode ser alterado a qualquer 

momento, uma vez que a sua base é a linguagem que, como tal, é flexível e variável. 

Em relação ao processo de absorção de estereótipos, Pereira (2002) e Pimenta 

(2009), reiteram que um sujeito acolhe um traço que se torna evidente em um grupo e 

o impõe aos outros, na interação verbal, de forma responsiva e responsável 

(BAKHTIN, 2012), induzindo o “reconhecimento” e “incorporação” desse traço que 

considera adequado a todos, abrindo espaço, então, para atitudes preconceituosas e 

discriminatórias, visando a garatia, consistência e estabilidade desses estereótipos, 

contudo, diante de uma perspectiva bakhtiniana da linguagem, esses signos que 

compõem os estereótipos, estão passíveis a mudanças, uma vez que o sujeito não é 

neutro e imparcial ao que escuta, vê e observa (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014). 

Estereótipos de feminino e feminilidade marcam a indústria cinematográfica 

desde a sua gênese, na figura da imposição de padrões de beleza/comportamentos à 

mulheres como garantia de felicidade e realização. Assim sendo, durante muito 

tempo, o cinema hollywoodiano, especificamente o de animação, entendeu a mulher 

ideal e “perfeita” como alta, magra, de pele e olhos claros, ocidental, sempre com o 

cabelo/pele produzidos de maneira artificial, roupas impecáveis, bem como, servil e 

submissa a um amor a um homem, concretizado pelo ato do casamento. Com a ação 

do feminismo crítico dentro da arte, essas imagens tem sido, aos poucos, alteradas, 

uma vez que se trata de uma estratégia capitalista e mercadológica da Disney 

promover a imagem de outras culturas, bem como, de perfis de feminino diversos, 

com mulheres aparentemente mais questionadoras e libertas desse padrão de 

beleza/comportamento. 

Escolhemos obras da Disney para pensarmos como o feminino tem sido 

pensado e construído pela indústria cultural do ramo cinematográfico, pois esses 

padrões tem sido, relativamente, alterados em produções mais atuais, o que é 

claramente uma estratégia dos estúdios em angariar lucro a partir de um público ora 

conservador, ora resistente aos ideais da ideologia dominante assegurados pelo 

sistema patriarcal. Perceberemos que mesmo que os modelos de princesa propostos 

pelos estúdios promovem a imagem de uma mulher mais resistente, independente e 

crítica, estereótipos e arquétipos convencionais continuam a compor as obras, como a 

presença do casamento e da família como mote para essa resistência. 

 

3. AS PRINCESAS DA DISNEY COMO REFLEXO E REFRAÇÃO DE MULHERES 

 

A Disney, desde as suas primeiras produções, tem se alicerçado e angariado 

público/lucro com base na preservação da imagem de uma mulher devota, servil e 
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submissa um ideal de beleza/amor/homem, ao mesmo tempo em que nega esses 

modelos em suas produções mais contemporâneas, uma vez que a mentalidade de 

seus sujeitos consumidores exigem outros modelos de mulher, feminino e 

feminilidade para que se sintam representadas. Esse jogo entre vozes que propagam 

perfis diferentes é interessante, pois diante da perspectiva bakhtiniana, é o embate 

entre vozes discordantes que revelam, em enunciados, movidos e construídos por 

sujeitos, o processo de ressignificação da ideologia por meio de atos responsivos e 

responsáveis (BAKHTIN, 2012 e BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014). 

A partir da construção e propagação de um ideal canônico de comportamento, 

amor (sempre concretizado pelo ato do casamento, bem como, pela servidão a um 

homem vista como passaporte para o “final feliz”) e beleza, herdados da tradição 

aristocrática representada pelos contos de fadas, na figura de princesas, a Disney tem 

adaptado essas histórias para as telas do cinema. É preciso questionar e refletir acerca 

do que chega a nós pelos olhos dos estúdios da Disney, pois, trata-se de um processo 

de apropriação cultural, uma vez que estamos observando uma cultura e os seus 

modelos a partir de um olhar americano, que, por vezes é xenofóbico, 

preconceituoso, opressor e silenciador, devido as suas estratégias de manipulação de 

uma diversidade cultural, sobretudo, a popular. 

Segundo Cechin (2014, p. 132), as imagens movidas pelo discurso das 

princesas da Disney, que possuem como escopo a representação de mulheres reais, 

volta-se a promover um ideal de feminino e feminilidade a serem buscados pelos 

sujeitos consumidores, especialmente o público infanto-juvenil. Dessa forma, durante 

muito tempo, a Disney construiu suas princesas-mulheres com base em um perfil de 

feminino herdado da tradição literária: a figura da mulher alta, branca, magra, 

ocidental, dócil, gentil, delicada e servil/submissa a um homem/amor/casamento 

revelados ao espectador na figura de relações desiguais, onde, durante muito tempo, 

apresentou essas personagens como fracas, depedentes e infantis, logo, precisam de 

proteção oriundas, sempre, de um homem, caracterizado como forte, viril e protetor, 

construindo, então, um imaginário cultural que vem sido ressignificado 

gradualmente, por meio da mescla dos ideais patriarcais e das lutas feministas que 

promovem uma imagem de mulher oposta. Porém, esses perfis “opostos” ainda 

carregam as vozes da tradição, pois, usualmente, a revolta/recusa de alguns dos 

ideais patriarcais nessas animações à apenas por conta de querer proteger a família e 

nunca a si mesmas. 

É possível perceber que a construção desses “papeis” em filmes de princesa, 

desde os mais antigos, da era Clássica, até os mais atuais estão, intrinsecamente, 

interligados à evolução das discussões inerentes ao papel da mulher na sociedade. 

Se, por um lado, na primeira animação da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937), nos é apresentada a figura de uma mulher submissa, sofredora, devota as 

atividades domésticas e dependente de um amor materializado por um 

homem/casamento que irá salvá-la e protege-la, em Frozen (2013), a percepção acerca 

do papel da mulher é, relativamente, invertida, pois há uma princesa que se torna 

rainha, é poderosa, forte, segura de si e independente dos ideais do casamento e de 
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estar vinculada a um ideal de amor romântico por um homem, porém, é perceptível 

que independente do momento em que essas obras foram produzidas, ainda 

reproduzem um modelo de feminino canônico dentro da arte: ainda são dependentes 

à família e se revoltam apenas por conta desta, seguem a um padrão de beleza 

ocidental (a maioria delas são magras, possui os cabelos lisos e são adolescentes) e 

estão ligadas ainda aos ideais do “amor” que configuram o seu final feliz. 

Na primeira geração de distribuição de filmes da franquia “Princesas da 

Disney”, o modelo de mulher imposto pelos estúdios na figura de princesas era 

voltado a construção de personagens femininas que era bastante aclamada e 

utilizada pelas empresas de entretenimento: a figura da mulher bela, magra, indefesa 

e submissa, cujo objetivo e meta de vida era a busca por um “amor verdadeiro” que 

seria a resposta para o seu “final feliz” concretizado pela busca de um homem para 

se casar. Essas imagens eram bem aceitas porque, de acordo com Beauvoir (2009, p. 

389), as meninas aprendiam, desde muito cedo, que deveriam se portar como 

mulheres frágeis e delicadas para que fossem atrativas aos homens que iriam 

desposá-las e conduzi-las ao seu “final feliz” por meio de um ato de “amor 

verdadeiro”, materializado pela figura do casamento e da maternidade, para tanto, 

as meninas estavam sujeitas a treinamentos para se enquadrar nessa imagem 

incorporada pelos estúdios da Disney. 

Historicamente, partindo dos estudos de Beauvoir (2009, p. 16) o feminino 

sempre foi retratado como aquele que precisa de proteção, criando-se assim uma 

imagem de dependência a um homem associada à figura feminina. Destarte, 

norteada pelos arquétipos herdados da tradição literária dos contos de fadas, a 

Disney consolidou as suas imagens de mulher, feminino e feminilidade amparada 

em modelos irreais e opressores, uma vez que essas imagens são apenas construções 

sociais, uma vez que existem variados tipos de mulheres em nossa sociedade, 

todavia, ela se inspira no padrão ideal de mulher imposto pelo sistema dominante. 

Era muito comum, nesta primeira geração, o retrato de mulheres submissas e 

servis a um homem, sendo a busca por este o motivo das suas “revoltas”, bem como, 

da sua existência, pois fora convencionalizado, no século XIX, que as jovens 

precisavam ser desposadas por um homem-príncipe para serem consideradas como 

princesas a serem utlizadas como modelo para outras mulheres. Dessa forma, era 

muito comum o retrato de mulheres buscando a um amor/homem que a salvasse e 

protegesse de todo o mal. 

 
Na primeira geração das princesas Disney, essa ideia do sistema patriarcal é 

reproduzida de maneira repetitiva: as jovens precisavam do príncipe para 

existirem enquanto princesas, para atingirem o ideal do que seria ser mulher no 

século XIX. As mulheres precisavam de um homem que as salvasse e protegesse 

do mal. Mal que, coincidentemente nos filmes analisados neste tópico, era 

causado por outras mulheres. Sem a presença de um homem (pai ou marido) 

para lhes defender, elas são abusadas pelas madrastas, no caso de Branca de 

Neve e Cinderela, ou por uma bruxa invejosa, como Aurora. As mulheres viúvas 
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ou solteiras são retratadas como amarguradas e cruéis, capazes de qualquer 

maldade para conquistarem seus caprichos. (FERREIRA, p. 32, 2015) 

 

Partindo desse pretexto de busca a um homem como meta de vida, era 

imposto, socialmente, a essas mulheres, a adesão de modelos rigorosos de beleza 

para serem consideradas “atrativas” a esses príncipes-homens, assim sendo, era 

incentivado a busca por uma beleza irreal (uma vez que existem vários modelos de 

mulher e feminino), bem como, a adesão de um comportamento mais passivo e 

dependente, bem como, a servidão e a sumissão ao homem, seja ele o pai ou o 

marido, eram consideradas como atitudes gloriosas e honrosas. Os ideais aristocratas 

aos quais seguiam, defendiam que ao se incorporar fielmente as regras de etiqueta, 

cuidados com o ambiente de convívio, aprender a cozinhar e fazer a manutenção do 

lar, ser educada e manter a higiene do corpo para a garantia da “beleza”, acarretaria 

no encontro de um bom marido e, assim, do que entendiam como “felicidade” e 

“satisfação”. 

 
No século XVII as regras de etiqueta eram vistas como uma pequena ética, 

qualquer desvio era considerado falta de escrúpulo e poderia gerar intrigas ou 

até arruinar posições políticas (GOMES, 2000). A etiqueta barroca instituiu regras 

disciplinares para rebuscar o corpo, ostentando poder através das vestimentas 

elaboradas, muitas joias, maquiagem, sapatos de salto alto, perucas 

ornamentadas, bem como os gestos, as danças e os maneirismos. É o controle 

sobre o corpo, a postura e o comportamento requintado que define o status social 

dos sujeitos através de uma especularização dos corpos. Com a propagação da 

higiene, esta se torna um dos parâmetros para considerar alguém como “culto” e 

“correto”. A limpeza dos corpos e o saneamento dos espaços tornaram-se 

fundamentais para a “prática do bem”. (CECHIN, p. 137, 2014)  

 

A partir das reflexões de Cechin (p. 137, 2014), podemos perceber que, nos 

filmes da Dinsey, os ideais aristocratas aparecem, por exemplo, em Branca de Neve e 

os Sete Anões (1937), logo nas primeiras cenas. A protagonista, logo nas primeiras 

cenas, aparece lavando as longas escadarias do palácio, sem reclamar e com ar de 

felicidade, assim sendo, é evocada a ideia de prazer e paixão. Quando a princesa 

chega na casa dos anões, a primeira coisa que ela faz é a realização de uma longa e 

intensa faxina, bem como, cozinha para homens a partir de gestos e expressões que 

evocam a ideia de satisfação em servir. Já em Cinderela, a temática da limpeza como 

representação da servidão é novamente trazida ao público, pois essa personagem, na 

maioria das cenas, aparece alimentando os animais, preparando e servindo refieções, 

limpando o castelo, etc. Essas condutas são vistas como positivas, pois é dito ao 

público que seguindo tais condutas você conseguirá servir e encontrar um marido. 

É evidente nas três primeiras animações na Disney, na figura das personagens 

Branca de Neve, Cinderela e Aurora, a imagem de passividade, delicadeza, 

subserviência e docilidade são entendidas como caraterísticas que conduzirão essas 

mulheres à “felicidade” por meio do enquadramento estético/comportamental tendo 
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como pauta essas características, destarte, essas mulheres-princesas são apresentadas 

como modelos que “ensinam” os consumidores a serem como elas, garantindo a 

felicidade e realização desse público que as consome, incentivando a busca por um 

“bom comportamento” e uma “boa aparência”. 

 
A preocupação com as vestimentas também é um tema recorrente nos filmes 

dessas princesas. Branca de Neve aparece com roupas remendadas no início do 

filme e se esconde atrás da cortina ao se encontrar com o príncipe, demonstrando 

vergonha por suas vestes simples. Cinderela aparece folheando um catálogo de 

moda, procurando um modelo para reformar um vestido para ir ao baile. A 

confecção do vestido de Aurora, no dia do seu aniversário, é um elemento 

importante do filme, pela discussão em torno da definição se seria azul o rosa 

pelas fadas. Embora culturalmente a cor rosa seja atribuída às meninas, a cor azul 

está bastante presente nos filmes e nos produtos das princesas, por ser uma das 

cores tradicionalmente nobres. O azul simboliza o que é tido como celestial, 

superior, elevado. É a cor do manto da Virgem Maria, da fada de Pinóquio, da 

fada madrinha de Cinderela, da fada Primavera. O azul sugere paz, 

tranquilidade, calma. Além disso, a bondade das princesas é reafirmada por seu 

padrão de beleza magro, de abdômen reto, pele branca, nariz pequeno, cabelos 

sedosos, além de seu cuidado com a higiene do corpo, seus gostos por 

vestimentas refinadas e cores nobres. (CECHIN, 2014, p. 138)  

 

A segunda geração de princesas da Disney, segundo Cechin (2014, p. 142), tem 

início na década de 90. Com a expansão do discurso multiculturalista que teve como 

escopo pensar a forma em que a arte era incorporada, distribuída e vendida pelas 

indústrias culturais, imagens começaram a ser vendidas e incorporadas pelos 

consumidores de forma mais massiva. A arte como massa fez com que a Disney 

tivesse que se preocupar com a sua expansão para lugares além dos Estados Unidos 

e, para tanto, trouxe outras raças e etnias para dentro de suas produções, visando 

angariar mais lucro, bem como, construir uma reputação internacional. 

A Disney continou vendendo imagens de mulher na figura de suas obras, 

porém, a imagem da mulher servil e massiva não mais representava grande parte do 

seu público, sobretudo por conta da ação do feminismo crítico dentro das artes que 

propunha um novo modelo de representação feminina que foi incorporado aos 

poucos pelos estúdios, uma vez que o seu público ainda era, majoritariamente, 

tradicional. A mentalidade do seu público foi mudando a partir do momento em que 

mulheres começaram a ocupar lugares públicos e a requerer tratamento mais 

igualitário nas diversas esferas, o que fez com que papeis de feminino e mulher 

acompanhassem essa mudança de mentalidade dentro da indústria cultural, uma vez 

que seu intuito é criar imagens a serem incorporadas por sujeitos reais, na vida. 
 

Afinal, após um longo silêncio, as mulheres ganharam as ruas. Nas duas décadas 

de atividade radical que se seguiram ao renascimento do feminismo no início dos 

anos 70, as mulheres ocidentais conquistaram direitos legais e de controle de 

reprodução, alcançaram a educação superior, entraram para o mundo dos 
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negócios e das profissões liberais e derrubaram crenças antigas e respeitadas 

quanto ao seu papel social. (WOLF, 1992, p.11)  

 

A partir da reflexão acima, percebemos, então, que caso a Disney continuasse 

construindo imagens de princesas excessivamente submissas, servis, domésticas e 

passivas, logo menos, grande parte do seu público deixaria de consumir os seus 

produtos uma vez que não mais se identificavam com o modelo de mulher proposto, 

destarte, movidos pelos ideais do feminismo que pensavam a diversidade, o gênero e 

a sexualidade sob uma ótica contra os ideais patriarcais que os estúdios começaram a 

produzir novos modelos (mas que ainda carregavam um discurso tradicional, 

revelando-nos, então que essas princesas ainda eram tradicionais, a diferença é que 

essas tiveram ações relativamente libertárias, mas o discurso predominante ainda é o 

de uma mulher dependente a um homem, uma vez que a sua revolta contra a 

família, por exemplo, é em prol de um amor doentio e opressor, já que, usualmente, 

ainda são silenciadas quando contracenam com homens). 

Ariel é a primeira princesa dessa geração aparentemente mais “rebelde” da 

Disney. Segundo Ferreira (2015, p. 36), essa princesa foi a primeira a quebrar com o 

paradigma de uma mulher que espera ser salva e protegida por um homem, uma vez 

que é ela quem vai até esse príncipe, para tanto, ela se revolta contra a família e abre 

mão da sua condição de sereia para conhecer, viver e conquistar o príncipe no 

mundo dos humanos. Ela, de fato, faz algo que deseja, porém esse desejo se volta, 

novamente, a um homem, bem como, a um amor romântico, os seus desejos 

individuais de conhecer um novo mundo e de ampliar os seus horizontes a partir de 

conversas, leituras, etc, caem por terra quando se apaixona pelo príncipe. Falar de 

Ariel torna-se importante pois foi a primeira a contestar a família, regida e controlada 

por um rei, sem se importar com as consequências (uma vez que abre mão da sua 

cauda e de sua voz para descobrir um novo mundo), bem como, é ela quem salva o 

príncipe ao final da trama, contudo, como dissemos essa revolta é por e para um 

homem, representado por um amor romântico que a conduziria, novamente, ao seu 

final feliz. É uma princesa que abriu mão do seu reino, família e corpo em prol a um 

homem que acabara de conhecer, tal como as suas antecessoras. 

 
Mais poderosas são as fadas, as sereias, as ondinas que escapam ao domínio do 

homem. Sua existência é incerta, porém, e apenas individualizada; elas intervêm 

no mundo humano sem ter destino próprio: a partir do dia em que se torna 

mulher, a pequena sereia de Andersen conhece o jugo do amor e o sofrimento 

passa a ser seu quinhão. (BEAUVOIR, 2009, p. 386)  

 

Bela, por sua vez, como Ariel antes de conhecer  o príncipe, tem como objetivo 

explorar outros lugares além da sua aldeia, uma vez que é um lugar limitador e 

silenciador de desejos, já que esperam que ela seja a mulher destinada a encontrar 

alguém para se casar. Ela recusa a essa imposição até se encontrar prisioneira em um 

castelo onde acaba se apaixonando pelo seu agressor durante o processo de 
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humanização da Fera. Como Ariel, sonhava com a possibilidade de viver em um 

mundo que não a reprimisse e que a permitisse questionar, porém, cede ao se ver, 

novamente, apaixonada por um homem. Ela salva esse homem, o seu agressor, uma 

vez que a impedia de sair da sua situação de prisioneira, trazendo de volta a sua 

humanidade por meio de um ato, novamente, de amor romântico que acaba se 

sobressaindo a sua vontade de conhecer o mundo e a partir do momento em que ela 

se apaixona por quem a aprisiona, acaba abrindo mão da sua liberdade e autonomia 

para viver um amor.  

Jasmine, por sua vez, é a primeira personagem a não se enquadrar nos 

modelos eurocêntricos de beleza propostos pela Disney até então, todavida, ela é um 

padrão estereotípico de representação oriental aos olhos americanos: trata-se de uma 

mulher árabe associada a sedução e sensualidade, colocando a sua inteligência, força 

e perspicácia em segundo plano, uma vez, que aos olhos do estúdio, a sedução quem 

conduzirá essa personagem a se revoltar, novamente, em favor a um homem. A sua 

independência é construída com a aparência de que esta consegue controlar e 

intimidar os homens, principalmente aqueles que estão destinados a serem o seu 

marido, porém, ela, como as outras, é dependente a um amor por um homem, 

mesmo que este não seja da nobreza, o seus desafios ao governo e desejos de um 

novo mundo se dão apenas porque quer se casar com alguém que não é nobre, algo 

inédito, pois era muito mais comum a Disney apresentar a imagem de uma mulher 

pobre e com uma vida sofrida do que o contrário. 

A Disney fecha a sua era de “testes” ao incorporar novos modelos 

identitários/comportamentais com as animações de Pocahontas e Mulan. De acordo 

com Ferreira (2015, p. 38) ambas as protagonistas desafiam os valores patriarcais e 

culturais das etnias as quais representam, indo em busca do seu próprio destino que 

não era considerado como “adequado” para uma mulher naquela época, como a 

recusa a um homem/casamento, por exemplo, bem como, a ocupação de espaços 

“masculinos”. Pocahontas se recusa a casar com o homem a quem foi prometida, 

enquanto Mulan toma o lugar de seu pai, para protegê-lo ao evitar que vá a guerra. 

Diferentemente de Ariel, quando Pocahontas é convidada para fazer parte de um 

outro mundo por intermédio do seu par romântico, ela recusa e permanece em sua 

aldeia, pois ela deseja ser importante e fazer diferença em sua tribo. É um final feliz 

diferente do habitual pois não termina com um casamento, mas sim como uma 

separação entre o casal principal sendo a primeira, segundo a autora acima citada, a 

escolher a responsabilidade e amor à tribo ao invés de “ser feliz” com um homem em 

outro país.  

Mulan, por sua vez, nunca quis ser taxada como “perfeita”, bem como, nunca 

se mostrou favorável aos ideais de beleza/comportamento impostos, sobretudo, pela 

sua família, porém, seu maior objetivo era trazer honra ao seu pai, e, para tato, tentou 

se enquadrar nesse modelo de mulher aceito socialmente e que consolidou a 

reputação da Disney, contudo, isso muda quando seu pai é convocado para 

participar da guerra. A fim de protegê-lo, Mulan se traveste em um homem para 

lutar no lugar de seu pai, contudo, quando sua identidade feminina é revelada todos 
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a olham com repulsa por estar em um lugar “para homens” e a abandonam. Segundo 

Butler, essa proibição da participação da mulher em ambientes masculinos está 

ligada a uma problemática social de gênero, construída e enraizada em solo social 

que ditam quem é inferior e quem é superior, quem é forte e quem é fraco e, com 

bases nesses atributos, homens tendem a excluir a participação feminina nesses 

espaços utlizando essas características, bem como, os órgãos sexuais, para oprimir e 

afugentar mulheres, por se sentirem ameaçados (FERREIRA, 2015, p. 39). 

 
Mulan não queria aprender a ser uma boa noiva. Chega despenteada, atrasada e 

com uma cola de boas maneiras escrita no braço no encontro com a casamenteira. 

Na música Honrar a todas nós, que toca enquanto ela é arrumada para ser 

apresentada à sociedade, surge o trecho que diz que, para que ela arrume um 

bom marido, “terá que ser bem calma, obediente e ter vigor, com bons modos e 

com muito ardor”. Existe um claro padrão a ser seguido. Contudo, ela é 

desengonçada e não tem as características consideradas necessárias para ser uma 

boa esposa, mas o seu jeito de ser é o que salva o país. (FERREIRA, 2015, pp. 38-

39)   

 

Então, partindo do apontado acima, como homem, Mulan enfrenta o exército 

inimigo e se torna extremamente forte e habilidosa no campo de treinamento, porém, 

quando a sua identidade de mulher é revelada, a sua credibilidade é dissipada, bem 

como, é agredida, humilhada, desacreditada e expulsa, mesmo sendo mais forte e 

habilidosa que a maioria dos homens no campo de batalha, contudo, mesmo com 

todas as consequências, ao final da narrativa, quem salva a China do exército inimigo 

é a própria Mulan, mesmo sendo desacreditada por todos. Percebemos, então, que a 

animação discute justamente o que se construiu socialmente como pertencente ao 

domínio masculino e ao feminino por meio de uma personagem que burla esse 

espaço dito como inerente aos homens e se sobressai dentro dele, embora elementos 

que evidenciem a “feminilidade” estejam lá na figura de objetos como os leques e 

echarpes, bem como, espadas. 

Por fim, a terceira geração de princesas da Disney que dão início a geração 

Contemporânea predominante nos dias de hoje, pode ser entendida como a mais 

adepta ao discurso dos movimentos sociais, uma vez que trouxe para as suas 

produções etnias, raças e modelos de mulher mais distantes do europeu, uma vez 

que se mostrou uma estratégia viável para se tornar uma empresa rentável em 

termos de mercado, pois falar de feminismo, diversidade e empoderamento dentro 

da arte se tornou bastante massivo e lucrativo para a indústria cultural, uma vez que 

trazem modelos de feminino mais próximos as mulheres do século XXI, embora 

grande parte dos estereótipos herdados dos contos de fadas continuem a aparecer, 

embora de forma maquiada. 

A primeira animação dessa nova geração é A Princesa e o Sapo (2009) com a 

personagem de Tiana. Pela primeira vez é apresentada ao público a figura da mulher 

negra, bem como, da mulher ambiciosa e engajada com o ambiente laboral. Tiana 
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possuía o desejo de construir o seu próprio restaurante, contudo, esse desejo fora 

herdado do pai, um homem, que tinha como sonho abrir esse restaurante, o que nos 

revela, novamente, a vozes (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2014) de duas gerações em 

conflito com ações ora libertárias desse sistema controlado e mantido, sobretudo, por 

um homem, ora submissas, uma vez que há a incorporação do sonho de um homem 

como desejo pessoal. Todavia, pela primeira vez, nos é apresentada a imagem da 

mulher empreendedora e preocupada com os negócios, porém, esse engajamento é 

colocado em segundo plano quando essa se entrega a um amor romântico evocando 

a ideia de que não importa o quão bem sucedida seja a mulher, se esta não se 

entregar a um homem/amor/casamento ela estará infeliz e incompleta. 

Em Enrolados (2010), a personagem de Rapunzel carrega em sua essência 

características que a revelam como uma mulher curiosa para descobrir o mundo a 

sua volta, porém ela foi aprisionada em uma torre por sua madrasta, uma vez que a 

princesa possuía cabelos mágicos, bem como, era bela e isso amedrontava Gothel, a 

madrasta, pois não queria que existisse alguém mais poderosa que ela. Para tanto, 

desde quando Rapunzel era criança, ensinou que o mundo exterior era muito 

perigoso e, dessa forma, ela deveria ficar na torre. A princesa mostrou-se serviu a 

Gothel durante muito tempo, porém, seu desejo por descobrir coisas novas se 

sobressaiu ao seu desejo de servir a madrasta. Para tanto, utiliza a ajuda de um 

impostor que tentou entrar na torre para ajudá-la a escapar e conhcer esse mundo 

que a ela lhe foi vetado durante toda a vida. Seus cabelos eram a fonte da juventude 

de Gothel, então, como um ato de recusa a continuar servindo a madrasta e em favor 

da sua liberdade, ela corta os seus cabelos, colocando um fim do seu elo com Gothel. 

O modelo de mulher proposto pela animação seguinte, Valente (2012) é o 

oposto ao já convencionalizado pelos estúdios. Trata-se de uma personagem com 

cabelos ruivos, cacheados e volumos, bem como, a protagonista é portadora de uma 

personalidade forte e resistente ao modelo de princesa imposto e esperado pela mãe. 

Diferente das suas antecessoras, durante toda a trama a personagem recusou, 

veementemente o casamento, brigando com a sua mãe o tempo todo para terem os 

seus desejos individuais atendidos, dessa forma, como haviam pretendentes de 

vários clãs para lutarem pela sua mão, Merida participa da competição em busca da 

sua liberdade. Outro ponto interessante na animação é a união e reestabelecimento 

do laço feminino entre mãe e filha para resolução dos problemas, colocando, então, o 

homem como uma persoagem acessória e secundária, uma vez que quem detém o 

poder de controle e manipulação dos ideais patriarcais é a mãe. 

 
Todas essas relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a 

esplêndida galeria de personagens femininas são simples demais. Muita coisa foi 

deixada de fora, sem ser experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no 

curso de minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como 

amigas. [...] Vez por outra, são mães e filhas. Mas, quase sem exceção, elas são 

mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as 

grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas 
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pelo outro sexo, como também vistas somente m relação ao outro sexo. E que 

parcela mínima da vida de uma mulher é isso! (WOOLF, 1929, p. 102) 

 

Por fim, temos as figuras de Elsa e Anna em Frozen: Uma Aventura Congelante 

(2013). Em relação a primeira personagem, é apresentada ao público a imagem de 

uma mulher em constante autoconhecimento acerca do seu poder, bem como, a sua 

aceitação, uma vez que sempre fora a pensar em si mesma como alguém doente e 

defeituosa por ter nascido com esses poderes, uma vez que era considerado algo 

inadequado para uma rainha. Após a descoberta desses poderes, para ter voz e não 

ter que se esconder, Elsa teve que construir um palácio para si, longe de todos, uma 

vez que o seu poder assustava, sobretudo, os homens, que se sentiam ameaçados por 

pareceram fracos e inúteis diante de uma mulher, isso porque uma personagem 

feminina com poderes nunca foi bem aceita pela Disney, já que essas mulheres, 

historicamente, sempre foram transformadas em vilã (o congelamento do coração de 

Anna por parte de Elsa evoca, novamente, a construção da vilania em uma 

personagem feminina com poderes já que sempre foi vista como demoníaca). 

Mulheres com poder sempre são mostradas em situação de isolamento para que 

sejam vistas como ameaçadoras, perigosas e impuras. 

Talvez Frozen tenha sido uma das obras melhores aclamadas pela crítica 

contemporânea, justamente por trazer a tona questões que traduzem bem os dilemas 

da mulher contemporânea que luta para conseguir ocupar espaços majoritariamente 

masculinos, ser assertiva, ter voz nesses lugares, bem como, demonstrar poder. 

Assim, nesta obra em específico, o príncipe sempre taxado de salvador e protetor 

passa a ter uma roupagem de “vilão” e “ladrão” (como em Alladin e Enrolados), bem 

como, o amor devoto à figura masculina incorporada por um príncipe passa a ser 

ironizada. 
 

Anna, romântica que é, sonha com o príncipe encantado, e se apaixonada à 

primeira vista por Hans. Quando vai pedir a benção de Elsa, esta questiona sua 

irmã dizendo que ela não pode se casar com alguém que acabou de conhecer. É 

uma reviravolta nunca antes vista nos filmes de princesas. No fim, a sonhadora 

se envolve com o vendedor de gelo Kristoff, quem a ajuda em sua aventura em 

busca de Elsa. O amor que salva não é mais o de homem e mulher, e sim, como 

em Valente, o amor familiar. Frozen é um filme com duas protagonistas fortes, 

independentes e muito diferentes, que deixa claro que as meninas têm opção de 

escolha. Não há nada de errado em sonhar com um casamento, mas também não 

há nada de errado em ficar solteira (FERREIRA, 2015, p. 43). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Podemos concluir essa reflexão afirmando que as mudanças realmente 

existem, porém, elas ainda estão camufladas de estereótipos herdados da era mais 

tradicional, como a figura do casamento e do próprio amor, apesar de estarem sendo 
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ressignificados e, por vezes, ironizados, daí a importância de se pensar e adotar obras 

que fujam (embora não totalmente) da ideologia oficial. 

Também não podemos nos esquecer que parte da mudança deste repertório 

dos estúdios foram motivados por razões intrinsecamente capitalistas, pois estava 

perdendo bastante público devido a não representação real dos sujeitos, sobretudo, 

mulheres, do mundo contemporâneo que não se viam mais representadas como uma 

mulher dependente e servil a um amor opressor que não é a resolução para os seus 

problemas, elas precisaram a aprender com eles e enfrentalos, desde ir à guerra até 

abrir o seu próprio restaurante, fugir de uma torre e controlar os seus poderes, 

surgindo, assim, roteiros com protagonismos femininos mais exigentes e ativos em 

relação as suas próprias vidas 
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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

 

 tema central abordado neste trabalho é a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) como uma materialidade que se coloca entre os jogos ideológicos 

constitutivos da esfera educacional, compreendendo as fronteiras entre 

normas e direitos, ou seja, o que é posto como obrigatoriedade e o que é 

posto como possibilidade na BNCC.  

Propusemo-nos como uma questão central aqui neste texto: como se 

constituem as fronteiras entre a norma e o direito na BNCC? Para tanto, construímos 

compreensões acerca de como são expressos sentidos de norma e de direito 

(imposição ou possibilidade) pelo uso dos verbos “dever” e “estabelecer” na 

materialidade do documento. Esses verbos foram escolhidos para compor essas 

compreensões uma vez que aparecem com considerável frequência dentro do 

documento. 

Para a construção das compreensões aqui apresentadas, utilizamos os 

caminhos metodológicos do Círculo Bakhtiniano, em especial o cotejamento, visto 

que, além de compreender os enunciados constitutivos da BNCC, aqui também 

dizemos a nossa palavra, respondemos a esses enunciados e com eles dialogamos. 

Isso porque “cotejar não é apresentar apenas o estado da arte da questão [...] é 

absolutamente necessário que eu diga minha palavra. Não há cotejo sem a minha 

palavra” (MIOTELLO, 2017, p.95). 

Este texto trata de questões relativas à educação, uma vez que “[...] a educação 

é uma forma de intervenção no mundo.” (FREIRE, 1996. p.98), foi o que disse o 

Professor pernambucano que, com suas pesquisas, seus estudos, sua vivência e visão 

                                                 
29Este texto é um pequeno recorte da pesquisa de Mestrado que vem sendo desenvolvida pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, na linha de Políticas Educacionais. 
30Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 

Chapecó, contato: giselessanttoos@gmail.com 
31Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 

Chapecó, contato: camila-scherma@uffs.edu.br 
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de mundo nos presenteou com suas reflexões sobre a educação, e suas obras 

riquíssimas no âmbito educacional são (ou deveriam ser) para nós motivo de 

agradecer por tê-las ao nosso alcance, pois refletir sobre a educação é também um ato 

responsável; e, para Bakhtin (2003)32, “O indivíduo deve tornar-se inteiramente 

responsável: todos os seus momentos devem não só estar lado a lado na série 

temporal de sua vida mas também penetrar uns nos outros na unidade da culpa e da 

responsabilidade.” (p.XXXIV). Portanto e para tanto, fazer reflexões, pensar e discutir 

sobre a educação é uma resposta à sua ação de intervenção no mundo, foi o que fez 

Freire, é o que devemos fazer como ato responsivo. 

O diálogo que construímos aqui com a materialidade discursiva da BNCC é 

também uma escuta ativa acerca das fronteiras entre o que se propõe como norma, 

aquilo que deve ser cumprido, e o que se propõe como direito, como uma 

possibilidade de abertura também para palavras outras na mesma materialidade. 

 

1. A ESFERA DA EDUCAÇÃO E O DOMÍNIO IDEOLÓGICO: as fronteiras entre 

a norma e o direito 

 

Sabemos que, na atualidade, a educação brasileira vem sofrendo diversas 

modificações, intervenções, respostas. E uma das intervenções mais recentes é a 

implementação da Base Nacional Comum Cirricular (BNCC), um documento do 

Ministério da Educação (MEC) para a educação básica brasileira, e que todas as 

escolas do país deverão obrigatoriamente tê-la como base para formulação dos 

currículos escolares, dentre outras coisas. 

Esse documento servirá como base para a formulação e reformulação dos 

currículos escolares brasileiros. A própria esfera curricular é já uma esfera 

conflituosa, turbulenta, constituída de tensões e de disputas. Não é uma esfera 

homogênea e harmônica. Do mesmo modo, a BNCC como materialidade política, 

discursiva e ideológica que servirá de base para a esfera curricular brasileira também 

não é homogênea, harmônica, mas é constituída também pela tensão, pelo embate, 

pelo encontro de palavras e de contrapalavras.  

Vamos iniciar nossa escuta desse documento pelo trecho de apresentação da 

Base, do próprio dicurso oficial: 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo 

aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e 

está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação 

                                                 
32Texto“Arte e Responsabilidade”, publicado no livro “A estética da criação verbal”.  
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humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, 

como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCN). (BNCC, p. 7, grifo nosso) 

 

Nesse texto, o Ministério da Educação constrói a BNCC como norma: “é um 

documento de caráter normativo”; e, como norma, esse documento “define” um 

conjunto de aprendizagens essenciais. Para tanto, se baseia, também em outros 

documentos normativos (o Plano Nacional de Educação – o PNE – e a Lei de 

Diretrizes e Bases – LDB – e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

– DCN). Aqui, o discurso oficial mobiliza todo um conjunto normativo para 

constituir seu papel de força reguladora à esfera da educação.  

Contudo, no mesmo texto, é possível auscultar um jogo entre a imposição 

normativa, reguladora, e o papel da BNCC para assegurar direitos ao afirmar, por 

exemplo, o conjunto de aprendizagens que o documento estabelece como essenciais, 

a caracterização que se dá a esse conjunto de aprendizagens é de “conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens”. A escolha pelos adjetivos “orgânico” e 

“progressivo” se dá pelo tensionamento das fronteiras da imposição e da prática de 

assegurar os direitos dos alunos. Mesmo estabelecendo esse conjunto que “deve ser” 

desenvolvido, isso é posto na fronteira com o direito à aprendizagem e com um 

modo de aprender não fragmentado, mas orgânico e progressivo. Isso nos mostra 

que a materialidade do documento se nos apresenta já com essa fronteira, ainda que 

de modo tímido.  

E esse jogo fronteiriço se nos mostra na própria materialidade discursiva do 

texto. E a palavra é, para Bakhtin (2009), “o objeto fundamental do estudo das 

ideologias” (p.39) e aqui vai nos possibilitando as compreensões entre a imposição de 

normas e a garantia de direitos. Se tomarmos o trecho em que a BNCC trata das 

aprendizagens essenciais que os alunos “devem desenvolver” durante a educação 

básica, e segundo o documento “de modo a que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento”, é possível comprender que a expressão “devem 

desenvolver”, quando está voltada para os alunos (para as aprendizagens que eles 

devem desenvolver – orgânica e progressivamente), possui uma conotação de 

direito, ela expressa que os estudantes  possuem um direito que deve ser cumprido, 

afim de que sejam assegurados seus direitos de aprendizagem. Porém, a mesma 

expressão voltada para o “conjunto de aprendizagens essenciais” remete a dever a 

ser cumprido, assim pode-se compreender aqui a palavra “deve” com conotação de 

direito a ser assegurado e, ao mesmo tempo, de obrigatoriedade, de norma. 

Por ser o fenêmeno ideológico por excelência, a palavra materializa a 

comunicação como um signo ideológico. E “um signo não existe apenas como parte 

de uma realidade, ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa 

realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc.” 

(BAKHTIN, 2009, p.32). Além disso, Bakhtin ainda afirma que “todo signo está 

sujeito aos critérios de avaliação ideológica, isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 

justificado, bom, etc.” (idem). Desse modo, o uso do verbo “dever” como um signo, 
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além de ser parte constitutiva da BNCC também refrata esse documento outras 

possibilidades de construção do real a partir dela, construindo sentidos de bom, de 

correto, de norma ou de direito. 

Desta forma, a partir desse movimento de compreensão, voltamos o olhar no 

documento para o jogo que se dá na fronteira desses dois verbos em particular: o 

verbo Dever e o verbo Estabelecer. O verbo “dever” aparece diversas vezes nos 

enunciados da BNCC: 21 vezes aparece referindo-se ao que alunos e/ou estudantes 

“devem” desenvolver, “devem” aprender, “devem” saber, “devem” expandir, etc. Já 

o verbo “estabelecer” aparece 77 vezes no documento, sendo que, na maioria das 

ocorrências está inserido na parte das habilidades e/ou objetivos propostos para que 

os estudantes desenvolvam, principalmente referente a “estabelecer relação entre 

conteúdos, mas também está voltada para o que a escola, a legislação ou o 

documento da BNCC estabelece para os alunos. É importante ressaltar que a palavra 

“estabelece” aparece muitas vezes referindo-se ao que a legislação ou o documento 

da BNCC propõem, dando assim um tom de obrigatoriedade para a palavra. Há uma 

conotação de dever, ou seja, de obrigatoriedade, a legislação e a BNCC estabelem que 

algo seja feito, portanto deve-se cumprir. 

Vejamos a seguinte passagem: “A BNCC é um documento plural, 

contemporâneo, e estabelece com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e 

indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm 

direito.”(BNCC, p.5). Aqui a palavra “estabelece” se refere ao que é “essencial” e 

“indispensável” a “todos” os estudantes; tem, portanto, um cárater de 

obrigatoriedade, o que está em diálogo direto como o que está posto na sua 

Introdução: “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 

caráter normativo”(p.7), se é normativo, é obrigatório, se é obrigatório deve ser 

cumprido por todos. Assim, se deve ser cumprido, é, antes de ser um direito, um 

dever, portanto podemos ver que aqui a palavra “estabelece” tem conotação de 

obrigatoriedade e não de direito, de possibilidade. 

Ainda sobre esse trecho, também é possível compreender que o documento 

vai se constituindo de forma a não se afirmar como monológico, pois vai trazendo 

em sua materialidade algumas referências ao diálogo, à coletividade; quando afirma 

que é “um documento plural” está se constituindo como não monológico, está se 

colocando como um documento que traz mais de uma visão, mais de uma voz. Muito 

embora, logo em seguida, traga a construção discursiva de que o que o documento 

estabelece é feito com clareza (o que nos permite pensar que não há possibilidades 

para dúvidas ou compreensões diversas); além disso, o conjunto de aprendizagens 

pela BNCC apresentado é essencial (portanto, constitui a essência do que o 

documento propõe) e indispensável (portanto, não passível de dispensa).  

Nesse jogo, são constitutivas dos enunciados as forças centrípetas e as forças 

centrífugas. 

 
A força aplicada no discurso de cada homem serve para explicar sentidos 

diferentes nos eventos singulares da vida, e esses sentidos dependem de onde 
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falamos e para onde olhamos. A força centrífuga não é reação da centrípeta, cada 

uma tem seu lugar e seu poder e estabelecem entre si uma relação mútua. Desse 

modo, é possível dizer que existem no mínimo dois lados e duas consciências, e o 

sujeito assina responsavelmente com seu discurso, sua visão ideológica de 

linguagem e de educação, que pode ser caracterizada como uma força 

centralizadora ou descentralizadora da linguagem. (PRADO, 2017, p.244) 

 

A materialidade do documento é constituída de recursos para também refletir 

e refratar sentidos de garantia de direitos, como forças centrífugas que atuam 

tentando descentralizar as forças centralizadoras. No entanto, no embate com essas 

forças centrífugas, estão as forças centrípetas. Embora a materialidade do texto lance 

mão de recursos para construir um caráter dialógico, a noção de imposição e de 

norma vai se apresentando com mais força, vai levando o sentido de imposição para 

o centro de valor. 

Num outro recorte da BNCC, lemos: 

 
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem 

estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da 

indicação clara do queos alunos devem“saber” (considerando a constituição de 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem 

“saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências 

oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC. (BNCC, p.13, grifo nosso). 

  

O trecho expressa que a BNCC “indica” as orientações em relação às decisões 

pedagógicas. Aqui, o verbo “indicar” é utilizado em vez de normatizar, orientar, 

estabelecer, por exemplo. Contudo, as decisões pedagógicas “devem estar 

orientadas” ao desenvolvimento de competências. Aqui, podemos compreender que 

o verbo “dever” aparece indicando algo que precisa ser feito; não é somente uma 

indicação, mas uma normatização – o desenvolvimento de competências é o que 

deve orientar as decisões pedagógicas obrigatoriamente. Ou seja, elas devem orientar 

para que algo aconteça, portanto, indica caráter de norma.  

Já na segunda e na terceira ocorrências do verbo “dever” nesse mesmo trecho, 

quando o verbo aparece referente aos alunos, há sentido de direito ao qual os alunos 

devem ter acesso, ao que devem aprender e ao que devem aprender a fazer. No 

entanto, as expressões “devem saber” e “devem saber fazer”, ao mesmo tempo em 

que expressam um direito (indicado “claramente” pela BNCC como objetivos a 

serem atingidos), expressam também uma norma, uma obrigatoriedade, uma vez 

que todos os estudantes terão um conjunto obrigatório de saberes que devem ser 

trabalhados por meio do desenvolvimento de suas competências. Aqui, o jogo entre a 

norma e o direito se expressa nas mesmas expressões no mesmo enunciado. E esse 

jogo do mesmo e do diferente no mesmo lugar é um jogo que se dá nas fronteiras, 
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nas fronteiras entre o dado e o criado, entre um sentido já mais estável e outro mais 

instável, que se cria a partir do já-dado. “O mesmo e o diferente. Se dando junto, 

concomitantemente. Se dando na fronteira, no limite, e quebrando e embaralhando 

esses limites” (MIOTELLO, 2012 p.156). 

Num outro enunciado em que o discurso se constrói com o uso do verbo 

“dever”, lemos: 

 
No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada 

diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, os sistemas e redes de 

ensino devem construir currículos, e as escolas precisam elaborar propostas 

pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses 

dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. (p. 

15 – grifo nosso). 

 

Nesse excerto, é possível compreender o verbo “dever” posto como norma, 

como um dever, como uma obrigação, já que expressa a necessidade voltada aos 

sistemas e às redes de ensino em relação à construção dos currículos. Nesse trecho, o 

que o texto do documento utiliza como justificativa para essa normatização em 

relação à construção curricular são a “acentuada diversidade cultural” e as 

“profundas desigualdades sociais”. Além disso, o sentido de imposição, de norma 

também se estende às escolas, visto que o texto do documento também aponta que 

elas “precisam elaborar propostas pedagógicas” que considerem essas necessidades. 

Aqui, o verbo “precisar” faz as vezes do verbo “dever” no sentido de impor os 

apontamentos da BNCC como norma aos sistemas e redes de ensino, bem como às 

escolas.  

Por outro lado, esses mesmos enunciados que denotam o “dever” como uma 

imposição normativa também carregam em si sentidos de garantia de direitos, já que 

esse dever imposto pela BNCC aos sistemas e redes de ensino bem como às escolas é 

um dever pautado na diversidade cultural, considerando “as possibilidades e os 

interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e 

culturais”. O verbo “dever”, portanto, reflete aqui o sentido de norma, mas também 

refrata esse sentido para a garantia de direitos e coloca nas fronteiras do enunciado 

os sentidos de necessidade de diminuição das “profundas desigualdades sociais” e 

da consideração de “diversidade cultural”.  

Para Bakhtin (2009), “o ser, refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas 

também se refrata” (p.47). Há, desse modo, os dois movimentos: os sentidos que vão 

e voltam de modo mais linear, mais homogêneo, e os sentido que vão e voltam por 

caminhos mais tortuosos, mais turbulentos, refratando possibilidades outras de 

compreensão. E, ainda para Bakhtin (2009), o que determina esta refração é “o 

confronto de interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade 

semiótica, ou seja: a luta de classes” (p.47). O discurso da BNCC não é, portanto, um 

discurso monofônico, mas um discurso predominantemente normativo que dialoga e 

responde em sua própria materialidade ao discurso da educação como direito. E é 
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justamente o confronto de diferentes interesses de classe que aparece em sua 

materialidade. 

E esse jogo fronteiriço entre a norma e o direito continua sendo expresso na 

materialidade da BNCC. No excerto seguinte, lemos: 

 
Em conformidade com os fundamentos pedagógicos apresentados na Introdução 

deste documento, a BNCC está estruturada de modo a explicitar as 

competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação 

Básica e em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. (p. 23 – grifo nosso). 
 

O verbo “dever”, aqui, refere-se, mais uma vez, ao conjunto de conhecimentos 

e competências que os alunos “devem desenvolver”. E, novamente, reforça-se a 

norma na fronteira com o direito. A estratégia discursiva do documento é constituída 

de forma a impor a normatização do conjunto de competências a serem 

desenvolvidas, contudo esse conjunto é sempre apoiado no argumento de que isso é 

um direito de todos os estudantes. Nesse trecho, vemos esse recurso discursivo na 

medida em que o texto explicita “as competências que os alunos devem desenvolver 

ao longo de toda a Educação Básica” (e isso materiailiza a obrigatoriedade de se 

cumprir durante o período escolar o desenvolvimento das competências 

apresentadas pela BNCC) mas o faz expressando esse “dever” como forma de 

direito, eles devem desenvolver certas competências porque é direito deles aprender 

determinadas coisas, logo o verbo “deve” aqui está posto como uma forma de 

garantias, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos 

os estudantes.  

No que diz respeito ao verbo “estabelecer”, na página 28 da BNCC, lemos o 

seguinte: “Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC 

estabelece cinco campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender e se 

desenvolver.” Podemos compreender que a palavra “estabelece” aqui está impondo 

algo que entende ser o melhor para as crianças, entende ser o que elas precisam, ou 

seja, aqui, “estabelece” conota sentido de regra, de imposição, portanto, de 

obrigatoriedade. Mas, mais uma vez, o jogo se dá na fronteira entre a norma e o 

direito, posto que a BNCC estabelece “cinco campos de experiências”, mas o faz 

“considerando os direitos de aprendizagem”. A norma se impõe, mas se impõe 

ancorada no que se compreende e se expressa como direito e “direito de 

aprendizagem”. 

  

APONTAMENTOS FINAIS 

  

A partir das compreeensões construídas neste texto, tendo como portas de 

entrada dois verbos – “dever” e “estabelecer” – nos foi possível auscultar os sentidos 

de norma e de direito (ou de imposição e possibilidade) na materialidade discursiva 

da BNCC. Nessas compreensões que ora apresentamos, o jogo entre a norma e o 
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direito se expressa, em grande parte, na mesma palavra, na mesma ocorrência do 

verbo “dever” ou “estabelecer”; esse jogo se dá, portanto, na fronteira dos sentidos.  

Os verbos “dever” e “estabelecer” expressam a normatização em relação a 

diferentes sujeitos da esfera educacional: o “dever” a ser cumprido, especialmente 

por parte dos sistemas e redes de ensino e das escolas no que diz respeito à 

elaboração de currículos a partir do que está “claramente expresso” na BNCC; mas 

também por parte dos estudantes quando “devem desenvolver” um determinado 

conjunto de competências igualmente expressas pelo documento.  

Contudo, essa mesma construção da materialidade do texto do documento, 

com o uso desses recursos linguísticos e discursivos, é uma construção que coloca o 

discurso da BNCC como um discurso de fronteira entre aquilo que ela impõe e 

aquilo que ela quer garantir como direito. E isso se mostra pelas justificativas que o 

próprio texto do documento elege para sustentar aquilo que impõe como “dever” a 

ser cumprido. Desse modo, é pelo cotejamento daquilo que está expresso no texto da 

BNCC com suas próprias justificativas, bem como pelo cotejamento daquilo que é a 

materialidade do documento com o seu contexto extraverbal – compreendendo que 

esse é um documento publicado numa determinada cronotopia – que se dá um 

processo de escuta ativa e respondente em relação a essa materialidade. 

É preciso, desse modo, compreender esse documento como um enunciado, 

pertencente a uma cadeia discursiva; assim, é importante considerar quem fala e para 

quem se fala, ou seja, é imprescindível que nos coloquemos à escuta das vozes 

presentes nos enunciados da BNCC para, assim, compreender para quem e para quê 

ela foi feita, bem como a quem interessa que haja uma base comum curricular do jeito 

como está sendo (im)posta. 

Por meio dessa escuta, compreendemos, portanto, que a BNCC não é um 

documento monofônico, embora haja vozes e sentidos predominantes. Por esse viés, 

é de suma importância que ela seja discutida, questionada, que as diferentes vozes 

sejam colocadas em relação, e que as fronteiras dos diferentes sentidos nela expressos 

não sejam apagadas, mas sejam evidenciadas, fazendo emergir também os diferentes 

interesses que são veiculados e materializados nesses encunciados.  
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BEYONCÉ COMO REFLEXO E 

REFRAÇÃO DE VOZES SOBRE 

MULHERES: uma análise dialógica 

sobre o empoderamento da mulher 

negra no álbum visual Lemonade (2016) 
 

Hadassa Luiza Malaquias RODRIGUES33 
 

RESUMO 

 

O álbum visual Lemonade (2006) interpretado pela cantora Beyoncé mantém relações 

interdiscursivas/intertextuais para os dias atuais. Este projeto se propõe analisar a 

construção do sujeito Beyoncé em sua interação com outros sujeitos. Pretende-se 

compreender a relação arte e vida a partir do corpus proposto, por meio de uma análise 

verbivocovisual. A proposta é pensar como as valorações ideológicas presente no discurso 

(cinematográfico), refletem e refratam padrões sociais presentes na vida. Para fundamentar 

nosso estudo, utilizaremos os conceitos de sujeito, signo ideológico e enunciado, conforme 

são discutidos pelo círculo Bakhtin, Medvedev, Volochinov. 

 

Palavras-Chave: Dialogismo. Sujeito. Bakhtin. Beyoncé. Canção. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

ste artigo faz parte de uma pesquisa que se encontra em desenvolvimento e 

procura, como objetivo principal, pela perspectiva Bakthiniana de linguagem, 

analisar a construção de valores sociais em embate, na protagonista do 

enunciado fílmico: Lemonade34 (protagonizado pela cantora Beyoncé). O álbum 

Lemonade foi lançado em abril de 2016 pela cantora estadunidense Beyoncé Knowles 

Carter, na qual lançou um álbum de canções que também é álbum visual; uma junção 

de clipes que juntos formam um longa-metragem de 60 minutos. Em outras palavras, 

Lemonade se trata de um enunciado intergenérico, uma simbiose de clipe musical e 

filme, onde pretendemos refletir sobre as vozes sociais presentes no enunciado e a 

construção do sujeito Beyoncé em sua interação com seus outros, levando em conta a 

                                                 
33 Graduanda em Letras Português/Francês pela Universidade Estadual Paulista. E-mail: hadassa-

rodrigues@hotmail.com 
34 Limonada. Nessa pesquisa, trabalharemos com o álbum visual inglês com legenda em português, de modo a 

levar em consideração todos os elementos como constitutivos do sentido no enunciado verbivocovisual. 

E 
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alteridade.  De acordo com Bakhtin e o Círculo bakhtiniano, partir do momento em 

que o indivíduo se constitui, ele também se altera. A consciência do “eu” é tomada 

na relação “eu-outro”, e é através da alteridade que o “eu” se constitui. 

Dessa forma, a obra será tomada em interação e não de maneira isolada, pois 

segundo Bakhtin, Medvedev e Volochinov na obra Estética da criação verbal (1979), a 

unidade real da língua é o enunciado posto em diálogo, e acontece na interação de 

pelo menos duas enunciações, ou seja, é no uso da língua em sociedade, dentro de 

uma esfera de atividade. Esses enunciados remetem a outros, que se respondem e 

dialogam entre si, desenvolvendo assim a cadeia discursiva de enunciados que já 

foram ou os enunciados que virão como respostas.  

Essa interdiscursividade em Lemonade, corpus da pesquisa, se dá por meio de 

uma combinação entre o político e o pessoal, em torno das ideias e as experiências da 

mulher negra. É uma crítica à visão machista que dita o que pode ou não ser 

apropriado a uma mulher. Também se dá pelo uso do corpo feminino negro sendo 

visto de uma forma estereotipada e capitalista (fetiche), reduzindo a “vida” por um 

corpo, além da falta de compreensão de como funciona a cultura popular e ao mesmo 

tempo ainda ser resistente a ela. O álbum visual pode ser entendido como um elo na 

cadeia dos enunciados sobre o efeito discursivo racista e midiatizado, sendo 

inseparável de enunciados com a mesma temática, pois o dialogo travado entre eles é 

intrínseco. 

Como dito anteriormente, Lemonade é um álbum visual lançado por Beyoncé 

após a grande repercussão do single Formation, lançado em fevereiro do mesmo ano. 

A produção do álbum assinada por Mike Will Made-it, acompanhada do álbum 

visual dirigido por Beyoncé e Melina Matsoukas, é um grito de exaltação às origens 

da mulher negra, e à exposição das feridas deixadas pela segregação racial 

americana. Em tempos de música prolífica, com mensagens idealizadoras de amor ou 

falando de finais felizes, Lemonade subverte à hegemonia. 

 

1. INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA E INDÚSTRIA MUSICAL 

 

Observamos que o discurso de empoderamento, que antes era negligenciado, 

passa a ganhar maior visibilidade com a indústria cultural. Os textos populares que 

desempenham uma missão social e política são passíveis de questionamento e 

incômodo à superestrutura, tipos relativamente estáveis de signos ideológicos. O 

poder da superestrutura está em sua capacidade de alcançar, informar e mudar o 

pensamento axiológico de uma grande audiência. 

Na primeira cena do álbum visual, vemos a personagem Beyoncé, narradora 

da história, ajoelhada em frente a uma cortina vermelha, com um semblante triste, 

prestes a narrar a história que será contata. Assim começa a primeira canção, "Pray 

you cath me". Lemonade usa o espaço de uma plantação com a grama alta para 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a1

2
2

 

construir relacionamentos com o tempo e espaço. Em seguida, somos capturados por 

uma sequência de abertura, começando o primeiro dos dez capítulos da transição; 

Intuition, onde nos será apresentado espaços e contextos femininos, como uma 

comunidade negra, autônoma e alternativa.  

O tempo se dilata e se contrai em Lemonade, ele não acontece de forma 

cronológica, o que não quer dizer que seja sem coerência. Sua lógica tradicional é 

superada por uma noção de tempo não linear.  

Uma porção da narrativa é tratada em câmera lenta, em outras vezes, as cenas 

correm em sentido inverso, (como a água que cai para cima, por exemplo). As 

mudanças nos aspectos fílmicos mudam de uma imagem granulada que se sobrepõe 

em widescreen de alta definição, indicando diferentes temporalidades diegéticas para 

as imagens. Os espaços que ocorrem em Lemonade incluem as ruínas do forte Macomb; 

a garagem do estacionamento real no centro de Nova Orleans; a plantação de 

Destrehan e diferentes bairros de Nova Orleans. Dessa forma, o público luta com o 

passado no presente. O longa é infundido com cronotopos35 que parecem entrar em 

conflito um com o outro. Entre as transições de temporalidades, Beyoncé se joga com 

os braços abertos do terraço de um prédio e fica totalmente submersa na água, um 

símbolo de transformação e purificação. Ela então se move desordenadamente na 

tentativa de se encontrar. A personagem lida com os sentimentos em relação ao seu 

casamento e sua identidade de mulher negra. Nesse momento a personagem cita que 

tentou ser o que não era para manter o seu relacionamento e o amor do seu marido, 

como emagrecer, ser mais suave, mais bonita e menos "acordada". Este enunciado 

dialoga com a mídia tradicional, que transformam artistas negros em símbolos 

hipersexualizados e embranquecidos midiaticamente, tendo muitas vezes que traçar 

a carreira de forma totalmente diferente de uma artista branca.  Por exemplo, tornou-

se uma prática recorrente de mulheres negras alisarem seus cabelos quimicamente. 

Este processo de alteração é para que o cabelo seja aceito como um cabelo “bom” e 

“bonito”, assim como muitas cantoras negras que exibem seu corpo e se transformam 

em "ícone sexual" para que sua voz e competência venham em segundo plano. Esses 

são apenas dois exemplos de muitos aspectos em relação a identidade negra. Esse é o 

processo da superestrutura influenciado a infra e constituindo ideologias. 

Com Lemonade, estamos recebendo uma crítica do capitalismo dentro dele 

mesmo, Beyoncé se mostra como um produto do sistema da indústria musical. No 

estágio  "loss" que se inicia a sexta faixa do álbum, 6 Inch, a cantora fala sobre o 

capitalismo, o poder do dinheiro e a amarga batalha de cantoras negras pela 

sobrevivência no mercado musical. A música de forma ambígua, faz “parecer” que a 

personagem está falando sobre si mesma na terceira pessoa, sentada em um banco de 

                                                 
35De acordo com Fiorin, Bakhtin (BAKTHIN, [1975] 1988: 84) denominou a palavra cronotopo, formada pelas 

palavras gregas crónos (tempo) e topos (espaço), para estudar como as categorias de tempo e espaço estão 

representadas nos textos. 
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uma limusine, de noite e despida de caracterização artística: "Ela pressiona a si 

mesma dia e noite / Rala de segunda à sexta-feira / Trabalha de sexta à domingo"36. 

Em um outro momento, quando ela se mostra presa dentro de um palco, fazendo 

movimentos de como se estivesse presa em um palco, sendo orientada a usar sua 

sexualidade, reduzindo sua competência.  

Ao mesmo tempo em que Beyoncé fala sobre seus sentimentos, nesse 

momento a personagem se lança como representante de todas as cantoras negras que 

foram obrigadas a traçar trajetos difíceis para se manter em sucesso, onde a 

sexualidade é exaltada, sendo mais enfatizada que a voz e a performance.  

Nicki Minaj e Rihanna, apareceram na mídia como símbolos de mulheres 

sensuais, ícones de moda, polêmicas e mais dezenas adjetivos que não colocam a 

competência, e o profissionalismo em primeiro plano. Já algumas cantoras 

consagradas na indústria da música como Whitney Huston e Tony Braxton são 

conhecidas por seus históricos com bebida, drogas e violência. Sua história com a 

música muitas vezes é vista em um outro momento. 

Ter um corpo feminino numa sociedade patriarcal, fez com que o corpo fosse, 

contudo como um objeto, principalmente as mulheres negras, em que desde a 

escravidão tinham funções de satisfazer os desejos de homens. O corpo era usado 

para o prazer, era um objeto sexual e não era usado para sentir nenhum sentimento. 

Em contrapartida, Beyoncé está à procura de seu amor pelas ruas, sentada atrás de 

um carro procurando e pedindo pela volta de seu amor. 

 

2. REFLEXO E REFRAÇÃO NA CANÇÃO  

 

Para produzir uma canção, a obra se orienta na vida, ela é reflexo e refração. 

Ninguém sai da vida para fazer uma obra musical ou textual. Continuamos dentro 

do nosso espaço e do nosso meio social. O texto não é construído sem nenhuma 

vivência, ele sempre dialoga com outros enunciados.   

O gênero canção é pensado em pelo menos quatro sujeitos, denominado por 

Bakhtin de “eu outro” interno e “eu outro” externo: No “eu outro” externo, 

pensamos no compositor, interprete que canta e o ouvinte que recebe a mensagem, já 

no “eu outro” interno, se projeta na canção por meio do eu lírico, marcado nesse 

corpus pela Beyoncé. É tão simbiótico que podemos achar que o interprete é o mesmo 

sujeito da canção. A voz é material e concreta, dessa forma a cantora Beyoncé 

empresta a sua voz para interpretar uma canção. A personagem e a cantora não são 

as mesmas pessoas, e sim uma imagem autoral que o criador projeta sobre si. 

A personagem segundo as concepções bakhtinianas, é composta pelo autor-

criador, um sujeito com voz que atua em seu mundo (fictício). Assim como nós 

                                                 
36 She pushing herself day and night / She grinds from Monday to Friday / Works from Friday to Sunday, oh 
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somos constituídos por meio do outro em nossas relações de linguagem e interação, a 

personagem é constituída por seu diálogo com o autor-criador, sendo ele o “outro” 

das personagens de suas obras, e as constituindo, fornecendo-lhes suas características 

axiológicas, a partir de sua visão externa. 

No corpus proposto o autor-criador age de forma com que a personagem tenha 

autonomia. A personagem é autora de sí mesma, se compondo sozinha e assumindo 

o enunciado como a sua própria vida. Esse tipo de personagem é recorrente a 

enunciados de gêneros como canção, por exemplo, onde a interprete da canção 

parece dizer sobre suas histórias. Essa relação é explicitada na obra Estética da criação 

verbal no capitulo “O autor e a personagem”. 

 

3. AS TRÊS DIMENSÕES DA LINGUAGEM (VERBO-VOCO-VISUALIDADE) 

 

O verbo-voco-visual, estudado por Paula (2010) em sua pesquisa, nos servem 

de teoria para analisarmos enunciados fílmicos assim como Lemonade. Por meio de 

uma análise verbo-voco-visual, podemos pensar como essas três dimensões da 

linguagem compõem um enunciado. A posição da câmera, as cores da cena, a 

entonação as palavras, a musicalidade, fazem com que o enunciado seja consituido. 

A narrativa fílmica, dado o arranjo estético, elaborado por essas materialidades, ao 

abordar os temas de feminismo, negritude e indústria musical, retoma a trajetória de 

tantas outras mulheres que passam pelo que a protagonista vivenciou. Esse diálogo 

se dá por meio da construção da trajetória da personagem Beyoncé, realizada na 

narrativa por meio das vozes sociais, num arranjo arquitetônico verbo-voco-visual.  

De forma agressiva, a entoação e a musicalidade pesada da guitarra de Jack 

White, e de um sample da versão When The Levee Breaks de Led Zeppelin, faz com que 

a letra seja imperativa e emancipatória. Até o fim Beyoncé vomita palavras ríspidas 

ao seu marido, deixando claro que ele é um homem substituível e ela é “um dragão 

cuspindo fogo” ou então, “Filho da puta do mal, com complexo de Deus / Eu te 

motivei, me chame de Malcolm X”. Nessa faixa, o telespectador é o “acusado”. Por 

meio da visão da câmera, a cena filmada de baixo para cima, coloca a personagem 

em superioridade. Ela está se aproximando para pegar o menor traço duvidoso de 

traição. Nessa canção, os homens são alvos. O discurso interage com a 

reinvindicação, dizendo que: "A pessoa mais desrespeitada na América é a mulher 

negra. A pessoa mais desprotegida na América é a mulher negra. A pessoa mais 

negligenciada na América é a mulher negra."37 Malcolm X pede para a comunidade 

negra repensar suas atitudes com efeitos prejudiciais a eles mesmos, a fim de agradar 

a cultura branca. Essa descrição constitui o acabamento estético da obra.  

                                                 
37 The most disrespected woman in America, is the black woman. The most um protected person in America is the 

black woman. The most neglected person in America, is the black woman. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nome do álbum veio de um ditado popular “Se a vida te der limões, faça 

uma limonada” com a proposta de pegar os problemas e fazer deles algo útil e 

favorável. O enunciado nos faz pensar quais limões foram esses, que deixaram 

marcas e memórias em um povo, em uma cultura. Tudo na vida depende da 

representação que a burguesia tem e de que forma isso afeta as relações de homem e 

mundo. 

Lemonade não é apenas um álbum destinado às mulheres e à cultura negra. O 

álbum antes de tudo é um produto destinado ao público fã da cantora Beyoncé, é um 

produto criado para ser visto como uma mercadoria, independentemente de sua 

matéria ou conteúdo, ele foi produzido e comercializado para atrair todos e 

quaisquer consumidores. A audiência da Beyoncé é do mundo. A proposta dessa 

pesquisa, que ainda se encontra em andamento, também é perceber e discutir como a 

mídia se apropria de discursos sociais, de forma com que eles sejam vendidos como 

produtos empoderadores e apartados de quaisquer objetivos comerciais. Uma das 

razões que fizeram Lemonade ser um álbum icônico, é o momento histórico atual, 

com as mídias sociais ativas. É uma dupla função entre uma mercadoria musical 

favorável e ao mesmo tempo a atenção e consumo desatento.  
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BRASILEIRAS: fronteiras do 

dualismo perverso38 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo refletir a respeito das fronteiras existentes nas escolas 

públicas brasileiras. Estabelece-se, nesse sentido, um diálogo com Bakhtin. Propõe-se 

compreender o contexto das políticas neoliberais nas propostas para a educação pública 

brasileira. Reconhecendo as fronteiras ideológicas que compõem os discursos em vigência, 

formadores por sua vez do que Libâneo (2012, p. 13) denomina dualismo perverso da escola 

pública. De forma a compreender as fronteiras do dualismo perverso nas escolas públicas, faz-

se diálogo com diferentes autores que compõe o referencial bibliográfico dessa pesquisa. 

Quais sejam, Bakhtin (2006), Libâneo (2012), Geraldi (2010). A perversidade encontra-se 

especialmente no acesso dos estudantes. As escolas públicas que priorizam o 

assistencialismo, ou a característica supostamente humanitária, localizam-se nas periferias, 

enquanto as escolas das elites localizam-se nos centros das cidades. Nesse sentido há 

inúmeras fronteiras a serem abertas, a fronteira da educação controlada pela economia, a 

fronteira geográfica que estimula, mantém e orienta a dualidade perversa das escolas públicas.  

 

Palavras-Chave: Políticas Educacionais. Fronteiras. Ideologias. Escolas Públicas. 

 

 
1. INTRODUÇÃO  

  

 presente artigo tem por objetivo refletir a respeito das fronteiras existentes 

nas escolas públicas brasileiras. Estabelece-se, nesse sentido, um diálogo 

com Bakhtin. A pesquisa foi realizada no âmbito dos componentes 

curriculares Questões Atuais de Políticas Educacionais e Educação Básica 

no Brasil, cursados no segundo semestre de 2018, pela Universidade Federal da 

Fronteira Sul – UFFS, no curso de pós-graduação mestrado em educação. A 

problemática surge a partir das leituras realizadas nesses componentes curriculares. 

Propõe-se compreender o contexto das políticas neoliberais nas propostas para a 

educação pública brasileira. Reconhecendo as fronteiras ideológicas que compõem os 

discursos em vigência, formadores por sua vez do que Libâneo (2012, p. 13) 

denomina dualismo perverso da escola pública.  

                                                 
38     O termo Dualismo Perverso é utilizado por Libâneo (2012).  
39 Mestranda em educação Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. E-mail: claricesilva01@gmail.com 
40 Mestranda em educação Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. E-mail: cousseau2016@gmail.com 

O 
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De forma a compreender as fronteiras do dualismo perverso nas escolas 

públicas, faz-se diálogo com diferentes autores que compõe o referencial 

bibliográfico dessa pesquisa. Quais sejam Bakhtin (2006), Libâneo (2012), Geraldi 

(2010).  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo da história da educação brasileira ocorreram avanços e retrocessos 

no que diz respeito, especialmente, ao direito à educação. Apontamos como marco 

legal a implantação da educação como direito social na Constituição Federal de 1988, 

considerando em seu artigo 205 que  
 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (CF, 1988, p. 123).  

 

O marco regulatório mais importante da educação escolar no Brasil 

contemporâneo permitiu uma conexão entre essas disposições e os novos temas 

político-culturais, socioeconômicos e ambientais que vêm sendo desenhados desde o 

final do século XX.  

Quando pensamos em escola pública, cabe ressaltar os processos históricos, 

políticos, sociais, ideológicos, etc., que constituíram a escola pública da forma que 

conhecemos hoje. Para Libâneo (2012, p. 15)  
 

A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido 

bandeira constante entre os educadores brasileiros, sobressaindo-se temas sobre 

funções sociais e pedagógicas, como a universalização do acesso e permanência, 

[...] Ressalta-se, também, a circulação de significados muito difusos para a 

expressão qualidade de ensino, [...] dependendo do foco de análise pretendido: 

econômico, social, político, pedagógico etc. (LIBÂNEO, 2012, p. 15).  

  

Libâneo (2012, p. 15) propõe compreender a organização da educação 

brasileira, e por consequência das escolas públicas, a partir das definições elaboradas 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em 1990 na Tailândia. 

Para o autor essa conferência baseia o discurso educacional do Banco Mundial. É, 

também, nos anos 90 que as tendências do neoliberalismo fazem parte das reformas 

educacionais brasileiras (LIBÂNEO, 2012, p. 21). Assim a educação vai assumindo 

para si uma responsabilidade para com o mercado, especialmente na formação de 

mão de obra, assim como na manutenção de uma ordem social hegemônica. O 

dualismo perverso encontra nesse fator sua finalidade, uma vez que passa  
 

[...] de educação para todos, para educação dos mais pobres; b) de necessidades 

básicas, para necessidades mínimas; c) da atenção à aprendizagem, para a 
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melhoria e a avaliação dos resultados do rendimento escolar; [...] (LIBÂNEO, 

2012, p. 18).  

 

Orientada pela fronteira econômica a educação e os mecanismos que a 

compõem vão transformando-se. Essa ideologia econômica marca a elaboração de 

planos educacionais do governo federal, estadual e municipal, assim como as 

políticas de financiamento, currículo, formação de professores, organização nas 

escolas e práticas de avaliação. 

 Segundo Martínez Boom (2004, p. 220) 
 

A ideia do Desenvolvimento Humano é mais exequível aos indivíduos e não 

exclusivamente à sociedade e, neste sentido, já não se trata da ênfase no 

desenvolvimento econômico em geral, mas no desenvolvimento dos indivíduos 

em que cada um se reconhece como portador de um desenvolvimento, como 

propriedade intrínseca do indivíduo. 

 

A escola passa assumir as seguintes características: conteúdos como 

competências e habilidades; avaliação do rendimento escolar; aprendizagem de 

valores e atitudes. Segundo Libâneo (2012, p. 20) o novo paradigma nas políticas 

educacionais, sugere uma nova identidade de professor, neste caso oferecem um kit 

de sobrevivência (treinamento em métodos e técnicas, uso de livro didático, 

formação EAD).  

Libâneo (2012, p. 21) deixa claro que o Plano Decenal de Educação (1993 -

2003), se caracteriza como reprodução das ideias difundidas na Declaração de 

Jomtien, no que diz respeito aos objetivos da Educação Básica:  

I - Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e 

adultos, provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para a plena 

participação na vida econômica, social, política e cultural do País, especialmente 

as necessidades do mundo do trabalho. (BRASIL, 1993 Apud Libâneo 2012, p. 

21).  

 

Sendo assim, as políticas de universalização do acesso acabam em prejuízo da 

qualidade do ensino, pois, enquanto agravam-se as desigualdades sociais do acesso 

ao saber, dentro da escola, o direito ao conhecimento e à aprendizagem é substituído 

pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência. 

Considerando o exposto até o momento, fica evidente que a educação é 

marcada por campos ideológicos, que em determinado período histórico, político, 

econômico, etc., fazem uso da educação para manutenção ou mesmo a transformação 

de um discurso hegemônico vigente. Sendo assim, Bakhtin (2006, p. 38) apresenta 

que só se faz possível uma análise dialética ao considerar a infra-estrutura e a 

superestrutura, ou seja,  
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[...] é possível estabelecer o sentido de uma dada transformação ideológica no 

contexto da ideologia correspondente, considerando que toda esfera ideológica 

se apresenta como um conjunto único e indivisível cujos elementos, sem exceção, 

reagem a uma transformação da infra-estrutura. (BAKHTIN, 2006, p. 38).  

  

De acordo com as “necessidades” pretendidas, a educação vai assumindo uma 

posição diferenciada, assim como os sujeitos que são constituídos e a constituem. 

Geraldi (2010) salienta que a tríade escolar: professor, aluno e conhecimento vão se 

alternando nos discursos, hora um, hora outro, assumindo maior importância na 

organização da educação.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos, a partir dos referenciais teóricos, que o dualismo perverso da 

escola pública está carregado de intencionalidade. Para Libâneo (2012, p. 16) as 

discussões oriundas da Declaração Mundial de Jomtien, que são a base das políticas 

educacionais, criando uma escola com objetivos específico a cada classe soaicl, ou 

seja, uma escola do conhecimento aos filhos das elites e uma escola de assistência 

social aos filhos dos pobres.  

A perversidade encontra-se especialmente no acesso dos estudantes. As 

escolas públicas que priorizam o assistencialismo, ou a característica supostamente 

humanitária, localizam-se nas periferias, enquanto as escolas das elites localizam-se 

nos centros das cidades.  

Quando Libâneo (2012, p. 17) aponta que a educação assume as necessidades 

mínimas de aprendizagem em vez de necessidades básicas de aprendizagem, fica 

evidente a importância das ideologias que impregnam esse discurso. Como aponta 

Bakhtin (2006, p. 40) os discursos e as palavras que o compõem os discursos, nesse 

caso o dsicurso educacional, são impregnadas de ideologias. Ideologias essas que 

perpassam toda esfera social.  

Nesse sentido há inúmeras fronteiras que precisam ser abertas, a fronteira da 

educação controlada pela economia, a fronteira geográfica que estimula, mantém e 

orienta a dualidade perversa das escolas públicas.  
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TENTATIVAS DE 
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TERRITÓRIO: fronteiras no discurso, 

na produção agrícola e nas relações 

sociais 
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RESUMO 

 

O território camponês se constitui como signo ideológico por conta da sua materialidade, da 

sua materialidade sócio-histórica e da materialidade valorativa de acordo com diferentes 

interesses que cada sujeito ou cada classe social nele deposita, construindo diferentes olhares 

sobre esse pedaço de mundo. Neste trabalho, buscamos compreender as tentativas de 

monologização do território camponês por meio dos discursos acerca das produções 

agrícolas na relação com  os processos de intensificação da globalização e do neoliberalismo 

e de como isso reflete e refrata nas relações sociais. Embasado no pensamento bakhtiniano, 

este texto é o resultado do cotejamento entre a campanha “Agro – a indústria riqueza do 

Brasil” com outros textos e com outras vozes que tratam de atividades relativas à produção 

agrícola. Essa relação dialógica entre os textos nos permitiu algumas compreensões, que não 

são as únicas possíveis e nem são imutáveis, mas são resultantes de um processo de escuta 

ativa e respondente. Uma dessas compreensões trata da lógica do agronegócio como uma 

tentativa de construção monológica dos discursos acerca dos modos de produção agrícola, 

constituindo-se numa lógica identitária; contudo, as intenções dessa lógica confrontam-se 

com outras vozes, que permitem outras compreensões acerca do território camponês, 

baseadas numa lógica  da alteridade, de pensar com e no outro ser humano, por uma 

agricultura cada vez mais centrada no humano.  

 

Palavras-Chave: Território Camponês. Estudos discursivos. Ideologias. Círculo de Bakhtin.  
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APONTAMENTOS INICIAIS  

 

 campanha “Agro – a indústria-riqueza do Brasil”, que teve início em 

meados de 2017 e continua no ar na Rede Globo de Televisão, foi concebida 

pelas gerências de Marketing e de Comunicação da própria emissora. Aqui, 

construímos compreensões acerca das vozes que se entrecruzaram nessa campanha e 

que refletem e refratam diferentes interesses relacionados ao território camponês.  

O território camponês na campanha é representado por meio da exibição de 

vídeos curtos, em torno de um minuto cada, que tratam a respeito de diferentes 

temas associados às áreas agrícolas: como milho, cavalos, flores, entre outros. 

Compreendendo, com Bakhtin (1997), que: “A língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos 

que a vida penetra na língua” (p. 282), partiremos da concretude de diferentes 

enunciados para construir uma escuta ativa sobre os diferentes jogos de forças que 

constituem a vida no território camponês. 

Com este trabalho, buscamos compreender as tentativas de monologização do 

território camponês por meio dos discursos acerca das produções agrícolas na 

relação com os processos de intensificação da globalização e do neoliberalismo e de 

como isso reflete e refrata nas relações sociais. As compreensões aqui apresentadas 

tomam como percurso as regras metodológicas postas por Volochínov e  Bakhtin: 

 
1. Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-a no campo da 

“consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível). 

2. Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social (entendendo-se 

que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizada e que não 

tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico). 

3. Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (infra-

estrutura). (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 2014, p. 45). 

 

Desse modo, tomamos as disputas ideológicas que aqui compreendemos sem 

separá-las da realidade material do signo; associamos o signo às formas concretas da 

comunicação social, uma vez que o signo faz parte de um sistema de comunicação 

organizada; e compreendemos essas formas de comunicação sempre na relação com 

a base material, ou seja, com a infraestrutura social, econômica, política, etc. 

Além das regras metodológicas embasadas no pensamento bakhtiniano, 

dialogamos com outros autores que tratam de questões relacionadas ao território, 

como Milton Santos, Maria Laura Silveira e Bernardo Mançano Fernandes, tomando 

os dizeres desses autores como outras vozes que contribuem com as compreensões 

deste trabalho.  

Inicialmente, tomamos o signo território como um signo ideológico, bem como 

o é o signo território camponês, visto que esses signos a) têm uma materialidade; b) 

têm uma materialidade histórica e social, ou seja, todos os sentidos que já se 

acumularam social e historicamente nessa materialidade sígnica; e c) têm uma 

A 
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materialidade valorativa singular, conforme os interesses de cada sujeito e de cada 

grupo social, que lança seus olhares e vozes para esse espaço e sobre ele enunciam.   

Todas essas questões são abordadas pela materialidade da comunicação 

social, aqui é estudada em diferentes enunciados  e no cotejamento com outros 

textos. E na construção das compreensões que aqui propomos, as fronteiras entre a 

ideologia oficial e a ideologia do cotidiano serão baseadas na materialidade sígnica 

dos enunciados orais, escritos, sonoros, imagéticos, “[...] concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes duma ou doutra esfera de atividade humana [...].” 

(BAKHTIN, 1997, p.280). Nesse sentido, diferentes esferas de atividade humana se 

entrecruzam neste estudo, expressando tomadas de posição em relação a questões 

técnicas do campo, à popularidade do agronegócio; a interesses políticos e 

econômicos quanto ao uso do território, entre outros sentidos que emergem a partir 

do processo de escuta das diferentes vozes constitutivas dos enunciados.  

 

AS DISPUTAS NO ENTRECRUZAMENTO DE VOZES NO TERRITÓRIO 

CAMPONÊS 

 

Nosso estudo se dá pelas compreensões do material verbal, pela língua, pelas 

palavras e signos que estão concretizados nos enunciados, que são de natureza social, 

resultado das forças ideológicas que emergem entre as estruturas da sociedade e as 

diferentes esferas de atividade humana. Além disso, “as fronteiras do enunciado 

concreto, compreendido como uma unidade da comunicação verbal, são 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes, ou seja, pela alternância dos 

locutores [...].”  (BAKHTIN, 1997, p.294).  Assim, para a compreensão dos diferentes 

índices de valor acerca do território camponês pelos enunciados da campanha “Agro 

– a indústria-riqueza do Brasil” é preciso construir compreensões também acerca da 

alternância de sujeitos na comunicação, ou seja, as fronteiras entre as vozes 

constitutivas desses enunciados, que materializam o encontro das palavras de 

diferentes interlocutores, com diferentes tomadas de posição em relação a um mesmo 

acontecimento.  

A própria estrutura da enunciação é, segundo Bakhtin e Volochínov (2014), de 

natureza social; e a “própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a 

realidade da língua, é social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a 

dinâmica da sua evolução” (p.124). Desse modo,  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações [...]. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 125).  

 

Tomando, então, os enunciados como unidades de interações sociais, 

compreendemos que a sua circulação nos diferentes meios de comunicação social 
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expressa discursos ideológicos, que é o jogo de forças de diferentes valorações neles 

presentes. Neste trabalho, selecionamos dois enunciados principais e, a partir deles, 

buscamos outras vozes para somar, refutar, deslocar, reforçar as compreensões nesse 

texto, num exercício de cotejamento, considerando, com Bakhtin, que: “Toda palavra 

(todo signo) de um texto conduz para fora dos limites desse texto. A compreensão é o 

cotejo de um texto com os outros textos.” (BAKHTIN, 1997, p.405). 

Para dialogarmos com diferentes entendimentos acerca de território, 

chamamos para o diálogo o pesquisador Fernandes (2012), que afirma existirem 

diferentes tipos de territórios, organizados pela complexidade das relações sociais 

que se concretizam em diferentes espaços e, por conta das relações sociais que ali se 

estabelecem, há um constante confronto de interesses. Dialogando com esse 

pensamento, Silveira (2011) destaca que: “O território usado é assim uma arena onde 

fatores de todas as ordens, independentemente da sua força, apesar de sua força 

desigual, contribuem à geração de situações.” (p.05). 

Considerando esses dizeres a respeito do território, recortamos nosso olhar e 

nossa escuta para as disputas e os confrontos de interesses relacionados ao território 

camponês, compreendendo as interações ideológicas que ali existem como “[...] num 

processo de evolução social realmente dialético, que procede da infra-estrutura e vai 

tomar forma nas superestruturas”. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.41). O 

território como signo está impregnado das disputas no concreto e na base da 

sociedade (na infraestrutura) e se torna arena para a luta das ideias, das ideologias 

(superestruturas).  

O primeiro enunciado escolhido para o cotejamento é uma composição de 

recortes da campanha da Rede Globo que foi publicada e está disponível em um 

Blogue, intitulado Meio Norte Info News43 (Figura 01). Selecionamos esse enunciado, 

pois há nele sentidos que apresentam definições de Agro que se deseja veicular entre 

os sujeitos que se depararem com essa campanha.  

Todos os enunciados têm o fundo na cor preta; todos são iniciados pela 

palavra Agro, que é uma redução da palavra Agronegócio, sempre em destaque em 

formato maior que as demais, tanto em termos de altura como de largura; são 

utilizadas, respectivamente as cores branca, vermelha, verde e azul; o primeiro 

enunciado traz o título da campanha “Agro – a indústria-riqueza do Brasil” em letras 

brancas, na parte inferior. Esse enunciado abre todos os vídeos da campanha e são 

veiculados tanto nessa forma escrita que aqui apresentamos, como na forma oral, na 

voz de um narrador; os outros três enunciados apresentam três afirmações sobre o 

que é Agro: “Agro é tech”, “Agro é pop”, “Agro é tudo”. Nas três ocorrências, a 

palavra “é” também está em destaque, o que pode nos levar à compreensão de que 

são três afirmações fortes, incontestáveis (e esse sentido da incontestabilidade é 

também afirmado ao longo dos vídeos que compõem a campanha, uma vez que esses 

vídeos vão demonstrando toda a tecnologia e a popularidade da indústria do 

agronegócio e o fato de que essa indústria – que produz tanta riqueza para o Brasil – 

                                                 
43 Disponível em: https://meionorteinfo.blog/. Acesso em 25 de agosto de 2018, às 11h41. 
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está em tudo). Esses três enunciados constituem o fechamento de todos os vídeos, 

como uma forma de conclusão lógica a que devemos chegar depois dos dados que 

nos são apresentados ao longo dessa materialidade e que tratam de diferentes 

commodities produzidas pelo agronegócio. 

 
Figura 01 - Enunciados da campanha “Agro – a indústria-riqueza do Brasil”  

 
Fonte: Meio Norte Info News 

 

Nessas construções enunciativas, o discurso da importância da indústria do 

agronegócio vai se fortalecendo, em diálogo com discursos de outras esferas de 

atividade humana que também vão afirmando isso44. Para Bakhtin,  

 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas [de atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e por seu 

estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua 

construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e 

construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, 

e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação [...]. 

(BAKHTIN, 1997, p. 280).  

 

A construção composicional acima apontada se funde, portanto, no 

enunciado, com o conteúdo temático (que traz o Agronegócio como a “indústria-

riqueza” do Brasil) e com o estilo – o destaque na palavra Agro com o tamanho, o tipo 

e as cores da fonte; o uso das frases curtas, diretas e afirmativas -; é tech; é pop; é tudo - 

com destaque do termo é, que tem a conotação de confirmação e, com isso  

                                                 
44 A respeito da luta entre os discursos do agronegócio e da agricultura familiar, também é possível ler em 

CARACELLI SCHERMA (2010) “Discursos, hegemonia e agronegócio: tensão e luta de classes no 

contemporâneo”. A respeito da repetição de padrões enunciativos que vão constituindo a hegemonia do discurso 

da competitividade na esfera da agricultura brasileira, também é possível ler em CARACELLI SCHERMA (2015): 

“A palavra como concretude do espírito de uma época: o nascer-já-caminhando das ideologias da 

competitividade e a agricultura globalizada”.   
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possibilitando o sentido de não deixar em aberto outra margem de interpretação para 

o Agro. O conteúdo temático, o estilo e a construção composicional desses 

enunciados refletem em sua materialidade condições específicas e finalidades de 

determinadas esferas de atividade; essas características são marcadas pelas 

especificidades de gêneros da esfera propagandística, mas também atendem 

finalidades outras, de outras esferas de atividade humana. 

A primeira parte do enunciado diz: “AGRO. A indústria-Riqueza do Brasil”. 

Esse é o enunciado base, está na parte superior dos demais, logo, todos os outros 

remetem a ele. Com esse enunciado, um dos sentidos possíveis de se compreender é 

que, graças ao Agronegócio, temos uma indústria que enriquece o Brasil; e o termo 

indústria pode remeter aos processos de mecanização, padronização, 

competitividade, produção em grande escala, exploração do trabalho e dos recursos 

naturais; tudo isso atende a uma monológica, a uma forma única de conceber as 

atividades relacionadas ao agronegócio: a riqueza do nosso país.  

Além do mais, uma fronteira se estabelece entre as palavras indústria e riqueza 

por meio do uso do hífen, pois a palavra indústria não é destacada sozinha, e nem 

pode sugerir margens de interpretações negativas, já que a palavra riqueza a 

complementa; existe o hífen como fronteira, mas não é uma fronteira que demarca 

estaticamente as duas coisas, isolando-as, e sim uma fronteira porosa, que faz com 

que os substantivos indústria e riqueza se interpenetrem, se entrecruzem e 

componham, juntos, o sentido de substantivação (indústria) e de adjetivação 

(riqueza); assim, somente os aspectos bons dessa indústria devem ser difundidos, 

não existe a possibilidade, nesse sentido, do agronegócio ser a indústria da pobreza, 

porque isso ninguém quer ou almeja no mundo regido pela lógica do Agro.  

As lógicas da indústria exigem a fluidez de um mercado global, que visa à alta 

produtividade de todos os setores e esferas de atividade humana, incluindo o 

território camponês e os produtos que são gerados pelo seu uso. A esse respeito, 

Santos (2006) afirma que:  

 
Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação 

de idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores 

hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um 

dos suportes da competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, 

levando à procura de novas técnicas mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, 

uma causa, uma condição e um resultado. (p.274).  

 

A fluidez, apontada por Milton Santos como uma causa, uma condição e um 

resultado no mundo atual estão relacionados, também segundo o autor, às redes 

técnicas. Os sistemas de técnicas do agronegócio (“Agro é tech”) são, portanto, 

também um dos fatores de competitividade, atendendo a ditames da 

competitividade global. Isso leva à competição entre os diferentes sujeitos 

interessados na organização e no uso do território. A questão dos produtos agrícolas, 

dos insumos, dos consumidores, das cadeias interligadas de produtos deve acontecer 
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de modo fluido (rápido) seguindo as instruções dos atores hegemônicos globais e 

nacionais, o que gera uma “[...] guerra de lugares que, muito mais do que uma 

disputa entre dois Estados ou dois municípios, é uma concorrência internacional ao 

ritmo das decisões locacionais autonomizadas das grandes corporações”. (SILVEIRA, 

2011, p.06).  

Ainda no que diz respeito ao segundo enunciado – Agro é Tech – podemos 

afirmar que ele remete às questões da tecnologia no campo, que aumentou em 

grande escala nos últimos anos: a mecanização das lavouras e a ampliação das 

monoculturas é uma das marcas registradas da globalização e do neoliberalismo para 

o campo. Segundo Fernandes (2008), “As perspectivas de modernização são para 

atingir modelos do sistema para as empresas, mercados, tecnologias e outras 

políticas tendo como referência a reprodução das relações capitalistas”. (p.14). 

Cotejando com os dizeres de Santos (2006), compreendemos que:  

 
Os progressos técnicos e científicos permitem produzir muito mais utilizando 

uma porção menor de espaço, graças aos enormes ganhos de produtividade. 

Esses mesmos progressos, que incluem as telecomunicações, permitem um 

intercâmbio ainda mais eficaz sobre as áreas mais vastas. É sobre essa base que se 

edificam, ao mesmo tempo, a divisão social do trabalho, que reparte, e a 

cooperação, que unifica. (p.278).  

 

Uma fronteira se instala aqui: de um lado os dizeres da tecnologia permitem 

ampliar a conectividade, aumentar a produção e melhorar o cotidiano daqueles que 

tenham acesso às inovações do mercado; de outro lado, as principais tecnologias são 

relacionadas às áreas de monocultura (grandes extensões de terras de latifundiários), 

o aumento de produção está relacionado com produtos usados como commodities 

(mercadoria) e não como alimento, e por fim, o acesso à tecnologia só será possível 

por meio do pagamento de altas quantias de dinheiro.  

Relacionado à questão da produção de commodities, por meio da monocultura, 

“[...] o capital impõe um modelo produtivo monocultor, impedindo que a família 

camponesa pratique a policultura.” (FERNANDES, 2012, p. 748). Usar menos terra e 

produzir mais, esse é um dos lemas do nosso tempo atual, que segue as 

recomendações da globalização e do neoliberalismo; para que esse lema possa se 

concretizar, é necessário o avanço constante do progresso técnico e científico.  

No jogo discursivo para a consolidação do avanço técnico na produção 

agrícola, os vídeos que constituem a campanha da Rede Globo vão construindo e 

reproduzindo enunciados para reforçar o sentido de avanço: “No passado, as folhas 

eram moídas em pilões ou nos antigos barbaquás; hoje, vão para as indústrias, que 

produzem o refrescante chá mate [...]”; “[...] Agro é a tecnologia otimizando a 

produção, revolucionando a medicina, garantindo sustentabilidade 45”. 

                                                 
45 Disponível em:  https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-

brasil/playlist/videos-agro-a-industria-riqueza-do-brasil.ghtml. Acesso em 15 de setembro de 2018, às 12h. 
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Entretanto, esse avanço gera reflexos e refrações aos sujeitos que fazem parte 

desse território, pois alguns se identificam com a lógica global e se organizam para 

encaixar as suas propriedades segundo as orientações tecnológicas (isso aparece, 

inclusive, no discurso da campanha: “O rebanho de caprinos no Brasil chega a 9,7 

milhões de animais; 80% nas mãos de produtores familiares”; “70% do rebanho [de 

suínos] está nas mãos dos produtores familiares”). Já outros apresentam resistência, 

por conta das condições financeiras ou por possuírem entendimento de que essa 

lógica pode ser alterada ou usada para o bem coletivo e não somente para o bem de 

alguns sujeitos.  

No que diz respeito à terceira parte do enunciado 01, que diz: “Agro é Pop”, 

gostaríamos de traçar algumas compreensões: um dos sentidos possíveis de usar a 

palavra Pop (redução da palavra popular ou popularidade) é de transmitir que o 

Agro é popular; nesse caso, o agronegócio é popular, é comum, é do povo; então, é 

fácil para o telespectador se identificar com as informações abordadas e relacionar 

essa afirmação com o fato de que se o Agronegócio é popular, é do povo, há uma 

relação de identidade com os sujeitos do povo.  

Esses enunciados todos se constituem na luta entre, no mínimo, dois conjuntos 

de forças em constante embate: a lógica da identidade e a lógica da alteridade. A 

lógica da identidade preza pelo idêntico e que tem como centro de valor o Eu, já a 

alteridade preza pela coletividade das identidades, constituindo-se pelas interações e 

tomando como ponto de partida o Outro. (MOURA e MIOTELLO, 2014). Na lógica 

da identidade, a materialidade discursiva vai se moldando de forma a construir uma 

identificação dos telespectadores com o Agro, como um modo de produção que 

impacta em tudo o que se faz no cotidiano, logo está em tudo, é pop. Isso opera para 

que os sentidos que circulam em torno desse centro de valor sejam capazes de se 

constituir como inescapáveis, como incontestáveis. Na lógica da alteridade, há forças 

que impulsionam os sentidos em outras direções, construindo olhares enviesados, 

diversos, tensionando as fronteiras do idêntico.  

Para alargar nossas compreensões nesse jogo de identidade e de alteridade, 

trouxemos para este texto também o enunciado 02, publicado pelo Levante Popular 

da Juventude46 (Figura 02). Conforme os dados dessa página, que está no ar desde 

2006, o Levante Popular da Juventude é uma organização de jovens, voltada para a 

luta de massas em busca da transformação da sociedade; têm como missão construir 

um Projeto Popular para o Brasil. Uma tentativa de contrapalavra ao que já está 

dado.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 Disponível em:  https://www.facebook.com/pg/levantepopulardajuventude/photos/?ref=page_internal. Acesso 

em 15 de agosto de 2018, às 15h. 
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Figura 02 - Charge “O Agro é pop. O pop não poupa ninguém”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Levante Popular da Juventude 

 

A charge – assinada por @colaresmaira – é dividida em duas partes – superior 

e inferior. Na parte superior, aparecem figuras de personagens representando 

políticos – o personagem que aparece no centro é uma espécie de caricatura de 

Michel Temer, que vem ocupando o cargo de Presidente da República desde o golpe, 

ocorrido em 2016, contra o mandato da Presidenta Dilma. Os outros, também 

vestindo ternos em diferentes tons de cinza e preto, estão posando para a 

“fotografia” ao lado de Temer. As roupas são caracterizadas como um estilo utilizado 

pelas elites econômicas, um dos personagens usa uma espécie de cartola e fuma um 

charuto; outro personagem usa um chapéu, que poderia nos remeter ao universo do 

agronegócio, da bancada ruralista do governo, por exemplo. Os semblantes dos 

personagens demonstram satisfação, leveza, concordância, aprovação, 

consentimento. Acima das personagens, aparecem os dizeres “O Agro é pop” 

(compondo um diálogo com a campanha da Rede Globo trazida por nós acima). No 

que se refere ao estilo e composição das letras utilizadas, estão todas em caixa alta, as 

palavras estão escritas em preto e com contornos de branco, destacando-as. 

Na parte inferior da charge, há várias cenas que compõem o todo da imagem: 

no centro, aparecem três covas já cobertas com terra e com as cruzes postas e uma 

quarta cova, ainda aberta, com um corpo baleado em seu interior e um homem ainda 

apontando uma arma de fogo para o corpo; no canto superior esquerdo, a cena é de 

um avião sobrevoando uma plantação e despejando um conteúdo esbranquiçado 

(agrotóxico – ou, talvez, “defensivo agrícola”, “fertilizante”, “insumos agrícolas” ou 

ainda “veneno”; essa nomeação varia de acordo com a materialidade ideológica e 

com a tomada de posição de cada sujeito ou cada grupo social); no canto inferior 

esquerdo, a representação de um trabalhador do campo, magro, com roupas bem 

surradas, descalço, trabalhando na terra com sua enxada e sendo açoitado por um 

chicote; no canto superior direito, uma máquina amarela e, logo abaixo dela, troncos 

de árvores cortados e toras empilhadas; no canto inferior direito, indígenas 
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assassinados, com os corpos caídos em poças de sangue e um homem ainda 

empunhando um revólver. Nessa cena, compreendemos a representação do uso da 

terra centrado em alta produtividade, com o uso intensivo de agrotóxicos e 

maquinários; a exploração do trabalho humano; o desmatamento e a exploração e 

uso indiscriminados de recursos naturais; o massacre de povos indígenas e de 

trabalhadores participantes de movimentos sociais de luta pela terra.  

Em relação aos dizeres nessa segunda parte da charge, a frase “O pop não 

poupa ninguém” faz alusão à música “O Papa é Pop”, da banda Engenheiros do 

Hawai, mais precisamente ao trecho “O Papa é pop, o Papa é pop/ O pop não poupa 

ninguém/ O Papa levou um tiro à queima roupa/ O pop não poupa ninguém”. Aqui, 

cotejamos nossas compreensões com os dizeres de Thiago Fernandes, que escreveu o 

texto “Divagando sobre a música" O Papa é pop"’47, que foi lançada em 1990: [...] a 

letra da canção faz alusão ao contexto social em que surgiu, lembrando que é nesse momento 

que vivemos uma consolidação da democracia e da globalização, o qual envolveu a  sociedade 

num movimento consumista desenfreado[...]; [...] a música faz uma crítica clara ao 

esvaziamento dos significados para sobressair o instante [...]. O consumismo e o 

esvaziamento dos significados são a base do Agro, ao não se pensar nos abusos do 

território do campo pelo uso exagerado de agrotóxico ou insumos agrícolas no 

território, pelo desmatamento para ter mais terras cultiváveis, pelo insano trabalho 

de sujeitos que se submetem a longas jornadas  para comprar comida para seus 

familiares, ou seja, o preço da popularidade é pago pela exploração da terra e de 

seres humanos.  

Relacionando essas compreensões com o enunciado 02, a popularidade (Pop) 

do agronegócio tem sentidos distintos no mesmo enunciado: na parte superior, que 

diz O AGRO É POP, existem homens de terno, um idêntico ao outro, um dos sentidos 

possíveis é de que sejam os políticos e fazendeiros populares que fazem parte da 

bancada ruralista no congresso e defendem o latifúndio, a mecanização do campo, a 

exploração dos recursos naturais e a expansão das monoculturas, mesmo que seja a 

um preço bastante alto do esgotamento de recursos naturais e do extermínio de vidas 

humanas. Tudo isso é visto com bons olhos, pois como já apontado, é de interesse 

desses sujeitos que o agronegócio cresça,  o que aumentará seus lucros particulares, 

e, além disso, eles são bem vistos, afinal estão defendendo algo que é bom para toda 

a população, que tem popularidade, por isso é Pop.  

Um segundo sentido do “Pop” está contido na parte inferior do enunciado, 

que diz O POP NÃO POUPA NINGUÉM; nele, é possível compreender a exploração 

dos seres humanos e dos recursos naturais, sob o olhar atento de sujeitos que 

seguram armas e chicote para garantir que o serviço seja bem feito. Pessoas são 

torturadas e mortas, o agrotóxico é espalhado com o avião, um trator derruba as 

árvores. Tudo isso em nome da expansão das monoculturas e da alta produtividade e 

rentabilidade das plantações. Uma questão interessante é que os lucros do serviço 

                                                 
47 Texto completo disponível em: http://otextonocontexto.blogspot.com/2015/08/divagando-sobre-musica-o-papa-

e-pop.html. Acesso em 02 de set. 2018, às 18h35. 
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não serão para nenhuma das pessoas que estão na imagem e, sim, possivelmente, aos 

ruralistas que observam tudo do canto superior do enunciado e para outros sujeitos 

que compactuam dessa mesma lógica para o território do campo.  

De modo geral, os sujeitos que fazem parte da bancada ruralista ou os donos 

de grandes extensões de terras apresentam características identitárias com o 

tratamento do território camponês (exploração, submissão, alienação, consolidação 

do papel do Brasil na divisão internacional do trabalho como fornecedor de matérias-

primas que, para gerar algum tipo de renda precisam de grandes volumes de 

produção); em contrapalavra, estão as práticas de pequenos agricultores ou 

camponeses que são contrários às lógicas do Agro, mas que vivem diariamente 

subordinados ao mercado capitalista, por conta da determinação dos preços e da 

apropriação das empresas capitalistas que subsidiam os insumos e que ficarão com 

grande parte da renda gerada da produção, assim, “[...] nessa condição de 

subalternidade, a maioria absoluta do campesinato brasileiro entrega a riqueza 

produzida com seu trabalho ao capital, vivendo em situação de miséria”. 

(FERNANDES, 2012, p. 747).  

Existe uma fronteira que tensiona essas colocações, pois alguns dos pequenos 

agricultores ou camponeses também usam agrotóxicos e pensam na lógica do Agro, e 

intencionam diariamente serem “os grandes” (identificar-se com eles); a 

possibilidade da alteridade da perspectiva de pensar o território sob outras lógicas 

não é a perspectiva dominante, ainda tem pouco espaço no contexto da produção 

agrícola brasileira, seja no que diz respeito ao espaço que tem na divulgação das 

mídias de massa ou nas conquistas de incentivos do Estado, pois o que se tem na 

base da estrutura é as lógicas do capital. Segundo Fernandes (2008), no contexto atual 

do campo brasileiro, o capital ganha nome de agronegócio, este “[...] procura se 

apropriar das terras e subalternizar o campesinato através da terceirização da 

produção (que muitos chamam de integração) ou expropriá-lo através da 

verticalização da produção, controlando todos os sistemas que o compõe.” (p.18).  

De modo geral, a popularidade do agronegócio se baseia em práticas 

identitárias de produção, de concepção de campo, da liderança de políticos que 

possuem interesses próprios sob as políticas ligadas ao território do campo; contudo 

é preciso compreender que o campo não é idêntico, não é unicamente pelo 

agronegócio que a produção pode acontecer, há outros meios de se relacionar com a 

natureza e com os sujeitos do campo, sem exploração para a riqueza de alguns. É 

fundamental pensarmos o que está no centro de valor de cada perspectiva: o capital 

financeirizado e suas lógicas ou o humano do homem? 

Ainda num processo de escuta desse jogo de identidade e de alteridade, 

retomamos a última parte do primeiro enunciado, que diz: Agro é Tudo. O uso da 

palavra Tudo nos permite compreender um sentido de universalidade, tudo de que 

dependemos ou pensamos relacionado ao território do campo está associado 

obrigatoriamente ao agronegócio. O tudo tem uma força que luta por não permitir 

que outras possibilidades de território sejam pensadas, já basta o que está dado, pois 
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isso é tudo, não existem perspectivas de mudanças, não é necessário alterar o já 

feito/dado/pronto, basta seguir as lógicas da identidade desse campo.  

Na materialidade discursiva dos enunciados que compõem a campanha, há 

um jogo de forças para propagar a totalidade do Agro. No processo de conceituação 

do que é Agro, temos “a indústria-riqueza do Brasil”. Na materialidade dos vídeos 

construtivos da campanha, há um jogo que vai demarcando a totalidade do que é o 

Agro pelo uso das commodities na relação com o Agro. Todos os vídeos da campanha 

são abertos pela reafirmação de que Agro é a indústria-riqueza do Brasil, seguida da 

afirmação de que o que se produz no campo é Agro: “Erva mate é Agro”. “Cabra é 

Agro”. “Girassol é Agro”. “Cavalo é Agro.” “Energia é Agro.” “Côco é Agro”. “Porco 

é Agro”. “Batata é Agro.” “Tomate é Agro”. “Mandioca é Agro.” “Água é Agro”. 

“Borracha é Agro”. “Búfalo é Agro”. 

Dialogamos com Bakhtin no sentido de criar inquietações quanto às narrativas 

únicas e universais dos pedaços de mundo, no nosso caso, o território do campo. 

Assim, não é possível que em espaços onde circulem diferentes interesses, uma única 

lógica ou verdade se entenda como responsável e presente em tudo o que existe, 

pois: “Vivemos rodeados por todos os lados pelo poder. Relações de poder, a bem 

verdade. Relações hierarquizadas de poder, dizendo melhor [...]. São as relações 

entre o outro e eu o ponto de partida constituidor de qualquer realidade humana.” 

(MOURA e MIOTELLO, 2014, p. 200 e 201).  

Não é possível compreender o território como possibilidade única, da lógica 

da identidade em todos os espaços do Brasil, existem fronteiras que se estabelecem 

diariamente; quando somente fixamos o olhar para uma possibilidade, as fronteiras 

se fecham, contudo quando lançamos olhares enviesados, temos uma faísca; uma 

possibilidade de pensar diferente. Nas palavras de Fernandes (2008), as afirmações a 

respeito das fronteiras do território do campo são evidenciadas, as conclusões são 

baseadas perante a organização do campo inserido em uma sociedade globalizada e 

neoliberal:  

 
Pensar o território nesta conjuntura [atualidade] deve-se considerar a 

conflitualidade existente entre o campesinato e o agronegócio que disputam 

territórios. Esses compõem diferentes modelos de desenvolvimento, portanto 

formam territórios divergentes, com organizações espaciais diferentes, paisagens 

geográficas completamente distintas. Nesta condição temos três tipos de 

paisagens: a do território do agronegócio que se distingue pela grande escala e 

homogeneidade da paisagem, caracterizado pela desertificação populacional, 

pela monocultura e pelo produtivismo para a exportação; o território camponês 

que se diferencia pela pequena escala e heterogeneidade da paisagem geográfica, 

caracterizado pelo freqüente povoamento, pela policultura e produção 

diversificada de alimento – principalmente – para o desenvolvimento local, 

regional e nacional; o território camponês monopolizado pelo agronegócio, que 

se distingue pela escala e homogeneidade da paisagem geográfica é caracterizado 

pelo trabalho subalternizado e controle tecnológico das commodities que se 

utilizam dos territórios camponeses. (FERNANDES, 2008, p.18). 
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Com as compreensões apresentadas no decorrer deste texto em diálogo com 

esse enunciado de Fernandes, há pelo menos três sentidos de territórios que, por 

consequência, divergem nas questões que dizem respeito às relações econômicas, 

sociais, políticas e culturais desses espaços; assim, segundo esse autor, existem: a) o 

território do agronegócio; b) o território camponês; c) o território camponês 

monopolizado pelo agronegócio. Nessa perspectiva,  uma vez que a lógica do Agro 

se entende como “indústria-riqueza”, “tech”, “pop” e “tudo”, essa identidade cada 

vez mais ganha força e há expansão do que defende. 

Quando compreendemos o segundo tipo de território, temos uma diferença 

em relação ao primeiro, com perspectivas de espaços e relações de sujeitos de outras 

formas; aqui, a alteridade se apresentaria ao passo que essa paisagem de território 

envolve o povoamento, a lógica de viver em comunidade e desenvolver esse local e a 

sociedade regional, por conta da produção diversificada em sintonia de respeito com 

a natureza; envolve proteger sementes crioulas, contrárias àquelas produzidas pela 

engenharia genética; se baseia no respeito das antigas gerações e na história daqueles 

que cultivam com amor a terra e os alimentos.  

Ainda referente às compreensões do parágrafo de Fernandes (2008), quando 

nos deparamos com o terceiro tipo, talvez seja o mais preocupante, porque ele é sutil 

e ao mesmo tempo perverso: uma vez que o Agro se aproprie das terras, da 

organização da produção até a venda, é uma tentativa de monologizar diariamente 

os alimentos que são transformados em mercadoria; há uma lógica da imposição que 

chega aos recantos mais longínquos, por conta da venda de insumos, pelas 

tecnologias, pela propaganda na televisão, em que demonstra que grandes porções 

de terra e que a monocultura é que têm valor e que caberá aos pequenos entrar nessa 

lógica ou vender suas terras.  

Considerando as compreensões que construímos até aqui, reafirmamos que o 

território camponês se constitui como um signo e compreendemos por conta dos 

enunciados como as fronteiras do discurso, da palavra, tentam monologizar esse 

signo e, por consequência, as ideologias que ele carrega, como a identidade, a 

tecnologia para monoculturas e a exploração da natureza e dos homens; contudo 

existem possibilidades de alterar o já dado, de instaurar uma lógica de alteridade 

(pensar a partir do e com o outro nas relações do cotidiano), de cultivar diversos 

alimentos, pelo bem da comunidade, de conviver com a natureza. Desse modo, 

afirmamos que as interações de valores acontecem na materialidade da palavra, pois 

“a palavra é o lugar mais claro onde esse papel contínuo da comunicação e esse 

caráter formador de sentidos aparece. Ela é o modo mais puro e sensível da relação 

social.”(MOURA e MIOTELLO, 2014, p. 201). 

 

ACABAMENTOS PROVISÓRIOS  

 

A estrutura básica da nossa sociedade baseia-se na ideologia do neoliberalismo 

e da globalização, essas duas forças visam instituir a homogeneização em diferentes 

esferas de atividade humana. No cronotopos atual, as lógicas globais prezam pela 
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fluidez de informações em redes, pela tecnologia para explorar, pela produção em 

larga escala, pelo desmatamento para ter mais áreas cultiváveis e, por consequência, 

priorizam a formação de uma sociedade que não questione o que está dado.  

Aqui, nos detivemos a estudar aspectos relacionados ao território camponês. 

Nessa arena, o agronegócio se constitui como a prática que atende todos os requisitos 

que a lógica global deseja; assim, seguir as recomendações globais e do agronegócio 

contribui com o desenvolvimento do país. Com a finalidade de fortalecer e reforçar esse 

entendimento, o discurso hegemônico e hegemonizante trabalha com a repetição de 

padrões enunciativos que defendem o Agro como a indústria-riqueza, com a defesa do 

uso das técnicas para o aumento da produtividade e da competitividade e com o desejo 

de se constituir pela popularidade. Essas tomadas de posição são potencializadas nos 

meios de comunicação social, principalmente a televisão e a internet.  

Entretanto esses enunciados não são limpos ou polidos, eles permitem 

compreensões divergentes daquilo que intencionam demonstrar e foi isso que 

buscamos ao longo deste escrito. Compreendemos, por meio da palavra, que as 

tentativas de monologizar os discursos acerca do território camponês não são únicas, 

podem ser questionadas; existem outros modos de produzir alimentos, de viver em 

harmonia com a natureza e com os outros sujeitos que estão ao nosso lado. Os 

discursos hegemônicos, portanto, geram respostas, geram contrapalavras, que 

encontram pequenas frestas para instaurar uma outra lógica, outras possibilidades 

de se relacionar com a terra, com a produção de alimentos, com a vida em 

coletividade. 

Com a possibilidade de abrir outras fronteiras de pensamento e de ação, o 

território do campo tem em sua materialidade diferentes interesses, não pode reinar 

unicamente nesse território a lógica do agronegócio, outras vozes precisam 

diariamente ser ecoadas e outros interesses precisam ser reafirmados no coletivo, 

para que a resistência continue sendo uma das bandeiras frente à hegemonia que 

tenta monologizar e abafar as diferenças. É no pensamento divergente, na 

contrapalavra que as fronteiras ganham potência. 
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FRONTEIRAS BAKHTINIANAS 
 

João Vianney Cavalcanti NUTO 
 

m suas notas intituladas “O texto na linguística, na filologia e em outras 

ciências humanas: um experimento da análise filosófica, Bakhtin considera sua 

análise filosófica por não se enquadrar completamente em uma disciplina 

específica, mas realizar nas fronteiras entre as diversas disciplinas, o que hoje 

podemos chamar de transdisciplinaridade. O aspecto “filosófico”, que Bakhtin, com 

certa modéstia, caracterizar-se negativamente – para logo, em seguida afirmar que 

seu desenvolvimento nas fronteiras é, na verdade, sua riqueza – relaciona-se com 

aquilo que o pensador afirma em um de seus últimos textos – “A ciência da literatura 

hoje (resposta a uma pergunta da revista Novy Mir)” – ao propor que se analise o 

vínculo entre a literatura e a cultura que a encerra (bem com as culturas receptoras), 

Bakhtin enfatiza a noção de que as fronteiras são necessária, como delimitação de um 

campo de estudo, porém devem ser vistas como fronteiras abertas. Contrariando a 

concepção formalista de um desenvolvimento autônomo da “série literária”, cujas 

motivações estéticas seriam alheias ao desenvolvimento social, Bakhtin, enfatiza a 

ideia da obra literária como uma resposta ao todo da cultura. No conceito específico 

de ideologia do Círculo de Bakhtin, tal como elaborado por Medviedev, a literatura 

seria uma forma específica de ideologia em diálogo com outras ideologias da 

sociedade.  

Não se trata, pois, de abolir as fronteiras entre as diversas disciplinas, mas de 

torna-las permeáveis: portões em vez de muros, pois, como afirma Bakhtin, é por 

essas fronteiras abertas que as ciências se renovam. A necessidade de delimitação de 

um objeto como o discurso literário, não deve desconsiderar o fato de que esse 

discurso se constrói historicamente em diálogo com os demais discursos, por meio de 

sua relação com os demais gêneros secundários e/ou mesmo primários. Assim, o 

Círculo de Bakhtin evita qualquer concepção essencialista de literatura.  

Semelhante abertura dialógica encontra-se nas concepções linguísticas do 

Círculo. Ao propor um estudo da vida social da língua, por meio dos gêneros do 

discurso, ao associar signo e ideologia, os autores do círculo não renegam a 

contribuições da linguística estrutural, nem da estilística. No entanto, distinguem o 

estudo da comunicação linguística do estudo de sua estrutura, sem, contudo, ignorar 

as relações entre a construção linguística (ou semiótica, de maneira geral) e a 

constituição do enunciado. Essas relações têm consequências pedagógicas nas 

reflexões de Bakhtin sobre o ensino da língua russa, onde propõe que se associem as 

diferenças de construção sintática e uso lexical com as funções comunicativas e, 

sobretudo, expressivas dos enunciados pretendidos.  

É como gênero aberto que Bakhtin distingue o romance da epopeia. O 

romance não apenas é o gênero apto para incorporar dialogicamente outros 

E 
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discursos como também é o gênero que não se baseia no passado absoluto, mas ao 

presente ou ao passado visto com o olhar crítico do presente. Do ponto de vista 

estilístico ideológico a prosa artística realizada pelo romance também se constrói pela 

permeabilidade entre a palavra própria e a palavra alheia: a bivocalidade presente da 

estilização e na paródia. O mesmo acontece com a polifonia que Bakhtin analisa na 

obra de Dostoievski: a consciência linguística dos seus protagonistas dialoga, muitas 

vezes polemicamente, com os discursos alheios dos quais se recordam.  

A abertura de fronteiras também se relaciona com as controvérsias em torno 

da autoria de certos textos bakhtinianos. As convergências de um fundo conceitual 

comum e as divergências no que diz respeito ao estilo e à associação ao marxismo, 

que dificultam a resolução do problema do autor, decorrem da abertura das 

fronteiras autorais. Os problemas discutidos pelo círculo transitam por textos de 

assinaturas diversas, com diferenças específicas, o que nos permite falar de um 

arquiautor desse conjunto de textos, que é o próprio Círculo.  
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HIBRIDISMO E 

INTERCALAÇÃO COMO 

ARTICULADORES DO RACISMO EM 

“GET OUT” 
 

Juan dos Santos SILVA48 

Maria da Penha CASADO ALVES49 
 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar os processos de hibridização e intercalação 

presentes na construção narrativa do filme americano Get Out (2017). A partir de uma 

perspectiva bakhtinianA, é possível um recorte que compreenda o processo de sincretismo 

de gêneros presentes na obra e todas as questões sociais e valorativas resultantes desse 

processo de mistura que põe em evidencia questões relacionadas ao racismo. Tendo causado 

intensas discussões e dúvidas sobre o gênero a que pertence, a produção cinematográfica se 

mostra um caldeirão de estruturas discursivas que, em conjunto, forma um modo singular 

de contar sua história, revitalizando a arcaica do gênero e construindo uma linguagem mais 

plástica para enfatizar a problemática do racismo na contemporaneidade. Para esta análise, 

os estudos de Stuart Hall (2003) e Canclini (2003) se juntam ao arcabouço teórico bakhtiniano 

a fim de compreender a prática discursiva em estudo como fenômeno social refletido das 

práticas em sociedade. A pesquisa se insere na área da Linguística Aplicada e se orienta 

teórico-metodologicamente por uma investigação qualitativa dos dados a partir do 

paradigma indiciário (GINZBURG, 1985). 

 

 Palavras-Chave: Hibridização. Intercalação. Racismo. Identidade.  

 
 

INTRODUÇÃO 

 

a perspectiva das concepções bakhtinianas (2015), sempre que falamos ou 

produzimos enunciados utilizamos os gêneros do discurso que são tão 

heterogêneos e singulares como o são as nossas práticas sociais. Nessa 

perspectiva, não entendemos os sentidos como previamente definidos ou intrínsecos 

ao sistema da língua. Na realidade, o sentido é um construto negociado pelos 

participantes e a sua construção situada em circunstâncias sócio-históricas 

                                                 
48 Professor substituto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e mestrando em estudos da linguagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: juanfflorencio@gmail.com 
49 Professora Associada do Departamento de Letras, do PPgEL e do ProfLetras na UFRN. E-mail: 

penhalves@msn.com 
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particulares. É justamente por isso que a Linguística Aplicada tem a necessidade de 

uma teorização que considere a centralidade das questões sociopolíticas e da 

linguagem na constituição da vida social e pessoal (PENNYCOOK, 2001; MOITA 

LOPES, 2002).  

Após sucessivas tentativas de marginalização - muitas delas extremamente 

bem sucedidas - sujeitos minoritários foram afastados dos centros hegemônicos, 

tendo suas vidas, identidades, questões e visões de mundo afastadas das artes. A 

literatura, o cinema e a televisão, por muito tempo, produziram um estilo de vida 

branco, hétero e classe média, menosprezando realidades outras, ou mostrando esse 

estilo de realidade como objetivo ou sonho idealizado dos grupo dissidentes. A 

população negra, por exemplo, a qual esteve submetida a processos como a 

escravidão, apartheid e a pesado preconceito oriundo de toda essa sistemática teve, e 

ainda tem, sua cultura negada ou esvaziada de sentido. Esse processo de negação 

criou um povo que, sem voz no mundo social e na arte, encontrava cada vez menos 

maneiras de se impor frente ao espaço social.  

Esse paradigma é visível em diversas produções discursivas da 

contemporaneidade e, por vezes, passa despercebida. Um exemplo disso são os 

filmes de terror, nos quais quase sempre o único personagem negro é sempre o 

primeiro a morrer durante a narrativa. É desse aspecto, aparentemente bobo, que 

surge a produção Get Out, na qual seu diretor (Jordan Peele) aposta nesse fato e a 

partir do sincretismo de terror, comédia e drama cria uma trama sobre o racismo de 

forma extremamente inovadora e potente, confundindo quem assiste e gerando um 

mal estar pelo intenso hibridismo presente na obra.  

Assim, este trabalho se propõe a discutir as categorias de hibridização e da 

intercalação (BAKHTIN, 2015) a partir da obra cinematográfica Get Out, a fim de 

compreender como essas ferramentas criam uma nova forma de contar história e, 

sobretudo, como a identidade negra e os efeitos do racismo ganham uma significação 

distinta das até então apresentadas a partir do heterodiscurso (BAKHTIN, 2015) 

fomentado pelas categorias mencionadas.  

 

INTERCALAR PARA HIBRIDIZAR: práticas discursivas na construção do 

heterodiscurso 

 

Em seus postulados sobre a estrutura do romance, Bakhtin (2015) o elege 

como um gênero secundário, tendo em vista a complexidade e a capacidade de 

reelaborar50 para si diversos gêneros primários - menos complexos - para a 

construção da estrutura romanesca. Hoje, a partir dessa constatação do teórico, é 

possível eleger outros gêneros como também secundários e participantes desse 

processo de reelaboração, como é o caso do gênero filme, componente discursivo que 

                                                 
50 O conceito de reelaboração consiste no fenômeno no qual gêneros primários - o diálogo, a carta, a confissão etc - 

são levados para um gênero mais complexo, neste caso o romance, e dentro do gênero servem a ele de forma a 

estruturar práticas discursivas semelhantes às do mundo da vida.  
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também tem a necessidade de reelaborar para si diversos gêneros - o diálogo, a 

publicidade, a carta etc - para construção de um enredo com práticas discursivas que 

simulem o mundo da vida e, em consequência, constituam um todo organizado de 

sentido, coeso e, sobretudo, verossimilhante com o mundo que representa. Essa 

constatação é fundamental para que se perceba o fato do filme, assim como o 

romance, serem portadores do heterodiscurso e, portanto, 

 
[...] um heterodiscurso social artisticamente organizado, às vezes uma 

diversidade de linguagens e uma dissonância individual. A estratificação interna 

de uma língua nacional única em dialetos sociais, modos de falar de grupos, 

jargões profissionais, as linguagens dos gêneros, as linguagens das gerações e das 

faixas etárias, as linguagens das tendências e dos partidos, as linguagens das 

autoridades, as linguagens dos círculos e das modas passageiras, as linguagens 

dos dias sociopolíticos e até das horas (cada dia tem sua palavra de ordem, seu 

vocabulário, seus acentos), pois bem, a estratificação interna de cada língua em 

cada momento de sua existência histórica é a premissa indispensável do gênero 

romanesco: através do heterodiscurso social e da dissonância individual [...] o 

romance orquestra todos os seus temas, todo o seu universo de objetos e sentidos 

que representa e exprime. O discurso do autor, os discursos dos narradores, os 

gêneros intercalados e os discursos dos heróis são apenas as unidades basilares 

de composição através das quais o heterodiscurso se introduz no romance; cada 

uma delas admite uma diversidade de vozes sociais e uma variedade de nexos e 

correlações entre si (sempre dialogadas em maior ou menor grau). Tais nexos e 

correlações especiais entre enunciados e linguagens, esse movimento do tema 

através das linguagens, sua fragmentação em filetes e gotas de heterodiscurso 

social e sua dialogização constituem a peculiaridade basilar da estilística 

romanesca, seu specificum. (BAKHTIN, 2015. p. 29-30) 

 

A partir do que é articulado por Bakhtin, percebe-se a similaridade de 

construção heterodiscursiva no romance e no filme, sendo ambos portadores dessa 

estratificação da língua, o que nada mais é do que a constatação de uma língua não 

como estrutura à vácuo e isolada do mundo, mas como extrato da vida, fenômeno 

em mutação e transformação a partir do seu uso pelos sujeitos. As consequências 

desse uso da língua é, por exemplo, essa estratificação que elabora diversos modos 

de usar a língua e, em paralelo, diversos modos de ser a partir da linguagem. Assim, 

as produções artísticas como o romance e o filme se constituem a partir do 

heterodiscurso e promovem a refração do mundo e de seus sujeitos, trazendo 

discursos que estão em dialogismo direto com o mundo ao qual tenta se representar.  

Torna-se fundamental, ainda, pensar como, de fato, na estrutura interna do 

gênero é possível edificar a partir da linguagem esse trânsito de distintos discursos. 

Ainda seguindo a discussão proposta por Bakhtin, o autor elenca algumas categorias 

responsáveis por promover esse fenômeno. Entre eles está a intercalação, processo 

que consiste na inclusão de diferentes gêneros na estrutura de um outro maior 

(secundário) como o filme ou o próprio romance. Esses gêneros tendem a conservar 
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sua elasticidade, autonomia, originalidade linguística e estilística ao serem 

reelaborados, o que ao invés de diminuir ou mostrar fraqueza na estrutura dos 

gêneros secundários, faz com que, na realidade, essas formas sirvam como “formas 

elaboradas de assimilação da realidade” (BAKHTIN, 2015, p. 109). Ou seja, esses 

gêneros ao integrarem gêneros mais complexos, proporcionam modos outros de se 

usar a linguagem, estratificando as unidades linguísticas e aprofundando, 

consequentemente, a natureza heterodiscursiva. Exemplos disso são os diálogos, 

cartas e diários que aparecem nos filmes, sendo modos de reelaborar gêneros outros 

para um gênero maior e, a partir deles, representar de forma mais clara as práticas 

discursivas da sociedade e, consequentemente, gerar a partir desses diferentes usos 

da língua representações e vozes distintas do meio social, uma vez que esses gêneros 

são formados por palavras e enunciados valorados aos quais respondem ético e 

responsivamente aos sujeitos produtores.  

O nosso objetivo é compreender como esses gêneros intercalados no caso em 

análise colidem com outra categoria elencada pelo teórico russo como também 

catalizadora do heterodiscurso e gera, a partir da intercalação e da fusão dos gêneros 

intercalados, um enunciado novo. Trata-se da hibridização, processo no qual  

 
um enunciado que, por seus traços gramaticais (sintáticos) e composicionais, 

pertence a um falante, mas no qual estão de fato mesclados dois enunciados, 

duas maneiras discursivas, dois estilos, duas “linguagens”, dois universos 

semânticos e axiológicos. Entre esses enunciados, estilos, linguagens e horizontes, 

repetimos, não há nenhum limite formal (BAKHTIN, 2015, p. 84). 

 

Nesse aspecto, a problemática de classificação de “Get Out” parece ganhar 

fundamentação na discussão da heterodiscursividade, uma vez que ao intercalar os 

gêneros cinematográficos terror, comédia e drama, aparentemente, o diretor escreve 

um roteiro híbrido, no qual esses gêneros em processo dialógico constroem um 

enunciado que não mais pode ser compreendido em sua completude apenas 

considerando um gênero maior, mas o processo estilístico composto a partir da 

hibridização que forma um enunciado novo, multifacetado e híbrido. Dessa maneira, 

é que se constrói uma narrativa inovadora acerca do racismo e, a partir dessas 

categorias, as vozes dos negros ganham na obra cinematográfica mais potência e 

acabamento, afinal, são frutos de uma temporalidade na qual suas próprias 

identidades também já não podem ser entendidas como imutáveis e integras, mas 

antes, híbridas.  

 

SER NEGRO NO CIRCUITO DA CONTEMPORANEIDADE 

  

Seguindo a abordagem dos estudos linguísticos do Círculo de Bakhtin, é 

possível compreender os fenômenos dos estudos culturais a partir da necessidade da 

diferença, ou seja, somente é possível a construção de sentido por meio de um 

diálogo com o outro. A partir dessa perspectiva se faz possível perceber o significado 
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não como uma verdade absoluta e naturalizada, mas antes como resultado de uma 

troca e negociações entre diferentes interlocutores (VOLÓCHINOV, 2017). Seguir 

essa perspectiva implica reconhecer as práticas de linguagem como dialógicas - 

tendo em vista a necessidade do diálogo nas interações e os significados que são 

variantes de acordo a interação e a troca com o outro. Nesse estudo, situar a 

perspectiva bakhtiniana como aliada dos estudos culturais de autores como Hall e 

Canclini se torna essencial para se perceber e analisar o mundo de um ponto de vista 

social, fluido e em constante processo de acabamento, e não um espaço naturalizado 

e determinado no qual as questões são pré-estabelecidas e seguem em uma direção 

sempre constante.  

A partir dessa perspectiva de uma linguagem viva e em constante processo de 

ressignificação, é mister compreender os sujeitos como também passíveis desse 

processo, em seus casos, ao ressignificarem o mundo constantemente a partir da 

linguagem, tendem também a estarem em constante processo de acabamento e, 

portanto, em constante construção de suas identidades. Na perspectiva de Hall 

(2015), os sujeitos cada vez mais assumem um caráter fragmentário de identidade, 

tendo em vista a constante adoção de fragmentos identitários e o abandono de outras 

enquanto participa das interações sociais de seu meio. Assim, esse sujeito 

fragmentado se afasta de modelos estáveis e unificados - que de fato nunca existiram, 

mas foram mascarados por fatores generalizadores como nacionalidade e gênero - e 

passa a viver uma espécie de celebração móvel (HALL, 2015) na qual muda 

constantemente a partir dos sistemas culturais que o rodeiam. Por fim, é evidente 

que construtos como a nacionalidade, gênero e classe social são apenas um dos 

muitos retalhos que a identidade sutura aos corpos dos sujeitos. Em conjunto com 

diversos outros fragmentos, esses retalhos ganham forma, estrutura e revestem 

corpos fluidos que ao longo do tempo reformularão suas roupas identitárias.  

A problemática com as identidades na contemporaneidade - para alguns um 

período de crise identitária (HALL, 2015) - estão no duplo da própria identidade, a 

diferença. Em uma perspectiva estruturalista, é possível analisar esses dois pólos 

como significados relacionais ou dicotômicos, sendo a identidade uma identidade, de 

fato, porque não é diferença. Ou seja, o branco assim é designado porque existe o 

negro para se opor a ele. O homem é visto como tal porque não é mulher, e assim 

segue-se uma infinidade de exemplos. Esse é um ponto de vista válido e coerente, no 

entanto, para fins dos estudos culturais parece ser uma alternativa bruta e reducionista 

(HALL, 2016) tendo em vista que há elementos nas entrelinhas muito mais profundos 

do que uma simples ruptura entre dois significados. Ora, não há exemplo mais claro 

do que a mestiçagem de culturas existentes ao redor do mundo, e, sobretudo na 

América Latina, na qual povos de diferentes identidades e culturas criaram um 

caldeirão cultural em que dicotomias não bastam para evidenciar a multiplicação de 

diferentes formas de ser e agir no meio social. Ainda assim, diversos sujeitos enxergam 

o mundo como aqueles que possuem identidade e aqueles que a burlam - os diferentes 

- fazendo estes sofrerem penitências por saírem do modelo considerado “normal”. É 

nesse ponto que se inicia a problemática, tendo em vista que 
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culturas estáveis exigem que as coisas não saiam de seus lugares designados. Os 

limites simbólicos mantêm as categorias puras e dão às culturas significados e 

identidades únicos. O que desestabiliza a cultura é a matéria fora do lugar - a 

quebra de nossas regras e códigos não escritos. A terra no jardim é boa, mas em 

um cômodo é matéria fora do lugar - um sinal de poluição, de transgressão das 

fronteiras simbólicas, de tabus violados. O que fazemos com a matéria fora do 

lugar é varrê-la, jogá-la fora, restaurar a ordem do local, trazer de volta o estado 

normal das coisas. As culturas que se fecham contra estrangeiros, intrusos, 

estranhos e os outros fazem parte do mesmo processo de purificação 

(KRISTEVA, 1982 in HALL, 2016)  

 

Antes de problematizar a problemática de uma cultura tensionada a ser 

estável, é importante salientar o que os estudos culturais entendem por cultura. Para 

Canclini (2015) a cultura pode ser vista como uma instância simbólica de reprodução 

e produção da sociedade. Ou seja, a ideia de cultura como mero aspecto decorativo, 

entretenimento, atividade de ócio ou ligada ao que se faz no tempo livre deve ser 

substituído pela ideia de algo constitutivo das relações humanas, à medida que nos 

diversos processos de interação se desenvolvem processos de significação e 

negociação entre os seres (BAKHTIN, 2015; VOLÓCHINOV, 2017) e essas interações 

estão entrelaçadas à cultura e à sociedade, bem como ao material e ao simbólico. Ou 

seja, a cultura é uma dimensão significante que dá sentido às práticas sociais 

(GARCÍA CANCLINI, 2015). A essa cultura também estão relacionadas questões de 

poder, tanto o hegemônico, quanto aqueles que lutam por maior representatividade e 

espaço. É nessa questão que surgem os embates, tendo em vista que grupos tendem a 

se sobrepor aos outros e tentarem monologizar um modelo estável de identidade e 

cultura, forçando os demais a se adaptarem a esse sistema.  

Nesse paradigma de desestabilizar a cultura por ser diferente estão os sujeitos 

negros, vistos e percebidos como diferentes desde os primeiros contatos dos 

europeus com a África e potencializados no período escravocrata e de dominação 

comercial no século XIX (HALL, 2016). Sobre o evidenciamento do negro como 

diferente Hall comenta que  

 
a prática de reduzir as culturas do povo negro à natureza, ou naturalizar a 

“diferença” foi típica dessas políticas racializadas da representação. A lógica por 

trás da naturalização é simples. Se as diferenças entre negros e brancos são 

“culturais”, então elas podem ser modificadas e alteradas. No entanto, se elas são 

“naturais”- como acreditavam os proprietários de escravos-, estão além da 

história, são fixas e permanente (HALL, 2016, p.171). 
 

O caso dos negros, assim comentado por Hall, revela uma prática de 

construção cultural que consiste na subjulgação do diferente. O negro, neste caso, 

como herança do período colonial e do exotismo em seu entorno que antecede esse 

momento histórico foi responsável por criar um imaginário que o evidencia como 

diferente para além de seu corpo escuro - que nesse caso é um mero símbolo - na 
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verdade, há uma gigantesca e pesada aura acima de si que é representada pela sua 

cor e diz ao outro - ao adequado - que ele é diferente, exótico e tem dimensões sociais 

distintas dos demais. Esse processo identitário, cultural e racista descrito nesta seção 

dialoga com a seção anterior ao relembrar a categoria do heterodiscurso, a qual 

permite gêneros como o filme exibir e refratar para a arte as diferentes vozes do 

mundo social.  

Em Get Out, Cris é um rapaz da cidade que vive da sua alta habilidade com 

fotografias e tem uma namorada branca. O filme começa quando ambos se preparam 

para visitar a família dela, o primeiro encontro com Cris. O rapaz está preocupado 

com o fato de a família não enxergar bem o fato de o rapaz ser negro, mas é 

tranquilizado por ela. Ao longo da narrativa, acontecimentos estranhos vão 

acontecendo e criando os elementos da narrativa de terror, uma vez que o que 

pareceu uma simples visita se transformou em uma complexa trama sanguinária e 

racista. Nessa narrativa essas questões vão sendo representadas e é nítida a forma 

com a qual o hibridismo e a intercalação constroem uma inovadora forma de abordar 

o embate entre identidade branca e negra e subverte velhas formas de representação 

negra.  

 

CORRA PARA NÃO MORRER PRIMEIRO 

 

São diversas as produções norte-americanas, sobretudo as do gênero terror, 

em que durante a narrativa personagens negros sempre são os primeiros alvos de 

assassinos, criaturas ou fatalidades. O iluminado (1980), Brinquedo assassino (1989) e 

Os assassinos da Rua Morgue (1932) são apenas alguns de muitos outros exemplos. 

O nosso objeto de estudo “Get Out” (2017) toma para si esse fato e muitos outros do 

cinema hollywoodiano e do próprio gênero terror no que tange à representação do 

negro e cria uma obra inusitada para tratar do racismo. 

Em um primeiro plano, é evidente que o protagonista foge a diversos padrões 

da identidade negra. O negro, ao longo das produções cinematográficase tem sido 

representado a partir de cinco estereótipos básicos (HALL, 2016), são eles: o bom 

negro, o malandro, a mulata, a mãe negra e o mal encarado. Pode-se dizer que Cris, 

protagonista do filme, está muito mais próximo desse estereótipo do negro bom, não 

por ser bondoso com aqueles que o oprimem e usar a fé como refúgio para um 

possível final feliz, mas por estar enquadrado dentro de um padrão aceitável de 

negro. Ou seja, o rapaz tem um corpo musculoso, cabelo curto, roupas de marca e 

tem um estilo de vida econômica privilegiado, o que o distancia das narrativas 

comuns das pessoas negras e o engloba em uma identidade tida como aceitável para 

uma pessoa negra. Ainda na concepção de HALL (2013), a invisibilidade do negro é 

substituída por uma visibilidade altamente regulada, limitando o tipo de negro que é 

aceitável em relação a um tipo que deve ser silenciado no meio social.  

Seguindo a narrativa, ao avisar para um amigo que iria para a casa dos pais da 

namorada, o colega alerta para o perigo que é ir para a casa de brancos. Nesse 

momento, há uma clara ligação com enredos de filme de terror os quais os 
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acontecimentos assustadores acontecem em um local afastado e desconhecido para o 

protagonista. Esse elemento do terror logo é substituído por um elemento cômico, 

quando o rapaz faz piada com a casa dos brancos e seus planos diabólicos com 

pessoas negras. Acaba se tornando comum que esse amigo específico sempre que 

aparece em cena cause essa quebra do gênero terror, se aproximando da comédia e 

promovendo um certo desconforto pelo fato do gênero não se manter íntegro, mas, 

aparentemente, começar a abrir brechas para o desenrolar de uma intercalação. É 

lógico que o filme de terror pode ter momentos cômicos - na realidade, é até normal 

que os tenha - mas nesse caso específico, a quebra de expectativa é tão marcada e tão 

grande que chega a quebrar a verossimilhança da construção do terror. Há outros 

elementos que retomam os gêneros distintos ao longo da narrativa.  

O terror é evocado de diversas maneiras ao longo do filme, além dessa 

“trajetória” do terror já mencionada - em que o personagem sai de seu ambiente 

equilibrado e vai para um lugar desconhecido onde o horror se desenrola - outros 

elementos vão surgindo como o fato do personagem acordar de madrugada e se 

aventurar sozinho pela casa - em um clima altamente estranho - e ainda se deparar 

com os empregados da casa em ações estranhas. Ao contar os comportamentos 

estranhos dos empregados - o jardineiro correndo no quintal sem razão aparente - e a 

empregada no quarto se olhando no espelho de forma estranha, a namorada de Cris 

o desacredita, falando que não era nada demais e que ele só estava cansado, também 

um elemento típico de filmes de terror, no qual os protagonistas são sempre levados 

a achar que tudo está acontecendo de forma normal.  

Por sua vez, o drama também se faz presente e completa a tríade de gêneros 

intercalados no filme. Alguns momentos   exploram esse gênero de forma bem 

evidente, por exemplo quando a mãe da namorada de Cris o hipnotiza para tentar - 

aparentemente - fazer com que ele pare de fumar. O rapaz acaba lembrando da sua 

mãe que sofreu um atropelamento e ficou no chão até morrer porque ninguém parou 

para ajudar. Esse momento em especial traz um teor emotivo e dramático ao filme, 

ocasionando novamente um estranhamento com a estrutura do filme.  

A partir desses três gêneros elencados, é visível um estilo de longa metragem 

que usou o recurso da intercalação para construir uma narrativa inusitada sobre o 

racismo. O racismo em nenhum momento aparece de forma brusca, mas parece 

sempre estar permeando todos os personagens, diálogos, construções e imagens 

vindas a partir do filme. De fato, a heterodiscursividade no filme é extremamente 

marcante e muito disso graças a esse entrecruzamento de gêneros que permite 

trabalhar a questão em um enunciado distinto e complexo. O que parece, no entanto, 

é que mais do que intercalados, esses gêneros estão entrecruzados, relacionados, 

hibridizados. Para Canclini (2015, p.19), a hibridização consiste em “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Assim, um 

enunciado híbrido não pode ser compreendido em sua totalidade levando em 

consideração apenas um gênero em si, mas todos eles em conjunto, como 

construtores de um processo híbrido específico que necessita de olhar teórico e 
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metodológico específico, sobretudo nesse caso, em que a temática do filme terá sua 

construção e enfoque totalmente marcado pelas escolhas estilísticas feitas pelo autor.  

Ao chegar no topo onde se concretiza o enredo de horror, o protagonista é 

apresentado aos pais da sua namorada - ambos médicos - e aos dois empregados da 

casa - ambos negros. É visível logo no princípio que há algo de estranho com os dois 

empregados da casa, uma vez que sempre estão encarando ou rindo de uma forma 

estranha, quase parece que estão ali e ao mesmo tempo não estão. Cumprem suas 

ações e não interagem para além disso. Isso pode ser comparado com a escravidão, 

seja pela situação clara de uma família branca com empregados brancos, seja pelas 

próprias ações dos sujeitos que não passam da pura e simples realização dos seus 

afazeres. Em um certo momento, o sogro do protagonista mostra uma foto de seu 

avô em uma corrida olímpica. Ele comenta que foi nas Olimpíadas de Berlim, 

quando seu pai perdeu a chance de ganhar uma medalha de ouro para um negro, 

Jesse Owens. Ainda ressalta o fato do atleta ter deixado claro para Hitler a baboseira 

de acreditar na superioridade da raça ariana. Em outros momentos é comum 

acontecimentos como esse, em que os sogros mencionam personalidades negras 

como quem diz: “conheço tal pessoa, logo não sou racista”. Por fim, há uma festa 

posteriormente na casa e há a presença de diversas pessoas, quase todas brancas, 

exceto por um rapaz. O protagonista sente que finalmente se sentirá menos isolado 

naquele lugar, porém ao interagir com o rapaz negro percebe que apesar de 

compartilhar de sua raça parece que ele age como uma pessoa branca, 

desconhecendo suas gírias e gestos. Quando Cris tira uma foto dele, o rapaz reage ao 

flash e parece assumir uma identidade distinta, o que se confirma ao ele olhar para o 

protagonista e gritar assustado, sucessivas vezes: “corra!”.  

Em resumo, a trama relata uma família de pessoas brancas que organizam um 

sistema de “transplante de corpos”. Idosos brancos e ricos participam de leilões 

oferecidos pela família para que seus cérebros sejam transplantados para o corpo de 

pessoas negras. A razão para isso é a superioridade dos negros, suas resistências e 

diversos estereótipos realçados ao longo do filme que supervalorizam o corpo negro. 

Em contrapartida, o que parece ser uma situação de superioridade reversa, na qual 

negros são reconhecidos como melhores, é na verdade um retrato gritante do 

racismo, uma vez que o objetivo dessas pessoas é, de fato, ter um corpo negro, no 

entanto, manter o cérebro (e logicamente, a ideologia) de uma pessoa branca. Esse 

fato corrobora o que Hall (2013) discute sobre o uso do corpo como único capital 

cultural do povo negro, como se ao longo do tempo, o corpo fosse tudo que o negro 

tivesse a oferecer para o sistema - o que é lógico, já que foi somente a força e a 

sensualidade dos negros e negras que chamou a atenção dos sistemas hegemônicos 

até então.  

Ao hibridizar os três gêneros (terror, drama e comédia) para formar uma 

estilística própria e um canal renovado para tratar a questão do racismo, o diretor do 

filme conseguiu um resultado extremamente simbólico pois, além de ter uma 

produção híbrida, também estava representando uma identidade híbrida. Para Hall 

(2013, p. 381) 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a1

5
7

 

na cultura popular negra, estritamente falando, em termos etnográficos, não 

existem formas puras. Todas essas formas são sempre o produto de sincronização 

parciais, de engajamentos que atravessam fronteiras culturais, de confluências de 

mais de uma tradição cultural, de negociações entre posições dominantes e 

subalternas, de estratégias subterrâneas de recodificação e transcodificação, de 

significação crítica e do ato de significar a partir de materiais preexistentes. 

 

A cultura negra tem sido representada por muito tempo à luz de canais de 

linguagem produzidos e idealizados para reproduzirem representações dos brancos. 

Isso pode ser visto na mídia, ou na vida cotidiana das cidades. Na luta pela 

neutralização, é comum a perturbação do discurso do outro ou mudanças de 

significados que visam subordinar os sujeitos a uma única lógica possível (GARCÍA 

CANCLINI, 2015; BAKHTIN; 2008). Nesse contexto, os discursos dos negros e dos 

brancos se chocam ao longo da história e fazem com que novos enunciados surjam, 

manchando a imagem de uma identidade negra e branca puras. Os corpos estão 

pincelados de aspectos de diversas culturas, como um caldeirão no qual se colocam 

vários ingredientes, a questão da classificação ocorrerá, portanto, com traços 

simbólicos que se destaquem nesses corpos (WOODWARD, 2014). Em um momento 

em que os negros ocupam cada vez mais espaços até então direcionados somente a 

pessoas brancas, essas representações tendem a ser extremamente complexas, tanto 

pelo fato do sujeito negro ter sido forjado por muito tempo à luz de estereótipos, 

quanto pelo fato dessa historicidade do negro e sua projeção na televisão por 

diretores, escritores e produtores também negros é algo muito recente. Assim, 

compreender essa obra cinematográfica, bem como as identidades representadas por 

ela, como híbridas, é essencial para que, de forma efetiva, as representações da 

identidade negra sejam compreendidas dentro da narrativa.  

Retornando para a narrativa do filme, é evidente que ao ser hipnotizado e cair 

em uma espécie de limbo que, a partir daquele momento, o protagonista perde o 

controle de seu corpo e fica à mercê da família de brancos. Essa cena é uma 

representação de como o personagem perde o controle, mas mais do que isso, uma 

metonímia de diversos sujeitos negros que são desnaturalizados de sua identidade e 

ficam assujeitados aos brancos. Mais na frente fica mais claro que esse é o mecanismo 

usado com todos os negros que são atraídos para a casa e é uma forma de fazer com 

que esses sujeitos percam o controle sobre suas mentes enquanto um cognitivo 

branco é preparado para ser encaixado naquele corpo. Essa narrativa de pessoas 

brancas querendo corpos negros para exercerem suas práticas sociais se assemelha 

com as concepções de dado e criado, existindo nesse caso uma tentativa de burlar o 

dado - o corpo físico - indo ao encontro de um melhor - o corpo do negro - mas 

mantendo o criado - ou seja, os valores e questões do sujeito branco. Assim, o que se 

tem é um negro que pensa como branco. Ora, se os negros ficaram conhecidos pelo 

mundo pela sua alta capacidade de trabalho, força, pênis e bundas grandes e 

diversos outros atributos ligados ao físico, o que poderia ser mais incrível do que um 

negro que tem o cérebro de um branco - tido, por alguns, como uma raça superior 
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intelectualmente? Há aqui, mais uma hibridização. E, como é de se imaginar, uma 

que consiste na naturalização do negro como assujeitado.  

Em outras palavras, o texto constrói uma narrativa com uma expressividade 

estilística particular para revelar/representar como o racismo se arquiteta na 

sociedade contemporânea, na qual o negro - apesar de ter tido certos estigmas 

descosturados do seu arranjo identitário - permanece sendo marcado pela serventia 

do corpo e como necessitado do hibridismo com o branco para, de fato, ser um 

sujeito acabado. A intercalação dos gêneros, que resulta em uma produção híbrida, e 

fomenta o eco das vozes do sul, edifica uma obra que fala sobre o racismo de uma 

forma distinta, capaz de renovar a arcaica do terror, e possibilitar, de fato, o 

heterodiscurso na esfera cinematográfica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hall (2013) discute uma estética diaspórica para descrever as formas como 

negros ao redor de todo o mundo tem modificado e reconstruído diversas formas de 

cultura, representação e, em consequências, suas próprias identidades. Em diálogo 

com outra produção sua (HALL, 2016) é evidente o quanto essa estética diaspórica 

rompe com modelos de naturalização e inferiorização do negro na sociedade 

contemporânea, sobretudo quando esses enunciados fomentam a 

heterodiscursividade, e proporciona a chance para que negros possam ser escritores, 

produtores e responsáveis por construir narrativas próprias que simbolizem seus 

mundos e realidades.  

Get Out apresenta um protagonista em uma narrativa de terror capaz de 

mimetizar muitos dos dilemas do negro da contemporaneidade, o qual está sujeito à 

pesadas heranças coloniais decorrentes do processo de escravização na América 

Latina. O correr, se esconder e lutar pela própria sobrevivência são aspectos dados 

pelo processo de vida social aos sujeitos negros, fazendo com que, aliadas às 

problemáticas de uma pessoa comum, essa outra trajetória esteja presente, pelo 

simples fato deste sujeito ser negro e, em consequência, valorado negativamente pelo 

sistema que habita.  

Por fim, é evidente a necessidade de estudos sobre esses artefatos 

esteticamente diaspóricos, uma vez que, é justamente eles que tem muito a dizer e 

revelar sobre essa cultura do outro por tanto tempo minimizada.  
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RESUMO 

 

No eixo das fronteiras entre as classes sociais na sociedade neoliberal, este texto desenvolve-

se a partir de pesquisa de doutoramento, que focaliza a formação de professores em 

Instituições Conveniadas de Educação Infantil (ICEIs). Indaga sobre o atendimento na 

Educação Infantl (EI) e reflete sobre as responsabilidades dos entes federados brasileiros 

(União, estados e municípios), com atenção à caracterização deste atendimento em ICEIs. 

Utiliza metodologia de entrevista semi-estruturada aos gestores educacionais vinculados às 

secretarias de educação e as ICEIs, de um estado da região sudeste brasileira. Com 

referencial bakhtiniano aborda sobre o percurso de afirmação do direito à educação pública, 

gratuita e de qualidade no desenvolvimento da história da Educação Infantil (EI), afirma a 

defesa pelo direito à educação, a partir do respeito à democracia e a atenção às premissas da 

base legal como indicadores importantes para a avaliação das alternativas encaminhadas 

pelo poder público para o atendimento à EI. Com esses indicadores, contextualizados na 

disputa dos recursos da educação pública, problematiza as distinções que vem se 

apresentando a democratização do acesso à EI. Na observação das fronteiras entre o público 

e o privado, conclui alertando para os riscos presentes no desenvolvimento das propostas 

educativas para a infância brasileira, chamando à resistência às lógicas que enfraquecem o 

direito à educação no tempo presente. 

 

Palavras-Chave: Educação Infantil. Atendimento em Instituições Conveniadas. Formação de 

professores. Direitos educacionais. 
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INTRODUÇÃO 

  

o contexto do processo histórico de constituição da base legal que orienta as 

ações na Educação Infantil (EI), neste texto focalizamos o atendimento em 

Instituições Conveniadas de Educação Infantil (ICEIs). Assim, destacamos a 

integração da EI aos sistemas de ensino, como primeira etapa da educação básica, 

fruto de intensas lutas, embates e conquistas para consolidação do direito à educação 

às crianças pequenas (BRASIL, 1996; 2009a). No quadro de retrocessos e desmontes 

da política educacional brasileira, defendemos  a democracia como principal 

elemento para a discussão das fronteiras entre público e privado (BALL; OLMEDO, 

2013), 

Com esta proposição, no primeiro tópico abordamos sobre a base legal que 

define as ações educativas na EI, afirmando sua trajetória de conquistas no contexto 

brasileiro, ainda que incipientes face a demanda presente. No segundo tópico, 

indagamos os avanços da lógica empresarial que tensionam as fronteiras entre 

público e privado, ameaçando os direitos conquistados na EI. Para esta indagação, 

focalizamos as dinâmica de conveniamento na EI, considerando as parcerias 

estabelecidas pelo poder público com as instituições catalogadas como comunitárias, 

filantrópicas ou confessionais (BRASIL, 1996; 2009).  

Diante este contexto de oferta da EI pela via das ICEI, nos interessamos em 

conhecer as realidades das ICEIs e com esta intensão, desenvolvemos pesquisa em 

um estado da região sudeste brasileira, percorrendo 13 municípios que possuem, em 

sua forma de oferta, o atendimento de crianças de 0 a 6 anos em ICEIs, entrevistando 

21 participantes sobre a formação continuadas nestas instituições54. Assim, durante 

um ano (de outubro de 2017 a junho de 2018), percorremos o estado, vivenciando a 

imensidão de realidades de ICEIs do estado, atentas à potencialidade das fronteiras 

que configuram os limites entre os municípios e também que fazem divisa com 

outros três estados brasileiros. Para tanto, foi fundamental a sustentação nas 

premissas bakhtinianas, que compreendem que a fronteira também está situada 

numa transição de uma época e outra (BAKHTIN, 2011), e nós, seres humanos somos 

a ponte na perspectiva de dias melhores.  

Desse modo, entendemos que estamos “[...] sempre na fronteira, olhando para 

dentro de si nos olhando e olhando o outro nos olhos ou com os olhos do outro, 

compreendendo o mundo” (BAKHTIN, 2011). Assim, conceituamos a compreensão 

de fronteira a partir da perspectiva bakhtiniana de que toda compreensão é dialógica. 

Portanto, de natureza ativamente responsiva logo, sempre repleta de possibilidades 

de respostas. 

Logo, a língua que nos unia na pesquisa, tematiza especialmente sobre a 

formação de professores nas ICEIs, o que nos levava a tantos outros fios de conversa, 

                                                 
54 Além das entrevistas, situadas na segunda etapa da pesquisa, conversamos com outros 13 sujeitos por telefone 

na (primeira etapa da pesquisa) e com 23 profissionais presentes nas instituições e secretarias, o que gerou o 

número de 57 pessoas com as quais dialogamos. 

N 
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possibilitando mover o tema do atendimento na EI, que focalizamos neste texto. Por 

conseguinte, no reconhecimento da potência das aprendizagens provocadas pela 

dialogia com diferentes outros, reconhecemos os inúmeros desafios e 

empreendimento de diferentes esforços que dizem respeito ao atendimento da EI.  

Na interlocução com diferentes vozes, oportunizadas pela confiança 

estabelecida com os participantes e ancoradas na metodologia de perspectiva 

bakhtiniana, que acredita na dialogia e nos inspira para a compreensão das 

realidades educacionais, cursamos caminhos dos mares às montanhas, do sul ao 

norte, vivenciando a fronteira polifônica da vida e entre poucos kilometros que 

abrigam realidades tão distintas. Cursamos caminhos que nos possibilitaram 

vivenciar as agruras, as expectativas, as conquistas, os desafios e também as 

diferentes empreitadas vivenciadas pelos municípios com vistas à efetivação do 

direito de acesso à EI. Nesse contexto, com mais de 200 páginas de transcrições das 

entrevistas e 100 páginas de diário de campo, recortamos o foco deste texto, 

buscando refletir sobre o atendimento em ICEIs. 

Para a reflexão sobre os temas apresentados, sustentamos as análises no 

referencial teórico-metodológico do círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2006; 2011), que 

nos ensina sobre o mundo, compreendendo que estamos situados em uma arena de 

lutas, em que forças sociais estão em constante disputa. Com isso, entendemos o 

contexto da pesquisa como espaços de encontros/desencontros e confrontos entre 

diferentes sujeitos que constituem rel-ações, provocando aprendizados implicados 

com a construção social do mundo (BAKHTIN, 2011). Nesse contexto, de 

participação de muitas e diferentes vozes, marcamos os conceitos de polifonia e 

heteroglossia para a compreensão dessa dinâmica, iniciando pela abordagem da 

trajetória de conquistas na EI.  

 

1. TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS: A força da Educação Infantil Pública 

Brasileira 

 

Neste tópico, como afirmação das mobilizações que marcam a vida comum 

(recortando o campo das lutas em prol de políticas públicas dirigidas às crianças) 

destacamos as conquistas na trajetória da EI, apresentando breve resumo dos 

avanços que marcaram a base legal da primeira etapa da educação básica brasileira. 

Neste eixo, registramos a presença do direito a EI na Constituição Federal (BRASIL, 

1988), sendo reafirmado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) 

e desenvolvido no interior das Diretrizes da Educação Básica, considerando a 

especificidade e os eixos orientadores do trabalho com as Diretrizes e Bases da 

Educação Infantil (BRASIL, 2009). Associada a textos e orientações específicas, 

desenvolvidas por pesquisadores, movimentos sociais e em diálogo com a sociedade, 

as diretrizes marcam o eixo das interações e brincadeiras, afirmando o lugar da EI no 

contexto educacional, mobilizando iniciativas de desenvolvimento de políticas 

públicas no interior dos municípios.  
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Nesse processo de elaboração da base legal, percebemos as diferentes vozes 

presentes no desenvolvimento das ações, que vivificam as disputas em torno da 

oferta educacional. No processo de constituição, a EI passa por intensas disputas, que 

ativam sua existência, demonstrando a força e o inacabamento de sua constituição no 

cenário brasileiro. É nessa constituição cotidiana, que também citamos o último 

documento da base legal da EI, ainda em elaboração. Com intensos debates, a Base 

Nacional Comum Curricular, agrega diferentes perspectivas sobre a EI, 

demonstrando que nessa arena, outras vozes se envolvem no processo da base legal, 

rivalizando e negociando o tema da EI, provocando (des)encontros sobre o trabalho 

docente nesta etapa, silenciando, calando, desfazendo e também buscando escapar 

das lógicas dominantes que avançam nos últimos tempos (ANTUNES, 2017).   

 Nessas fronteiras polifônicas, constituem as vozes diferentes interlocutores, 

como profissionais e pesquisadores da EI, Governo Federal, movimentos sociais e 

também empresários da iniciativa privada. (Des)encontram-se marcados os 

processos de luta e disputa, evidenciando a EI como um espaço de valiosa disputa 

para os empresários e detentores do capital, vemos avançando a mercantilização da 

educação, a pedagogia das competências, a relação educação e mercado/capitalismo 

e ainda os interesses de organizações internacionais. Sentidos estes que se 

movimentam, estabelecendo correlações de forças nas fronteiras de negociação. 

Assim, a oferta da EI toma destaque, se fortalecendo e instando diversos temas para 

análise, também com tensionamentos.  

 Tensionamentos estes, que se intensificam na afirmação das diretrizes 

curriculares nacionais (BRASIL, 2009) e no processo de consolidação das metas do 

plano nacional de educação (BRASIL, 2014), como indicadores importantes para a 

avaliação das alternativas pedagógicas encaminhadas pelo poder público nas faixas 

da creche (destinada a crianças de 0 a 3 anos de idade) e da pré-escola (destinada a 

crianças de 4 a 6 anos de idade). Deste contexto, destacamos o tema do direito à EI 

pública como estratégia de afirmação da força da EI no cenário brasileiro, cada vez 

mais necessária, diante a arena de disputas entre os entes federados brasileiros 

(União, estados e municípios), os organismos multilaterais, as empresas, etc.  

 Esta articulação em prol do atedimento, prevista em base legal (BRASIL, 

1988; 1996), evidencia os tensionamentos no percurso de afirmação do direito à 

educação pública, gratuita e de qualidade no desenvolvimento da EI, permitindo-nos 

indagar como reverter a desigualdade histórica no Brasil, em tempos de desmontes à 

educação (CÔCO; SALGADO, 2018). Na denúncia aos desmontes, importante 

também resistir aos modos antigos de oferta da EI, que por vezes parecem não tão 

distantes, visto proposições que enfraquecem às conquistas que marcam seu caráter 

educativo. Para evidenciar as conquistas da EI, circunscrevemos os quadros 

funcionais, lembrando a necessidade de fortalecer a presença de professores no 

trabalho educativo com s crianças com o seguinte evento da pesquisa, quando duas 

de nossas entrevistadas recuperam o percurso da EI no seu contexto de atuação  
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Teca: Na época as mães não tinham noção do que era uma creche, o que era isso 

[direito à EI]. De 1972 a 1980 por aí.  

Eide: Então era necessário irmos nas casas, casebres. Precisou-se de ir, informar o 

que era a creche, porque era importante. Porque não era bom deixar as crianças 

sozinhas para ir trabalhar.  

Teca: E nessa época, de 72 e 80. Aquela coisa de pagar funcionário da prefeitura. 

Antes eram as babás eram as próprias serventes, hoje nós temos como as 

auxiliares e o apoio que ajudam as professoras na sala. Antes que se chamava 

babá, eram as próprias serventes que faziam iso, faziam o trabalho delas e depois 

ajudavam as professoras nas salas.  

  

 Com o evento, lembramos que a história da EI comporta avanços decorrentes 

das lutas pela sua afirmação como primeira etapa da educação básica. Importante 

recuperar esses avanços no reconhecimento de um percurso de lutas que informa sua 

força no cenário social. Ainda assim, importa também não desconsiderar as 

demandas que persistem, em especial, para ampliar o atendimento. Nesse sentido, 

seguimos para o próximo tópico, abordando a oferta de EI vinculadas as ICEIs, no 

contexto  das ameaças que assolam cotidianamente o desenvolvimento de políticas 

públicas no Brasil (FREITAS, 2018).  

 

2. O PÚBLICO ATENDIDO PELAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 Neste tópico, realçamos o debate sobre a oferta educacional, focalizando as 

alternativas encontradas pelos poder público para atender a demanda pela EI 

(ALVES; CÔCO, 2014; ALVES, 2018) em face das metas de universalização previstas 

(BRASIL, 2014). Com os indicadores de necessidade de expansão da oferta, 

contextualizados na disputa pelos recursos da educação, problematizamos as 

distinções que vem se apresentando com a criação de redes alternativas (geralmente 

pela via do convênio), em detrimento de ampliar o atendimento na rede própria dos 

municípios. Com isso, indagamos sobre o atendimento realizado em ICEIs, na 

especificidade das instituições catalogadas como comunitárias, filantrópicas ou 

confessionais (BRASIL, 1996; 2009). Tais instituições possuem a história marcada por 

assumirem parte da demanda da EI, compondo as redes municipais com suas 

particularidades. Assim, estabelece-se fronteiras que tipifica atendimentos movendo 

distinções, que – não sem consequencias – acabam por informar uma intensidade de 

precariedades no contexto das ICEIS. Ainda assim, importante também não 

desconsiderar um percurso de lutas na garantia do direito à educaçaõ, um percurso 

que precisa encontrar novos parceiros para superar as adversidades que ainda se 

impõem, implicadas com as parcerias público privadas na educação.   Nesse sentido, 

apresentamos mais um evento da pesquisa que informa o percurso de luta para o 

atendimento educacional de uma das instituições pesquisadas: 
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Lúcia: Então nessa zona rural, que alguns dizem que é até uma vila, pois é um 

lugar pequeno. Já está em torno agora de mil habitantes. É um lugar bem 

pequeno. E a igreja fazia um trabalho com as crianças, dentro da igreja, cantando, 

orando, fazendo aquele trabalho todo. Por ser um lugar muito carente, as mães 

trabalhavam na roça. Aí surgiu a ideia, do povo da igreja, de alojar essas crianças 

em uma salinha que tinha na igreja, para ajudar as mães trabalharem, pois elas 

precisavam se manter na roça ajudando [na renda]. E quem ficava com essas 

crianças? Não tinha. Então a igreja tomou a iniciativa de fazer o acolhimento 

dessas crianças para ajudar a comunidade. E começou este trabalho com a Igreja, 

dando alimentação a essas crianças e ficando um período com elas. Só que a coisa 

foi tomando outra proporção. Foi aumentando o número de crianças, o número 

de mães que iam trabalhar. E à medida que isso foi crescendo, a igreja ela entrou 

em contato com as autoridades e aí conseguimos o convênio com uma [ religiosa] 

e assim, mantemos um convênio, de cerca mais ou menos de uns 10 a 15 anos, 

com a legião, principal mantenedora, e a prefeitura.  

 

 No conjunto de nossa pesquisa, percebemos que as ICEIs estão localizadas 

em bairros periféricos, distante dos centros urbanos. Fronteiras que informam mais 

que elementos geográficos. Para retratar esse quadro social, trazemos mais um 

evento da pesquisa: 

 

Ruivinha: As professoras daqui moram aqui perto e conhecem tudo. Tem casa 

que a gente vai visitar [...] chega 10h, é hora de almoço, a criança está comendo 

uma manga porque o pé está na rua e aquilo é o que ela vai comer naquele dia. É 

manga, amora... Já aconteceu isso. Eu chego aqui e não consigo almoçar, porque 

cheguei naquela casa e a pessoa estava cozinhando um feijão em uma lata [...]. É 

o que tem. E ela cata caranguejo no mangue. Ai você senta aqui, e como você 

come? Sabendo que aquelas crianças estão comendo amora durante o dia e talvez 

bebendo água? E com diarreia? E ai você faz o que? Você faz uma cesta e leva lá. 

[...]. Então a gente está em uma comunidade que é carente, porque assim, tudo 

bem que é um bairro melhor aqui, mas o entorno... Entendeu!? 

  

 Na pesquisa, a análise da oferta em ICEIs informa um público diverso, sendo 

a questão das classes sociais um ponto necessário de atenção, em especial, se 

colocado em interface com a democratização do acesso. No desafio de um contexto 

marcadamente de dificuldades sociais, o fato de não ter vagas para todos implica na 

mobilização de recortes de prioridades, tal como retratamos com os eventos a seguir: 
 

Antonieta: Não sei se você entendeu o que eu quis dizer [...] como vai para um 

processo de seleção de vagas, vence quem for mais carente.  

Pesquisadora: E tem o mais carente nessa instituição? 

Antonieta: Tem o mais carente, mas é pouco e preenche as vagas primeiro. Este 

que tem uma condição melhor e a família entende como um direito, ele é um dos 

últimos. 

Pesquisadora: E aí, quem atende? 

Antonieta: Lista de espera ou não é atendido, infelizmente. 
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Karen: [A ICEI] foi criada com objetivo mesmo de prestar assistência para um 

público que era muito carente na região. E... foi uma iniciativa totalmente 

privada. O gestor de lá, né!? O dono! Ele não é daqui [é de SP] mas ele eu 

acredito, em uma de suas viagens, pelo que conheço da história, ele se interessou 

pela região e viu a falta, a ausência né!? E sentiu a necessidade de fazer um 

trabalho voltado para esta comunidade. Foi daí que ele criou a creche. Ele criou a 

creche com o objetivo mesmo de prestar assistência a uma comunidade que ele 

acreditava que precisava bastante. E que na realidade, realmente precisa, né!? 

 

 Assim, a partir das entrevistas realizadas, percebemos o quanto a 

compreensão de fronteira era viva, pois percebemos por meio das vivências 

realizadas, as tensões, contradições, relações e jogos de força, compondo a cada 

encontro uma nova e outra arena, repleta de desafios.  Se o contexto apresenta, em 

comum aos coletivos infantis, a demanda pela EI, os recortes dos “mais carentes” 

implica que um conjunto de crianças – também pertencentes a esses contextos – não 

tem garantido o seu direito à educação. Observamos o quanto precisamos avançar no 

conhecimento da EI brasileira, a partir da compreensão de e que nenhuma 

enunciação está isolada do contexto e isenta de forças sociais (BAKHTIN, 2004). No 

bojo da desigualdade social que marca sua força, apresentamos mais um enunciado 

da pesquisa, retrando essa busca pelo direito à EI: 

 
Antonieta: Fila! Quem podia ia dormir na fila [pois precisava da vaga para a 

criança]. Em sua maioria o público é carente [...]. É duro. Dói não ter para todos. 

Porque é um lugar da criança. Direito da criança. Dói! Dói! E dói ter critérios  [...]  

tem muita gente vindo morar aqui [...]. E vai gerando bolsões de pobreza. Por 

exemplo, tem uma vila ali, logo para baixo. Claro, vai ficando escondida, a gente 

nem vai ver, infelizmente [...]. Tudo, tudo sem escola [...]. Eles não tem infra-

estrutura! 

 

 Assim, é importante lembrar que, nas fronteiras entre público e privado, 

estamos cercados de acordos com países estrangeiros, sendo refém de lógicas que 

exploram e fazem das terras e do povo latino uma arena de constantes disputas 

(FREITAS; BICCAS, 2009), em que a classe pobre é sempre a menos ouvida e quando 

atendida, sofre com as precarizações das políticas públicas. 

 No diálogo com os dados, problematizamos sobre o papel da instituição 

pública na responsabilidade com as crianças e a comunidade. Reconhecemos os 

desafios presentes na relação de colaboração entre União, Estados e Municípios 

(BRASIL, 2016), porém, chamamos atenção para os princípios democráticos no 

processo de trâmite dos recursos, dos repasses e, especialmente da defesa pelos 

recursos à educação, respeitando e avançando com as metas estabelecidas (BRASIL, 

2014). Compreendemos que não basta defendermos o acesso das crianças e o 

cumprimento do atendimento à EI nas bases de dados oficiais, pois por atendimento, 

compreendemos como sinônimo a qualidade e isso implica um ato responsável e 
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respeitoso ao outro. Assim, importa questionar as parcerias público privadas e, no 

bojo dessa discussão considerar os processos conveniamentos na educação. No que 

se refere as ICEIs, na particularidades das instituições comunitárias, filantrópicas ou 

confessionais (BRASIL, 1996; 2009) informamos um contexto de precariedades. Assim 

sendo, não abdicamos de assertiva de dinheiro público para a educação pública.  

 Ainda assim, o poder público não pode se eximir da responsabilidade de 

atenção às instituições que ele abarca em sua rede. Nos parece que essa tem sido uma 

estratégia de atendimento em condições muitos distintas (do ofertado na rede 

própria do município), um atendimento que – em função da ausência do poder 

público - muitas vezes tem sua origem na mobilização das próprias comunidades (na 

articulação com igrejas e outras instituições). Se informam uma luta local, as 

conquistas de vínculo com o munípio precisam guardar a proteção do direito à 

educação. A pesquisa vem revelando que, sem desmerecer os esforços locais na 

criação dessas instituições, o direito a educação sem apresenta num distintivo de 

inferioridade de condições. Esse distintivo também impacta a formação de 

professores nas ICEIs que, de maneira geral, também tem suas condições mais 

precarizadas. 

 Buscamos desta forma, provocar a reflexão sobre a nossa história e a escuta 

de nosso presente, pois, percebemos um tempo marcado por sombras que colocam 

em risco a luta pela democracia. Marcas estas, que nos permitem, portanto, 

considerar o conceito bakhtiniano de memória, uma vez que nos inpira a analisar o 

passado e refletir sobre o presente, projetando nossa memória de futuro, que pode 

não ser a continuidade dessa mesma vida. Na observação das nossas lutas em prol da 

constituição da EI, sem conseguir ainda minimizar as desigualdades que se 

apresentam na sua oferta, cabe ainda considerar, na análise da atual conjuntura, os 

ataques à educação, com golpes constantes ao financiamento e à compreensão dos 

princípios democráticos.  

 Considerando o contexto pós-golpe, mencionamos que o processo de 

mudança no âmbito do governo federal, nos possibilita observar o avanço do projeto 

neoliberal, em que se sobressaem as disputas nas fronteiras entre o público e privado 

e os avanços da perspectiva de mercantilização da educação, em especial na EI 

(FREITAS, 2018a; 2018b; SALVADOR et. al., 2017). Conjuntura esta que ameaça os 

sentidos de justiça social no país, especialmente pela via do fundamentalismo e 

conservadorismo. Esses princípios estão incrustados no progresso das iniciativas 

federais neoliberais que arruínam o contexto brasileiro, se aproximando da formação 

de professores (WEINER; COMPTON, 2016). Vemos então que não são poucos os 

exemplos de intento da iniciativa privada em avolumar seus capitais pela via da 

parceria público-privada, como podemos perceber com o Decreto n. 42754/1755, o 

                                                 
55 Decreto de 1º de janeiro de 2017 do município do Rio de Janeiro, que “Estipula prazo para a Secretaria 

Municipal de Educação, Esportes e Lazer e Órgão competente do Gabinete do Prefeito apresentarem Plano de 

Implantação de Parceria Público-Privada para Educação Infantil”. Disponível em: 

<http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/DECRETOS/DE

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/DECRETOS/DECRETO%20RIO%20N%C2%BA%2042754_2017_Prazo%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20plano%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20parceria%20para%20Educ.%20Infantil.pdf
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Projeto “Ponte para o Futuro”56, a Elaboração da Proposta de Emenda Constitucional 

n. 24157, Projeto “Criança Feliz”58, o Programa “Escola Sem Partido”59).  

 Considerando os exemplos citados, observamos, portanto, os encontros entre 

o público e o privado nas lutas ideológicas, no contexto da produção de sentidos 

para a oferta da EI e o terreno fértil que afronta as iniciativas para privatização da 

formação de professores (ALVES; CÔCO, 2016a, 2016b). No que se refere ao 

conveniamento com as instituições comunitárias, filantrópicas ou confessionais 

(BRASIL, 1996; 2009) importante problematizar as parcerias público privadas, 

considerando os vários distintivos ali presentes. Se a estratégia de oferta via essas 

instituições pesquisadas intenta abarcar a demanda de atendimento da EI, por vezes, 

já configurada pela própria comunidade, tambem evidencia os desafios de se 

consolidar uma EI púbica, conforme a base legal brasileira (BRASIL, 2014). 

Assim, nossa dialogia busca chamar a atenção a esta pauta, em meio a 

urgência em defender a democracia e permanecer na luta em prol dos direitos 

sociais. Nesta pauta, avançamos para as considerações finais, buscando evidenciar 

nossas bandeiras de luta e nossa crença nos sujeitos e na produção de sentidos em 

prol da transformação de nossa história, aqui no sentido de direcionar essa 

tranformação para a superação das desigualdades sociais que se impõem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na observação das fronteiras de articulação entre o público e o privado, 

elaboramos a introdução ao tema, circunscrevendo o campo da EI na focalização do 

atendimento às crianças. Considerando o foco no processo histórico de constituição 

da base legal que orienta as ações na EI no contexto brasileiro, destacamos sua 

integração ao sistema de ensino, como primeira etapa da educação básica, 

objetivando refletir sobre o percurso histórico de constituição da base legal com 

destaque para as conquistas e ameaças aos direitos educacionais. Em seguida, no 

segundo tópico, abordamos sobre o tema do atendimento na EI, buscando 

problematizar a política de atendimento via convênio na EI, com destaque para a 

                                                                                                                                                         
CRETO%20RIO%20N%C2%BA%2042754_2017_Prazo%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20plano%20de%20impl

anta%C3%A7%C3%A3o%20de%20parceria%20para%20Educ.%20Infantil.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2017. 
56 Projeto em Curso pelo atual partido político que governa o Brasil. Disponível em: <http://pmdb.org.br/wp-

content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2016.   
57 Proposta que prevê drasticamente o corte de financiamento e investimento na educação nacional com o 

congelamento dos investimentos em políticas públicas por 20 anos. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088351>. Acesso em 11 out. 2016. 

Abordagem sobre a emenda pode ser conferidas em: <http://desacato.info/docentes-da-uerj-explicam-em-

animacao-impactos-da-pec-241-na-educacao/>. Acesso em: 11 out. 2016. 
58 Projeto do Governo Federal intitulado “Criança Feliz”, lançado no mês de outubro no Palácio do Planalto e às 

críticas associadas à gestão do Programa. Disponível em: <http://www.socialistamorena.com.br/o-lugar-de-

primeira-dama-assistencialista/>. Acesso em: 07 out. 2016. 
59 Projeto do Senado Fedral, intitulado “Programa escola sem partido” que busca incluir nas Diretrizes 

Educacionais o referido programa.  Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/125666>. Acesso em: 21 jun. 2016. 

http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/DECRETOS/DECRETO%20RIO%20N%C2%BA%2042754_2017_Prazo%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20plano%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20parceria%20para%20Educ.%20Infantil.pdf
http://www.rioeduca.net/rioeduca/DOCUMENTOS%20SME/LEGISLA%C3%87%C3%83O/2017/DECRETOS/DECRETO%20RIO%20N%C2%BA%2042754_2017_Prazo%20apresenta%C3%A7%C3%A3o%20plano%20de%20implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20parceria%20para%20Educ.%20Infantil.pdf
http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf
http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125666
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atenção as instituições catalogadas como comunitárias, filantrópicas ou confessionais 

(BRASIL, 1996; 2009). 

 Desse modo, concluímos o texto alertando para os riscos presentes no âmbito 

das fronteiras entre público e privado, por exemplo no desenvolvimento das 

propostas educativas para a infância brasileira, chamando a resistência às lógicas que 

enfraquecem o direito à educação. Marcamos a dialogia e a resistência como 

elementos que fortalecem a afirmação dos direitos, defendidos pela produção 

intelectual, pela mobilização social e pelo enfrentamento às tentativas de impor uma 

única (e soberana) lógica pautada nas assertivas do capital (em busca de lucro) e, 

consequentemente, na desiguladade social.  Defendemos, a partir da perspectiva 

bakhtiniana que nos sustenta, a lógica da pluralidade, que comprende que o encontro 

com o outro nos possibilita, pela via de nossas diferenças, compor um mundo mais 

humano, atento à vida digna, em que as lógicas não sejam lineares e que a educação 

possa se desenvolver a partir dos princípios democráticos.  

 Concluímos sinalizando que a realidade vivenciada nos últimos tempos em 

terras brasileiras, nos instiga a rememorar a história e as marcas de sangue presentes 

em nossas fronteiras latinas, instigando-nos a refletir sobre o futuro próximo e o que 

nos aguarda, dado os processos marcados por intensos conflitos e disputas, onde as 

crianças, os negros, os indígenas, os pobres são fadados ao silêncio e a dor, reduzidos 

aos ditames da única voz. Assim, situadas no contexto em constante crescimento, da 

lógica empresarial que busca homogeneizar para oprimir, tomamos este texto como 

uma, dentre tantas outras iniciativas de resistência possíveis, com vistas a fortalecer a 

continuidade da escrita da história da EI brasileira a muitas mãos, reconhecendo as 

potencialidades  das fronteiras polifônicas da vida.   
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DOCÊNCIA, CURRÍCULO E 

PROCESSOS CULTURAIS: 

aproximações do referencial teórico 

bakhtiniano 
 

Karina de Fátima GIESEN60  

Valdete CÔCO61 
 

RESUMO 

 

Esta produção tem por objetivo sistematizar reflexões a respeito dos conceitos de Docência, 

Currículo e Processos Culturais a partir do referencial teórico-metodológico bakhtiniano 

(BAKHTIN, 2006; 2011), articulando-as à pesquisa de mestrado em desenvolvimento, que 

tematiza o trabalho docente compartilhado no campo da Educação Infantil. Busca-se pensar 

tais conceitos em articulação, em especial, com a formação de profissionais que atuam nesta 

etapa da educação básica, advogando a necessidade de pensarmos a educação de formas 

outras e de valorizar as práticas docentes realizadas no trabalho com as crianças pequenas. 

Por fim, concluímos que os conceitos focalizados estão entrelaçados e, em uma concepção 

bakhtiniana, constituídos em meio a relações de interação dialógica com os muitos outros 

envolvidos nesses processos de inserção e produção de culturas.  

 

Palavras-Chave: Docência. Currículo. Processos Culturais. Bakhtin.  

 

 

INTRODUÇÃO 

  

artindo da defesa de que “[...] cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272), 

destacamos que este texto é escrito e inscrito no contexto de pertencimento a 

um grupo de pesquisa que ancora suas reflexões, pesquisas e funcionamento na 

teoria desenvolvida por Bakhtin (e seu círculo), a partir do qual busca compreender a 

educação e especialmente a formação inicial e continuada de professores para a 

Educação Infantil em uma perspectiva dialógica, que reconhece docentes e discentes 

como sujeitos ativos e que se relacionam, entre si e com seus pares, no processo 
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formativo. Nesse movimento, o grupo busca pensar e fortalecer ideologias outras que 

emergem o trabalho com as crianças pequenas, analisando o contexto educacional por 

meio de pesquisas comprometidas com as vozes dos sujeitos que contituem este campo.  

Assim, nesta produção apresentamos algumas reflexões a respeito dos 

conceitos de Docência, Currículo e Processos Culturais a partir do referencial teórico-

metodológico bakhtiniano62, contextualizadas no interior de uma pesquisa em 

desenvolvimento63, cujo foco de investigação são as relações entre trabalhadores 

docentes na Educação Infantil.  Buscamos indagar, sobretudo, os sentidos 

produzidos a partir da presença de estudantes de pedagogia, em formação inicial, no 

trabalho compartilhado com as professoras regentes, prática sustentada na estratégia 

de estágio extra-curricular, remunerado por meio de bolsa de estágio. Nesse 

contexto, vislumbrar também as fronteiras existentes neste trabalho compartilhado 

potencializa um olhar para além das dualidades entre cuidar e educar, amplamente 

evidenciadas no campo das pesquisas sobre a docência com crianças pequenas. 

No âmbito da Educação Infantil, as práticas docentes e a formação de 

professores pautados na dialogia são ainda pouco evidenciadas. O histórico desta 

etapa da educação remete a práticas mais voltadas ao cuidado e à assistência 

(CERISARA, 1999, 2002; CÔCO, 2010), dada sua inserção tardia no bojo da educação 

básica, apenas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(BRASIL, 1996). Assim, como na educação de crianças de maneira geral, as práticas 

geralmente se apresentam como verticais, de modo que o discente é visto como um 

vir a ser, que aprende, mas não como sujeito que também incita aprendizados, uma 

vez que é importante aprender com as crianças.  

Na busca de uma organicidade para as reflexões apresentadas, esta produção 

é composta por dois tópicos após esta introdução. No primeiro deles, apresentamos o 

autor em questão (Bakhtin), com o intuito de contextualizar sua produção e seus 

principais conceitos, introduzindo brevemente – uma vez que reconhecemos a 

complexidade do autor e da impossibilidade de limitar suas contribuições e ideias a 

esta esplanação – seu pensamento; no segundo tópico, discorremos sobre os 

conceitos propostos, dialogando, nesse processo, com os desafios presentes na 

formação de professores para a Educação Infantil; por fim, apresentamos algumas 

conclusões decorrentes do estudo empreendido.  

 

1. BAKHTIN COMO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) foi um pensador russo formado em 

história e filologia que, apesar de não concentrar suas reflexões na educação de 

crianças pequenas, possibilita muitas discussões neste campo, visto que sua 

                                                 
62 As reflexões aqui apresentadas foram inicialmente instadas e discutidas no decorrer da disciplina Currículo, 

Docência e Processos Culturais, ofertada pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 

do Espírito Santo. 
63 Com isso, o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES). 
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construção teórica engloba diferentes campos do conhecimento (CÔCO, 2006). 

Mesmo em meio a muitas dificuldades enfrentadas, consequências do conturbado 

contexto histórico-político em que viveu e de doenças crônicas, perseguição e exílio 

que sofreu, a produção intelectual desse autor destaca-se em diferentes áreas e move 

pesquisadores ainda nos dias atuais, como mostram as muitas produções e 

discussões circulantes todos os anos nos eventos “EEBA - Encontros de Estudos 

Bakhtinianos” e “Círculo - Rodas de conversas Bakhtinianas”, exemplos das 

inquietações que Bakhtin move nos educadores e pesquisadores.  

São frequentes e evidentes as disputas na busca por determinar o 

pertencimento de suas teorizações a determinadas correntes epistemológicas. 

Acreditamos, todavia, que “[...] Bakhtin ‘resiste às classificações’ porque ‘ele é menos 

um seguidor e muito mais um formulador original de ideias’” (FARACO; CASTRO; 

TEZZA, 2001, p. 9 apud CÔCO, 2006). A produção intelectual bakhtiniana está 

inserida em círculos de discussões, formados por intelectuais de diferentes campos 

do conhecimento, por isso há também controvérsias a respeito da autoria de algumas 

de suas obras. 

É justamente nesse contexto envolto por certa coletividade na circulação das 

ideias que Bakhtin formula um de seus principais conceitos, basilar para esta 

produção: dialogismo. Como afirma Côco (2006, p. 39), 
 

O princípio dialógico – que tem importância fundamental no pensamento e no 

método de Bakhtin – apresenta como ideia central a relação entre o enunciado e 

outros enunciados comportando o diálogo entre interlocutores e o diálogo entre 

discursos que configuram uma sociedade, uma comunidade, uma cultura. 

 

Assim, no pensamento bakhtiniano, o diálogo não se restringe às ações de 

pergunta e resposta. Os enunciados existem em respostas a outros enunciados, mas 

cada um destes está permeado de diferentes outros enunciados, compondo uma 

cadeia dialógica, na qual os sujeitos são convidados a responder a todo o momento. 

O enunciado, seja verbal, escrito, ou mesmo uma obra de arte, é permeado por outros 

discursos e é prenhe de respostas.  

Buscando dar continuidade a essa cadeia de produções que dialogam com 

Bakhtin, em especial as desenvolvidas pelas pesquisadoras que compõem o 

GRUFAE, nesta produção buscamos refletir a respeito da Docência, do Currículo e 

dos processos Culturais a partir dos conceitos de dialogismo, cultura, alteridade, 

heteroglossia e polifonia. Assim, passamos ao próximo tópico, em que apresentamos 

como movemos Bakhtin para nos ajudar a pensar os conceitos em evidência.  

 

2. DOCÊNCIA, CURRÍCULO E PROCESSOS CULTURAIS 

 

Bakhtin reflete a respeito da cultura principalmente no livro A cultura popular 

na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Conforme aponta 

Queiroz (2013, s/p), em síntese, a cultura em Bakhtin está   
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[...] diretamente ligada à palavra, ao signo ideológico, à comunicação humana em 

si, isto é, à linguagem concreta na vida. É na produção de linguagem, ou 

linguagens, na interação social, que a cultura acontece, se materializa, se cria, se 

mostra, se multiplica (QUEIROZ, 2013, s/p). 

 

Posto isso, a linguagem se mostra central no pensamento desse autor, pois é 

por meio dela que o homem se insere no mundo e produz cultura, na relação com os 

diferentes outros. A cultura é então produzida pela interação dos homens através da 

língua. Na obra em questão, a cultura popular, por meio da carnavalização, que é a 

busca pelo avesso em momentos de suspensão da ordem vigente, é uma 

possibilidade de rompimento com as barreiras sociais. Poder-se-ia dizer que a 

carnavalização era, naquele contexto, uma das armas para abrir fronteiras entre as 

ideologias dominantes e as contra ideologias. 

No bojo das discussões a respeito da cultura popular da Idade Média tecidas 

por Bakhtin, compreendemos que os Processos Culturais são construídos por muitas 

vozes em contextos dialógicos, a partir da interação promovida pela linguagem. No 

concernente à educação, os processos culturais encontram-se imbricados também nos 

conceito de Docência e de Currículo, visto que não é possível descolar a cultura de 

todo o processo da formação humana e da construção de saberes. Por isso, também 

buscamos compreender, com Bakhtin, o que defendemos como currículo. 

O currículo, como entendemos, é uma construção humana socio-histórica, cujo 

processo de estudo/compreensão exige situá-la no contexto, ou seja, nos processos 

sociais que lhes dão significação. Como descrevem Lopes e Macedo, no livro Teorias 

de currículo (2011), há perspectivas múltiplas que marcaram esse conceito e uma série 

de dificuldades em defini-lo desde 1633, quando foi mencionado pela primeira vez, 

assim como em abarcar os contextos históricos e sociais de cada uma dessas 

perspectivas. A partir da reflexão dessas autoras, fica claro que definir o currículo 

não é algo simples, pois é um processo que envolve uma multiplicidade de aspectos 

sociais, históricos, culturais, econômicos e políticos.  

Considerando o conceito de dialogismo apresentado anteriormente, currículo 

não pode ser visto senão como um construto formado e transpassado por diferentes 

vozes no cotidiano da instituição educativa. Sobre isso, Vasconcelos et al (2016, p. 8), 

buscando compreender o currículo enquanto signo em uma perspectiva dialógica e 

polifônica, salientam que  

 
O currículo configura um texto compreendido como a organização coletiva de 

suas vozes, que não se manifestam no vazio, mas revela o modo como os sujeitos 

encontram-se posicionados na sociedade. Contudo, nem sempre um texto 

consegue evidenciar todas as vozes da sociedade, pois muitas vezes há luta em 

busca de silenciar o outro.  

 

Na compreensão desta perspectiva, os conceitos de polifonia e heteroglossia 

explorados por Bakhtin mostram-se necessários. Em linhas gerais, polifonia, noção 
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formulada para a análise estética dos romances de Dostoiévski, refere-se às muitas 

vozes no interior de um texto/enunciado dotadas de poder e com valoração 

equipotente, ou seja, vozes que falam em uma mesma altura (LEITE, 2011, p. 55). 

Heteroglossia, por sua vez, acena para entendimento de que existem conjuntos 

múltiplos de diferentes vozes em um texto, com alturas diversas.  

Nesse contexto, as normatizações e política públicas que definem o currículo, 

como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009) – no que diz respeito à 

educação básica – e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) (BRASIL, 2015) – no 

caso da formação de professores – são enunciados formais de caráter polifônico e 

heteroglóssico que, ao adentrarem as instituições de educação básica e de ensino 

superior (mesmo que, por vezes, de maneira impositiva, em tons altos) são prenhes 

de respostas, como todos os enunciados. Assim como a própria linguagem, o 

currículo é vivo e vivido; cabe-nos questionar, portanto, em um ato responsivo: quais 

são as vozes que compõem o currículo que se apresenta em nossas práticas e 

pesquisas? Que diálogos tecemos com ele e a partir deles? Quais são as concepções 

(vozes outras) que estes enunciados legitimam? Quais são os silenciamentos que 

impõem? e, quais fronteiras podemos abrir entre as ideologias impostas e as 

possíveis contra-ideologias?  Concordamos, então, com Vasconcelos et al (2016), 

quando  projetam que currículo precisa ser uma construção na qual todas as vozes da 

comunidade envolvida – seja em um contexto municipal, como o da Educação 

Infantil, ou em um contexto nacional, como o da formação de professores – 

dialoguem, com o objetivo de construir políticas públicas que potencializem a 

formação de todos.  

Aproximando os conceitos aqui explorados à temática da Educação Infantil, 

destacamos que a concepção de currículo vinculada às especificidades desta etapa, 

no diálogo com Vieira e Côco (2016, p. 823), precisa “[...] considerar conteúdos, 

saberes, conhecimentos e experiências, assumindo o currículo como um dos 

princípios do projeto pedagógico da instituição e problematizando-o, em um 

processo democrático de discussão”. Neste cenário, o processo dialógico de produção 

do currículo precisa considerar a criança como central do trabalho pedagógico, 

mobilizadora e participante do currículo. 

Para essa produção, interessa ainda a concepção bakhtiniana de sujeito, 

entendido como sempre aberto e inconcluso, que se constitui em atuação, que reage e 

que modifica seu discurso em função de outros discursos. Para Bakhtin, ele existe a 

partir do diálogo com o outro (SOBRAL, 2005, p. 22-25). Assim, na delimitação dos 

conceitos de Processos Culturais, Currículo e Docência, é preciso perceber o outro 

como ativo – sejam estes crianças ou outros adultos que partilham os processos 

educativos –, visto que é por meio da interação verbal com esse outro que se produz 

culturas; é por meio do debate e das tensões no encontro com as diferentes vozes 

deste outro que se produz o conhecimento e que se delimita, cotidianamente, o que 

vem a ser currículo. 
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Percebemos que os sujeitos se constituem e se alteram por meio do encontro 

com o outro, e, nesse movimento, constituem e alteram o outro. A partir desta 

reflexão, buscamos pensar o docente como sujeito que “[...] não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-

se mudo [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 400). Só podemos compreender o docente por 

meio do diálogo com ele, por isso a docência é caracterizada por meio da pesquisa 

com os professores e não sobre os professores, em um exercício de empatia com o 

outro. É a partir desta afirmação também que nos questionamos a respeito dos 

sentidos produzidos na relação entre profissionais docentes e estudantes de 

pedagogia atuando na Educação Infantil, em especial na faixa etária de zero três anos 

(creche). Nessa relação de diferentes sujeitos envolvidos no tempo e espaço da 

creche, formando-se mutuamente, é preciso também destacar que  
 

À semelhança das fronteiras espaciais, as fronteiras temporais da minha vida não 

têm para mim o significado formalmente organizativo que elas têm para a vida do 

outro. Vivo — penso, sinto, ajo — dentro da série de sentido da minha vida e não 

dentro do todo temporal e acabável de minha presença vital (BAKHTIN, 2011, p. 

99, grifos do autor). 

 

A delimitação desse campo para pesquisa decorre principalmente do interesse 

pelas tensões que envolvem a docência nessa etapa da educação, posto que, com o 

estabelecimento da LDB (1996), almeja-se como formação exigida para atuar na 

Educação Infantil a licenciatura em pedagogia, ainda que continue em vigência a 

possibilidade de formação em nível médio na modalidade normal. Nesse contexto, 

muitas questões emergem, como a formação requerida nas contratações vinculadas 

ao provimento dos quadros funcionais, o quantitativo de adultos necessários ao 

atendimento das crianças pequenas, as funções requeridas ao trabalho com as 

crianças pequenas, etc. Nesse cenário, a formação dos profissionais é a que de modo 

mais central dedicamos nossos esforços, quer na problematização a partir da 

constatação da presença de profissionais sem a formação mínima exigida, quer no 

questionamento do próprio conceito de formação requerido à especificidade do 

trabalho com as crianças pequenas.  

Assim, buscando ainda um exercício de pensar com Bakhtin a respeito de uma 

prática docente dialógica, assinalamos a importância de uma formação que considere 

o docente como ser único, singular e inconcluso (BAKHTIN, 2011), observando que  
 

O homem se forma concomitantemente com o mundo, reflete em si mesmo a 

formação histórica do mundo. O homem já não se situa no interior de uma época, 

mas na fronteira de duas épocas, no ponto de passagem de uma época para 

outra. Essa passagem efetua-se nele e através dele (BAKHTIN, 2011, p. 222, grifos 

do autor).  

 

Entendendo a importância de alargarmos as fronteiras de uma época da 

Educação Infantil por meio do reconhecimento da primeira etapa da educação básica, 
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em especial, na valorização dos professores, consideramos a centralidade do conceito 

de docência para pesquisa de mestrado em desenvolvimento. Nesse movimento, o 

trabalho docente é considerado a partir das interações, desencadeadas durante a 

formação inicial e continuada dos sujeitos, no encontro com os diferentes outros que 

permeiam sua trajetória. Na especificidade da Educação Infantil, é importante 

considerar as crianças pequenas e bem pequenas como outros que, com seu excedente 

de visão, nos completam e alteram; como outros que, envolvidos nos complexos 

processos culturais, compõem as vozes constitutivas do currículo, pois falam e 

devem ser ouvidos no desenvolvimento do trabalho docente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas (in)conclusões desta produção, é importante destacar que as definições 

propostas dizem sobre o diálogo da pesquisadora com algumas outras pesquisas e 

com o referencial teórico. Nesse processo dialógico, o intuito foi mostrar em que 

Bakhtin nos ajuda a pensar os conceitos de Docência, Currículo e Processos Culturais 

em articulação com a formação docente na especificidade da Educação Infantil. 

Tendo em vista que “[...] a vida é dialógica por natureza [e que] Viver significa 

participar de um diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar, etc [...]” 

(BAKHTIN, 2011, p.348), o objetivo não foi aplicar Bakhtin a um determinado objeto 

ou usar suas ideias, mas sim instar pensamentos, questionamentos e possíveis 

respostas em relação aos conceitos e também ao recorte de campo a que nos 

propomos. Buscamos, assim, vislumbrar as fronteiras presentes, assim como alargar 

limites, aventando outras possibilidades.  

Para finalizar, destacamos a importância de compreender o trabalho e a 

formação docente como uma arena dialógica repleta de diálogos e vida, fazendo 

(des)encontrar seres expressivos e falantes (BAKHTIN, 2011). Desenvolvento o 

trabalho sempre em um movimento permeado por muitos outros, envolvidos em 

processos de inserção e produção de culturas, e em um campo de disputas e tensões 

que formam o currículo das instituições em que estes se inserem. 
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ENTRE O DECOLONIAL E O 

COLONIAL: fronteiras à 

humanidade 
 

Luiz Fernando KAVALERSKI64 

Adriana Maria ANDREIS65 
 

RESUMO 

 

Neste artigo colocamos em debate a relação entre o colonial e o decolonial. Visamos 

apresentar os princípios e as singularidades desses modos de ver e abordar o mundo. A 

metodologia deste estudo envolve ensaio teórico, considerando referenciais, principalmente, 

das áreas da História, Geografia e Filosofia da Linguagem. Utilizamos uma imagem 

comumente presente em livros didáticos de História para problematizar essa relação, 

apoiando o debate nos escritos de Mikhail Bakhtin para pensar as fronteiras entre essas 

noções como diálogo, implicado em potencialidade revolucionária.  Organizamos o texto em 

partes: na primeira parte, trazemos uma breve introdução acerca dos modos de olhar o 

mesmo objeto. Na segunda parte, discutimos a singularidade de colonial e decolonial. E, na 

última parte, apontamos possibilidades interpretativas revolucionárias da figura utilizada 

no estudo. Inferimos a possibilidade revolucionária, impressas pelas representações, mesmo 

que sua criação tenha pretendido se fazer colonizatória. 

 

Palavras-Chave: Decolonial. Diálogo. Fronteira. Polifonia. 

 

 

1. DIFERENTES MODOS DE OLHAR  

 

 discurso colonial empenha-se para apresentar uma verdade monofônica, na 

forma de monólogo, acerca da construção histórica e geográfica dos lugares. 

Já o discurso decolonial se apresenta enquanto alternativa dialógica, pois 

afirma reconhecer a diversidade como constitutiva de mundo e, também, assume a 

importância de respeitar e reconhecer a força dessa polifonia. De par com o 

decolonial, os discursos polifônicos, implicados na plenivalência e na equipolência, 

discutidas por Bakhtin (2005), são estruturantes desse modo humano e humanizador, 

                                                 
64 Mestrando em educação (PPGE) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) campus Chapecó/SC. Bolsista 

da FAPESC/SC-Brasil. Graduado em licenciatura em História pela UFFS. Membro do Grupo de Pesquisa em 

Gestão e Inovação Educacional (GPEGIE UFFS/SC). E-mail para contato: luizkavalerski@hotmail.com. 
65 Doutora em Educação nas Ciências: concentração Geografia, professora no Mestrado em História (PPGH) e no 

Mestrado em Educação (PPGE) e na Licenciatura em Geografia na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), 

campus Chapecó/SC, pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero do Discurso (GEGE UFSCAR/SP) e do Grupo 

de Pesquisa em Gestão e Inovação Educacional (GPEGIE UFFS/SC). E-mail para contato: 

adriana.andreis@uffs.edu.br. 
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pois envolvem o reconhecimento da alteridade dos sujeitos historicamente 

negligenciados.  

Para pensar acerca do modo como são apresentados os discursos, tomamos 

uma imagem (Figura 1), que é bastante utilizada nos livros didáticos de História na 

Educação Básica no Brasil66, para referir um suposto encontro amigável entre 

europeus e indígenas, no atual território brasileiro. Pretensamente, a imagem seria 

representativa do reconhecimento, pelos indígenas, de uma verdade suprema (uma 

religião e um Deus) até então desconhecida por eles. Expressa a representação de 

uma celebração religiosa, que, ao mesmo tempo em que visibiliza e constrói uma 

determinada visão acerca da construção do espaço-tempo histórico-geográfico, 

paralelamente, induz a invisibilização e destruição de ideias acerca de movimentos 

outros que são, também, constitutivos de mundo. 

 
Figura 1 – Primeira missa no Brasil 

 
Fonte: VICENTINO, 2016, p. 17 

  

A potencialidade dialógica da Figura 1 é latente. Embora se apresente como 

registro dado e estabilizado, é prenhe do novo a cada olhar lançado sobre ela. Assim, 

tomamo-la à problematização dos discursos sob o panorama (de)colonial67, que 

apresenta singularidades dialógicas e possibilidades de interpretações múltiplas, 

uma vez que, ao modificarmos os questionamentos inferidos à pintura em análise, 

contemplamos possibilidades de abrangência para leituras multipolarizadas.  

Assumimos se tratar de um “confroencontro”, pois nos serve para atentar à 

“sempre presença de confronto em todo encontro (confro + encontro), argumentado 

                                                 
66 Apontamos nas referências bibliográficas três livros didáticos da disciplina de História nos quais a imagem 

(Figura 1) está presente. Ambos foram publicados em 2016 por diferentes editoras. Assim, destacamos o uso 

recorrente da imagem (Figura 1) nos livros didáticos de História na Educação Básica no Brasil. 
67 Expressão para visibilizar a relação e a singularização de colonial e decolonial. 
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como processo inerente à perspectiva dialógica” (ANDREIS, 2014, p. 19). 

Considerando essa Figura 1, destacamos a problemática implicada neste texto 

pensando acerca do livro didático enquanto gênero que apresenta a história e a 

geografia do mundo para as crianças e jovens das escolas, tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio.  

 

2. REPRESENTAÇÕES (DE)COLONIAIS NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 

 

É importante pensarmos acerca do interesse artístico na produção de tal obra 

uma vez que, baseado em relatos escritos, cerca de 350 anos após a ocorrência da 

missa representativa do “confroencontro” é que Victor Meireles vai pintar uma 

imagem que retrata o suposto ocorrido.  

A apresentação reiterada da “primeira missa no Brasil”, como material 

pedagógico nos livros didáticos brasileiros, evidencia aquilo que Quijano (2002, p. 

13-14) denomina de colonialidade do poder. Trata-se de uma condição distinta da 

colonização concretizada, na qual a brutalidade bélica subjuga, fazendo valer a 

ordem discursiva patriarcal europeia, monofônica e dominante, onde os sujeitos 

submetidos à hegemonia cultural imposta por seus colonizadores sofriam duras 

penas.  

A colonialidade do poder está para além da materialidade do sujeito colonial 

com seus recursos imediatos, fazendo valer suas vontades quase que de maneira 

instantânea. Trata-se, pois, de um empenho ideológico secular, no qual a razão 

colonial é sobreposta em forma de monólogo perante cada uma das demais 

expressões étnicas/culturais. Tal discurso perpetua padrões europeizados de 

ver/entender o mundo moderno. Daí a reiteração da imagem é importante à 

afirmação da perspectiva unilateral, colonizatória. 

Assim, a “primeira missa no Brasil”, quando avaliada da perspectiva colonial, 

dispõe-se como recurso em favor da continuidade ou do fortalecimento da ordem 

dominante. Porém, se analisada sob a ótica decolonial, revela de maneira valorosa 

aspectos singulares, por meio dos quais a colonialidade materializa suas ideologias. 

Isso permite visualizar a sustentação de seus estereótipos, à perpetuação de sua 

hegemonia, e subjugação de outras manifestações étnicas/culturais que não atendam 

a emergência coetânea dos padrões ideológicos que vêm sendo afirmados. Pois, são 

disseminados no sentido de garantir a continuidade das produções em favor a ótica 

colonial, em prejuízo às demais manifestações e formas culturais de interpretar e 

entender o mundo. 

Considerando essa ambiguidade entre as expressões manifestadas pelas 

interpretações coloniais/decoloniais do mundo, convidamos o leitor a refletir sobre as 

manifestações dialógicas tangentes a essa problemática. Repetir os padrões 

eurocêntricos de compreensão do mundo é uma tentativa dos agentes da 

colonialidade garantirem a manutenção de ideologias hegemônicas, assegurando 

privilégios pela exclusão da maioria. Isso caracteriza um empenho em impor um 

ponto de vista linear, monofônico e dominador.  
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Nesta análise, temos em vista a figura do sujeito indígena, separado do 

continente europeu por dezenas de quilômetros. Assim, cabe questionarmos se as 

ideologias eurocêntricas agregam sentido para a formação da identidade deste 

sujeito que experimenta outros sistemas de relações sociais, culturais e econômicas; 

que experimenta outros climas e relevos, por consequência, paisagens singulares; 

experimenta de sua poli fauna e pluriflora68, muitas das quais, endêmicas, carregadas 

de odores, cores e sabores, que o tornam diferente. O empenho colonial é para que 

esse sujeito indígena pense, fale, creia e se vista, aceitando as sugestivas induções dos 

hegemônicos padrões europeus.  

 

3. O MESMO E O DIFERENTE NA REPRESENTAÇÃO  

 

Problematizamos a presença do decolonial, na imagem colonial, pensando 

acerca do mesmo e do diferente na apresentação da Figura 1. Assim, cabe referir 

(de)colonial, pois essa morfologia permite visualizar as divergências intrínsecas 

existentes nas relações epistemológicas do diálogo colonial (monofônico e sob a 

forma de monólogo) com o decolonial (polifônico e plenivalente). 

A primeira evidência, analisada sob a visão discursiva da colonialidade 

monológica, surge ao observarmos a figura da cruz que, em sua posição central 

privilegiada, torna-se atrativa ou mesmo difícil de ser ignorada, afinal, repousa em 

local de destaque. A pompa montada em seu entorno, denota a intencionalidade do 

artista em declarar, de maneira clara e direta, a temática central em sua obra, ou seja, 

a religiosidade catolicista, como uma verdade inquestionável. 

Logo abaixo da cruz, vemos os agentes episcopais, promotores e difusores do 

dogmatismo religioso idealizado no monoteísmo cristão. São sujeitos fáceis de serem 

identificados: seus uniformes clericais denunciam o labor de seu ofício, ou seja, são 

eles que representam oficialmente os interesses católicos na colônia. 

Como segunda evidência, apontamos a figura do lanceiro e de seus 

companheiros armados ou trajados em metais. São eles igualmente fáceis de serem 

identificados por seus trajes.  

Com esses dois indícios, notamos as bases ideológicas que norteiam as 

políticas progressistas e colonizatórias da nação portuguesa, ou seja, sustentados na 

fé cristã e na força bélica do estado. Como resultado deste ideologismos, percebemos 

a marginalização histórica de alguns frente a outros. Como a própria imagem 

imprime, os indígenas estão retratados nas margens do quadro, pois, o eixo de 

difusão dos ideologismos lusos está ao centro, em local de destaque. 

A mesma imagem que quer se fazer verdade e que tem um potencial 

alienador, concomitantemente, compreende uma potência revolucionária. Isso 

porque, permite ao interlocutor tanto acomodar-se como incomodar-se com o que 

está retratado. Deste modo, afirmamos que na pintura “primeira missa no Brasil” 

                                                 
68 CABALLERO, Zé. In: CINEDELIA. Demarcação já. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=wbMzdkaMsd0>. Acesso em: 04 set. 2018. 
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repousam possibilidades coloniais e decoloniais. Podemos ver o mesmo e o diferente 

na imagem, dependendo das questões que por meio dela suscitamos. Por um lado, o 

discurso oficial afirmando uma verdade colonial e colonizatória em forma de 

monólogo monofônico. Por outro lado, as possibilidades decoloniais da força 

polifônica que ecoa e resiste ao tempo histórico de longa duração, permitindo 

equipolência discursiva e reconhecimento as identidades outras, historicamente 

negligenciadas.    

Podemos inferir, numa leitura decolonial, que a imagem permite notar um 

certo descaso dos indígenas à tentativa de imposição da cruz e da sua simbologia, 

pois, a maior parte dos mesmos não está atento nem a cruz, nem a cena da missa. 

Cabe lembrar, que os indígenas sequer estariam compreendendo a linguagem em 

cena, pois, também, sua língua era diferente. Essa observação, abre para pensarmos 

que, de algum modo, a intenção colonizatória não se realiza.  

Ao encontro desse sentido, outro aspecto que pode ser notado, diz respeito aos 

indígenas cuja fé é considerada relacionada com a natureza. Considerando que eles 

não entendiam a língua do colonizador é improvável que estivessem entendendo o 

conteúdo desta cerimônia religiosa.  

Esses elementos, permitem-nos enxergar o mesmo e o diferente na imagem. 

Afinal, ao mesmo tempo em que percebemos traços muito marcantes de um 

simbolismo das ideologias eurocêntricas, também, percebemos as discordâncias e as 

artificialidades da apresentação.  

Na relação entre o colonial e o decolonial, reside, também, a perspectiva 

revolucionária, que pressupõe a construção de ideias democráticas e mais humanas, 

que denominamos de humanidade. Essa possibilidade tem relação com o modo 

como essa figura é tratada no contexto no qual é utilizada. 

Há sempre dispositivos revolucionários nas representações, mesmo que sua 

criação tenha pretendido se fazer colonizatória. Essa possibilidade de servir como 

dispositivo reflexivo e questionador de representação, compreende considerar a 

equipolência e a plenivalência discutidas por Bakhtin (2013).  

Isso implica levar “a sério a palavra do outro” sendo capaz “de focalizá-la 

enquanto posição racional ou enquanto um outro ponto de vista.” Não para se fundir 

com ela, nem para “absorver seu valor”, mas para conservar “inteiramente a sua 

autonomia enquanto palavra” (BAKHTIN, 2005, p. 64). Esse é o pressuposto da 

alteridade, que implica em plenivalência, valorando plenamente o outro cuja palavra 

tem um tom equipolente, pois lhe atribui o mesmo poder de força e validade 

(BAKHTIN, 2005, p. 68). E essa é uma potente contribuição do decolonial à relação 

educativa escolar. 

Ao assumir a alteridade, problematizando as apresentações colonizatórias, 

pode-se promover o reconhecimento do outro como outro-eu. Assim, entre o 

decolonial e o colonial, há fronteiras à humanidade. 
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ASPECTOS DISCURSIVOS NA 

PERSPECTIVA DE MIKHAIL 

BAKHTIN NOS ESTUDOS DA 

LINGUAGEM  
 

Mara Cristine VITORINO69 
 

RESUMO 

 

Este artigo, apresentado ao VII Círculo e Rodas de Conversas Bakhtinianas- FRONTEIRA da 

UNIOESTE, tem como objetivo elencar alguns pontos da pesquisa científica sob o arcabouço 

de Mikhail Bakhtin, mencionando corpora, aspectos discursivos e pressupostos teóricos da 

Análise Dialógica do Discurso (ADD) e dos Gêneros do Discurso. A teoria de Mikhail 

Bakhtin sustentou  todo o nosso percurso acadêmico, desde o Mestrado em Letras da 

Universidade Estadual do Oeste (Unioeste), concluído em 2004, bem como o Doutorado em 

Língua e Cultura, tese defendida em 2015 e agora no estágio de pós-doutorado junto ao 

Grupo de Estudos da Imagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob orientação do 

jornalista e Professor Doutor em Comunicação João Somma Neto (USP-UPPR).. 

 

Palavras-Chave: Aspectos discursivos. ADD. Gêneros do Discurso. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

ste artigo tem como objetivo traçar um panorama do aporte teórico de Mikhail 

Bakhtin para estudar o discurso presente em propagandas da Revista Feminina 

(1930-1936) e Claudia (2011-2013). Elegemos como objeto de estudo três pares 

de propagandas nos eixos saúde, alimentação e beleza nas duas revistas. No Brasil, 

desde a década de 1980, o pensamento bakhtiniano tem recebido atenção de 

estudiosos de importantes centros de investigação. Além de artigos, projetos, cursos, 

grupos de pesquisa, seminários, alguns desses estudiosos merecem, aqui, nossa 

reverência, com maior ênfase para os grifados: Schnaiderman (1983), Jobim e Souza 

(1984), Barros e Fiorin (1984), Faraco (1988, 2003), Machado (1989, 1995), Faraco e 

Tezza (1996), Brait (1996, 1997, 2005, 2006), Souza (1999), Amorin (2001), Freitas, 

Jobim e Souza e Kramer (2003), Tezza (2003), Zandwais (2005), Faraco, Tezza e Castro 

(2006), Fiorin (2006) e Geraldi, Fichtner e Benites (2006).  

Cada autor-pesquisador, à sua maneira, apresenta sua leitura sobre 

determinado tema/conceito tratado por Bakhtin, buscando ampliar conhecimentos 

                                                 
69 Doutora em Língua e Cultura (UFBA), Pós-doutoranda em Estudos da Imagem UFPR. Jornalista Unioeste, e-

mail maravitorino@hotmail.com 
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em relação aos estudos viabilizados pelo Círculo de discussão formado no início do 

século XX, na Rússia. 

Refletimos conceitos que sustentam as análises. Primeiramente, a 

compreensão dialógica de linguagem sustentada por Bakhtin; em seguida, são 

tecidas considerações sobre discurso, signo e ideologia, conforme as orientações 

bakhtinianas. Ampliando essa reflexão, trazemos o conceito de gêneros do discurso e 

a definição de seus elementos constituintes (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional), entrelaçando tais conceitos com a definição de 

enunciado/enunciação. Ao final do capítulo, uma reflexão sobre o gênero 

propaganda e sobre as palavras e orações que constituem esse gênero.  

Destacamos que esses conceitos, dentro das obras, estão imbricados de modo 

que falar em linguagem pressupõe falar em discurso, em ideologia, que, por sua vez, 

relaciona-se e confunde-se com enunciado/enunciação em constante relação com os 

gêneros e o movimento dialógico da Língua. 

Outro passo para a pesquisa a definição do corpus. No caso da Revista 

Feminina, apesar de o veículo ter surgido em 1914, os corpora são compostos pelas 

edições publicadas entre 1930 e 1936, período estudado durante a pesquisa do 

mestrado e mantido no doutorado. Como as revistas não foram manuseadas no 

original, não houve como identificar espessura, tipo de papel (opaco ou brilhante), 

quantidade de fólios de cada número, estado de preservação, textura tátil e visual. A 

Revista Feminina foi a primeira revista de vulto ilustrada no país, pelas suas 

características editoriais e longevidade de publicação, aproveitando um potencial 

estético, visual e editorial avançado para a época. 

A linguagem existe e concretiza o processo comunicativo por meio dos 

homens que a falam e a escrevem – os locutores – e daqueles que a ouvem, a leem, a 

assistem – os interlocutores. Assim, o fenômeno de comunicação discursiva tem, 

como principal agente, o sujeito, porque sem este ator não haveria nenhum processo 

social e composicional do discurso.  

Para Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), no processo enunciativo, o contexto 

social forma uma cadeia de mensagens dialógicas e ideológicas por natureza. Os 

locutores, ao produzirem seus discursos, o fazem em constante diálogo com outros 

discursos, uma vez que os retomam, ressignificando-os, para aquela situação  e o seu 

contexto discursivo. Os interlocutores, por sua vez, respondem de acordo com suas 

vivências e experiências de vida, mas sempre em diálogo com outros enunciados 

com os quais estabelecem significações. E nesse constante diálogo o fenômeno social 

discursivo  constitui e constrói novos enunciados orais ou escritos. Nesse raciocínio 

acima apresentado, reside o caráter dialógico da linguagem. 

É possível dizer, então, que a linguagem é essencialmente dialógica, pois ela se 

configura e se constitui nas relações que se estabelecem com outros enunciados. 

Grillo (2006) procura esclarecer, com suas palavras, o que entende por relações 

dialógicas quando se trata da linguagem: 
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1) As relações dialógicas são de natureza semântica; 

2) As relações dialógicas ocorrem entre enunciados concretos; 

3) Por trás dos textos-enunciados estão sujeitos concretos, integrais, responsivos, 

inconclusos e inacabados, os quais só podem ser compreendidos por meio do 

diálogo e não explicados como na relação pessoa e objeto. As relações dialógicas 

são, portanto, relações pessoais, isto é, “vínculos semânticos personificados”; 

4) As relações dialógicas no enunciado pressupõem ainda um supradestinatário 

[...]; Essa instância garante que todo enunciado busca uma resposta que 

ultrapassa o destinatário imediato e previsto; 

5) A produção/recepção do enunciado tem uma dimensão valorativa (GRILLO, 

2006, p. 122). 

 

Ao afirmar que as relações dialógicas, numa perspectiva bakhtiniana, são de 

natureza semântica, Grillo diz que Bakhtin se volta para o sentido construído nas 

práticas discursivas efetivas. Assim, ao ouvir ou ler um enunciado, surgem 

imediatamente com outros enunciados já lidos ou ouvidos e, a partir dessa relação, 

constroem-se sentidos. Por isso, o diálogo acontece sempre entre enunciados 

concretos, proferidos em determinado momento e contexto histórico por sujeitos 

também concretos, que, ao construírem seus discursos, sempre o fazem no diálogo 

com outros discursos. 

Por outro lado, é preciso entender, ainda conforme as palavras de Grillo 

(2006), que, ao produzir um enunciado, a linguagem é organizada em função do 

outro – o interlocutor – para quem o discurso é dirigido. Assim, o enunciado é 

organizado em função desse interlocutor imediato. Todavia, para além desse 

interlocutor, conforme sustenta Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), há sempre um 

supradestinatário, que fala ou escreve também para além do interlocutor imediato. 

Exemplificando: uma propaganda na revista está dirige, imediatamente, para os 

leitores daquela revista. 

Para além desses leitores, outros leitores, críticos, publicitários, consumidores 

de um modo geral, obtém  acesso àquele texto e, a partir dele, produzam sentidos. 

Essa produção de sentido é sempre valorativa, pois carrega valores e ideologia de 

quem ouve ou lê o texto. Assim, então, é construído concretamente, na teia das 

relações sociais, a relação dialógica promovida por meio da linguagem, reunindo 

nesse fenômeno o diálogo do passado, do presente e, também, do futuro. Nesse caso, 

especificamente, os agentes envolvidos no processo de produção, circulação e 

resposta das revistas femininas. 

Brait (2012), em relação aos textos do Círculo de Bakhtin e diferentes épocas, 

destaca a importância de se considerar, no estudo da linguagem, como sendo 

indissolúvel  

 

[...] a relação existente entre língua, linguagens, história e sujeito [...]. A 

concepção da linguagem, de construção de sentidos está necessariamente 

apoiada nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente 
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situados, o que significa dizer que os estudos da linguagem são concebidos como 

formulações em que o conhecimento é produzido e recebido em contextos 

históricos e culturais específicos (BRAIT, 2012, p. 84). 

 

Essa concepção está nas relações discursivas construídas pelos sujeitos em 

processo de interação, o que significa que seu estudo pressupõe o reconhecimento 

dos interlocutores em situação discursiva, do momento histórico em que esses 

discursos são produzidos, do contexto social em que estão inseridos, enfim, dos 

aspectos socioculturais que envolvem todo o processo comunicativo. Portanto, para 

estudá-la não basta apenas compreender ou analisar a língua com seus aspectos 

linguísticos. É preciso ir além, porque, para Bakhtin, 

 

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o 

verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem seja qual for 

seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 

etc.), está impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2008, p. 209). 

 

Para lidar com o dialogismo da linguagem, alguns estudiosos brasileiros, 

dentre eles Beth Brait, sistematizaram uma proposta de estudo que definiram como 

Análise Dialógica do Discurso (doravante, ADD). Brait (2012) destaca alguns 

aspectos que marcam a ADD, que trata o sujeito como histórico, social, múltiplo, 

centro de suas preocupações, ou seja, a linguagem é constitutiva desse sujeito. São 

eles: 

 

a) O reconhecimento da multiplicidade de discurso que constituem um texto [...]; 

b) relações dialógicas como objeto de pesquisa multidisciplinar [...] denominada 

metalinguística ou translinguística; c) pressuposto teórico metodológico de que 

relações dialógicas se estabelecem a partir de um ponto de vista assumido por 

um sujeito; d) as consequências teóricos metodológicas de que as relações dialógicas não 

são dadas, não estando portanto jamais prontas e acabadas num determinado objeto de 

pesquisa, mas sempre estabelecidas a partir de um ponto de vista; e) a concepção de 

texto como assinatura de um sujeito, individual, coletivo, que mobiliza discursos 

históricos, sociais para constituí-lo e constituir-se (BRAIT, 2012, p. 85, grifos 

nossos). 

 

À luz da ADD, compreende-se que as relações com a linguagem são 

irredutíveis às questões lógicas ou às concreto-semânticas, que por si mesmas 

carecem de momento dialógico. Não há como estudar a linguagem sem fincá-la 

numa relação de interação, o que pressupõe a constituição de um enunciado concreto 
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e único, proferido por um sujeito, em determinado contexto. “Devem personificar-se 

na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos 

expressas na linguagem para que eles possam surgir relações dialógicas” (BAKHTIN, 

[1963], 2011, p. 209). 

Sob essa orientação e compreensão, a ADD  seguida de outros caminhos 

estabelecidos por Bakhtin na pesquisa em linguagem, é uma forma de enxergar e 

desvendar signos ideológicos dos textos que compõe os corpora desta pesquisa, os 

quais foram constituídos a partir de determinada situação social e histórica, 

retomada em capítulo posterior que trata deste assunto.  

Um dos focos ou  feixes analisados à luz da teoria bakhtiniana não deixa de 

lado o reflexo do signo linguístico, uma vez que, na semiótica, o texto é constituído 

não somente de linguagem verbal, mas também de signos icônicos, a serem 

analisados no todo da pesquisa.  

O discurso, o signo e a ideologia. Identificamos que Bakhtin/Volochinov 

([1929] 2002) faz definições e digressões sobre esses conceitos de forma interligada.  

Tendo em vista que linguagem e discurso estão imbricados, como se pode 

definir o discurso em uma perspectiva bakhtiniana? O filósofo russo inicia o capítulo 

“O Discurso de Dostoiévski” (BAKHTIN, [1963], 2010) com o que chama de 

observações metodológicas prévias. Nas palavras do autor, “Intitulamos este capítulo 

‘O Discurso de Dostoiévski’ porque temos em vista o discurso, ou seja, a língua na 

sua integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da linguística” 

(BAKHTIN, [1963], 2010, p. 207). Já na introdução, Bakhtin se coloca em relação ao 

discurso, firmando-se na compreensão de que discurso é língua viva, concreta, 

materializada em situações de uso. E esse posicionamento o coloca na contramão da 

Linguística dicotômica, que trata a língua como objeto estático, acabado e pronto. 

Por assumir tal posicionamento, Bakhtin ([1963] 2010) informa que suas 

análises não são linguísticas no sentido rigoroso do termo. Ele as situa como análises 

metalinguísticas, “subtendendo-se como um estudo – ainda não constitutivo em 

disciplinas definidas – daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam, de 

modo absolutamente legítimo, os limites da linguística” (BAKHTIN, [1963], 2010, p. 

207, grifos nossos). Para o autor, as pesquisas metalinguísticas não podem ignorar a 

linguística e devem aplicar os seus resultados.  

 

A linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito 

complexo e multifacetário – o discurso – mas estudam sob diferentes aspectos e 

diferentes ângulos de visão. Devem complementar-se mutuamente e não se 

fundir. Na prática, os limites entre elas são violados com muita frequência 

(BAKHTIN, [1963] 2010, p. 207). 

 

Na visão de Bakhtin, a linguística estuda os fenômenos da linguagem sem, a 

priori, estabelecer a complexidade das relações dialógicas, focando apenas no plano 

da língua. Contrariando essa orientação, o autor propõe que os estudos da 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a1

9
0

 

linguagem se voltem para o discurso, ultrapassando, assim, os limites linguísticos, 

olhando também para aquilo que ele chama de extralinguístico,  ou seja, o contexto 

sócio-histórico e ideológico em que os discursos são produzidos. Isso pressupõe 

reconhecer o momento histórico, os sujeitos envolvidos em um ato de enunciação, o 

lugar social de onde estão falando/escrevendo, os interlocutores, para quem se dirige 

o discurso, dentre outros aspectos.  

Sob essa orientação, língua e discurso se imbricam e constituem o verdadeiro 

campo da vida da linguagem. Logo, estudar o discurso significa estudar para além 

do fenônemo linguístico, olhando para os aspectos extralinguísticos que o envolvem. 

Esses aspectos abarcam as relações sociais para produção do texto e sentido. 

Para Bakhtin ([1963] 2010), toda a vida da linguagem, seja qual for o seu 

campo de emprego, como a prática, a científica, a artística, a publicitária, está 

impregnada de relações dialógicas. 

 

Estas relações se situam no campo do discurso, pois este é, por natureza dialógico 

e, por isso, tais relações devem ser estudadas no plano da metalinguística que 

ultrapassa os limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias” 

(BAKHTIN, [1963] 2010, p. 209).  

 

Sendo assim, para estudar o discurso, é preciso reconhecer o dialogismo que o 

constitui e, nesse emaranhado de situações discursivas dialógicos, o discurso assim 

pode ser definido a partir do signo e da ideologia. O que são esses dois conceitos 

para Bakhtin? Estariam esses conceitos relacionados? Para Bakhtin: 

 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 

refrata outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um 

ponto de vista.[...]específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação 

ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O 

domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. 

Tudo que é ideológico possui um valor semiótico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929], 2002, p. 30, grifos nossos). 

 

Essas palavras respondem às indagações lançadas, ao afirmar que signo e 

ideologia coincidem, pois correspondem mutuamente. Onde há signo, há ideologia, 

segundo o autor. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) explica ainda que qualquer produto de 

consumo pode ser transformado em signo ideológico. Por isso, a palavra neutra só 

ganha sentido de signo quando está em determinado contexto. Ele cita o exemplo do 

pão e do vinho na comunhão, que são símbolos religiosos, e juntas formam signo. 

Mas, como produto de consumo, não tem a mesma significação, 
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[...] porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas 

de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 

em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora 

dessa forma não pode existir (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 274).  

 

O discurso que o signo ideológico é revelado em toda a sua intensidade, pois é 

no contexto do discurso/enunciado que se consegue apreender a ideologia que o 

subjaz. Logo, pensar em signo ideológico é pensar também no discurso que o 

envolve. Neste horizonte, a ideologia sustenta-se nos discursos que permitem as 

relações entre os homens, nas conversas cotidianas e nas relações mais complexas e 

institucionalizadas também pelas leis da economia, situação contemplada no 

materialismo histórico e dialético, que não é objeto desta tese.  

Os signos, além de refletirem a realidade, também são reais, concretos e estão 

presentes na vida cotidiana. As palavras que são pronunciadas e às quais se recorre 

em discursos são exemplos de signo ideológico, pois funcionam, nas palavras de 

Freitas (1999), “como o núcleo sensível e veículo material privilegiado da ideologia, 

ocupando ainda o espaço central também na formação da consciência” (FREITAS, 

1999, p. 7). Segundo o autor, é graças ao caráter de reversibilidade do signo 

ideológico, das palavras, que, ao exercerem a função de signos verbais, mediam o 

processo de tomada de consciência e do posicionamento ideológico do sujeito. 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), compreender um signo consiste em 

aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos na realidade material e 

histórica. A compreensão do enunciado é, para o autor, uma resposta a um signo por 

meio de signos e essa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas desloca-se 

continuamente. 

A teoria de Bakhtin sobre signo ideológico é assaz importante nesta tese, que 

se aterá ao estudo de propaganda de revistas, um gênero de discurso, que se utiliza 

da linguagem da vida cotidiana. Em Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a esfera do 

signo tem uma ligação fundamental com a vida cotidiana, sedimentada pela 

comunicação ideológica.  

 

Por um lado, ela está diretamente vinculada aos processos de produção e, por 

outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias especializadas e 

formalizadas. [...] o material privilegiado da comunicação na vida cotidiana é a 

palavra. É justamente nesse domínio que a conversação e suas formas discursivas 

se situam (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35). 

 

A escolha dos recursos discursivos pelos veículos de comunicação, incluindo 

as propagandas, necessária à manutenção ativa dos meios de comunicação, necessita 

de uma inter-relação com o material semiótico da vida interior e exterior, que 

ocorrem na e pela palavra, ideológica por excelência:  
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[...] uma palavra é, ao mesmo tempo, produzida pelos próprios meios do 

organismo individual, sem nenhum recurso a uma aparelhagem qualquer ou a 

alguma outra espécie de material extracorporal. Isso determinou o papel da 

palavra como material semiótico da vida interior, da consciência (discurso 

interior). (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35).  

 

A partir dessa afirmação do teórico russo, o conceito de ideologia traz ideias e 

representações a respeito da língua, uma vez que, para Bakhtin/Volochinov ([1929], 

2002), a palavra, expressão do processo linguístico, é ideológica por excelência. 

Assim, também a ideologia é resultado da produção de sentido da relação dialógica 

que se estabelece entre os enunciados no processo comunicativo. Pelo e no 

enunciado, as vozes ideológicas se expressam, se manifestam, se interligam no 

processo comunicativo, composto de vozes para formar o processo de produção de 

sentido. Sobre o enunciado e sua relação com os gêneros, apresenta-se reflexão a 

seguir. 

O objeto de pesquisa reflete o universo da comunicação cotidiana, porém, 

refratado por uma ideologia direcionada. Para isso, tanto a Revista Feminina como 

Claudia usam signos ideológicos e um direcionamento específico. Entende-se que há 

uma subdivisão do uso da ideologia que entra na dinâmica da sociedade, por meio 

dos gêneros do discurso, utilizados na formação discursiva das propagandas dos 

dois veículos. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma que esses níveis de ideologia entram 

em contato com sistemas ideológicos, com a missão de uma responsividade ativa do 

público que recebe o teor ideológico na e pela propaganda, no caso as leitoras das 

revistas femininas, no que Bakhtin denomina de substâncias criadoras. 

Ao pautar sua teoria de que a palavra é um fenômeno ideológico por 

excelência, a palavra, “é o modo mais puro e sensível de relação social.” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 125).  

A pesquisa  não tem como objetivo esclarecer a rigor o conceito de texto, 

enunciado, discurso, alteridade, interdiscursividade, mas sim captar traços de como 

todo esse emaranhado dialógico compõe um foco ideológico, que, num processo 

dialógico e dialético, é percebido no objeto de estudo, a propaganda na Revista 

Feminina (1930-1936) e em Claudia (2011-2013). 

Logo no capítulo primeiro de  MFL, Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002) 

assevera que os problemas da filosofia da linguagem adquiriram uma importância 

significativa para os estudos linguísticos.  

O método marxista, pela sua dialética, vai de encontro a esses problemas 

quando põe em xeque a contradição da língua e, nesse esteio, alteridade, dialogismo, 

signo ideológico, metalinguística e demais conceitos que estão no dicionário 

bakhtiniano. 

Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que Bakhtin conseguiu fazer uma 

revolução no campo dos estudos da linguagem, porque impôs esse método dialético, 
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que percebe o contraditório na própria língua por meio da ideologia, no seu legado, 

especialmente em  MFL.  

No caso da propaganda, que tem uma ligação intrínseca com a ideologia, essa 

contradição mostra o signo na condição de reflexo e refração de uma realidade 

utilizando o mecanismo composicional desse gênero do discurso. Essa discussão será 

no momento que fenômeno lingüístico usa mecanismos coercitivos e persuasivos, 

adiante analisados nos capítulos subsequentes. 

Há muitos métodos de condição idealista e psicologista da linguagem, 

diferentemente de  MFL, que percebe o contexto social e histórico, para fazer uma 

análise do signo ideológico. É nesse tocante que postulados marxistas sobre ideologia 

falharam, quando não deixaram claro o papel da linguagem no materialismo 

histórico e dialético.  
 

Toda refração ideológica por ser um processo de formação, seja qual for a 

natureza do seu significante, é acompanhada de uma refração ideológica verbal, 

como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em 

todos os atos de compreensão e em todos os atos de refração 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 38). 

 

Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002) mostrou em  MFL que Marx não observou a 

questão da linguagem em seu legado. Por esse motivo, a sua obra retoma 

epistemologia do idealismo, do psicologismo, além da crítica que faz aos métodos de 

análise linguística impregnados ainda por essas ciências, como o objetivismo abstrato 

e o subjetivismo idealista.  

Bakhtin retoma o conceito de signo ideológico, porque isso vai além de meras 

definições epistemológicas de ideologia, como conhecimento de mundo, sociedade, 

economia, política, etc. Para Bakhtin, só a língua perpetua esse papel. 

Nessa complexidade da contradição humana, a palavra integra o enunciado, 

que é determinado por condições extraverbais de formulação. Isso significa dizer 

que, antes de qualquer formação enunciativa, há uma anterior, a social, formada por 

um ou dois indivíduos socialmente constituídos, numa dinâmica que dada situação 

de interlocução interage por meio da linguagem e respectivos signos ideológicos.  

Sob essa perspectiva, Bakhtin elucida que enunciado  tem, também, função do 

seu auditório, ou seja, todo enunciado, além de se constituir a partir de enunciados 

já-ditos, são dirigidos a interlocutores, com as matizes formadas a partir da luz do 

interlocutor. É esse interlocutor que determina os enunciados e os seus limites. Por 

isso, Bakhtin ([1973]) entende que o enunciado é inteiramente determinado pelas 

relações sociais. “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 117).  

Partindo desse ângulo de pensamento, a palavra é a expressão em relação ao 

outro e a si mesmo. É pela palavra que o indivíduo define, posiciona, seu papel tanto 
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individualmente como na coletividade. “A palavra é um território comum do locutor 

e do interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2006, p. 117).  

Para Bakhtin, o enunciado não poderá ser explicado sem considerar a sua 

situação social imediata e ampla, à medida que “a comunicação verbal entrelaça-se 

inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com eles sobre o terreno 

comum da situação de produção” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2006, p. 128).  

No conceito marxista, a divisão de uma pseudoconsciência a partir da vida 

histórica e material do homem é causada pela ideologia, trazida do conceito 

hegeliano de que o processo dialético ocorre no plano das ideias. Para Marx, a 

divisão em trabalho intelectual e manual; a cisão da sociedade em classes sociais 

antagônicas é o sustentáculo0 para o surgimento da ideologia em curso.  

Assim, a classe dominante usa, para Marx, essa ideologia para se manter no 

poder e dividir o sistema em dois lados: de um, o oprimido, e, de outro, o opressor 

(classe burguesa), quando nos referíamos nas primeiras análises aos textos da Revista 

Feminina. Para Miotello (2007, p. 169): “A ideologia do cotidiano é considerada como 

a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro 

dos sistemas de referência, na proximidade social com as condições de produção e 

reprodução da vida.Marx e Engels (1980), em A ideologia alemã, apresentam os 

componentes básicos da ideologia:  
 

E se em toda a ideologia os homens e suas relações nos surgem invertidos, tal 

como acontece numa câmara escura, isto é apenas o resultado do seu processo de 

vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos objetos que se forma 

na retina é uma conseqüência do seu processo de vida diretamente físico (MARX; 

ENGELS, 1980, p. 25). 

 

A ideologia, conforme Marx, tem uma função determinante na efetivação de 

um estado de coisas, ou seja, não aparece de forma neutra, sustentando o sistema 

vigente:  
 

Com efeito, cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não seja para 

atingir os seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum a 

todos os membros da sociedade ou, exprimindo a coisa no plano das idéias, a dar 

aos seus pensamentos a forma de universalidade, a representá-los como sendo os 

únicos razoáveis, os únicos verdadeiramente válidos (MARX; ENGELS, 1980, p. 

57).  

 

Eagleton (1997) define ideologia a partir de mais de uma perspectiva: 

 

Processo material geral de produção de ideias, crenças e valores na vida social; 

Ideias e crenças (verdadeiras ou falsas) que simbolizam as condições e 

experiências de vida de um grupo ou classe específico, socialmente significativo; 

Ideologia como visão de mundo;\ Ênfase na promoção e legitimação de 
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interesses setoriais, restringindo-a, porém, às atividades de um poder social 

dominante;\ ideias e crenças que ajudam a legitimar os interesses de um grupo 

ou classe dominante, mediante sobretudo a distorção e a dissimulação 

(EAGLETON, 1997, p. 38). 

 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos 

os domínios. A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que despontam, de forma incipiente no 

processo comunicativo, e não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados. Ela também constitui o meio no qual se produzem 

lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de 

adquirir uma nova qualidade ideológica. A dinâmica presente na linguagem tem em 

seu cerne o signo ideológico transferido por meio da palavra, sobre isso. 

Para Bakhtin ([1929], 2002), a palavra tem sua influência em todos as esferas 

ideológicas (ciência, religião, literatura etc) confere-lhe o estatuto privilegiado para o 

estudo da organização dos diversos campos.  

 

Toda refração ideológica do ser em processo de formação seja qual for a natureza 

de seu material significante, é acompanhada de uma refração ideológica verbal, 

como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em 

todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Todas as 

propriedades da palavra que acabamos de examinar – sua pureza semiótica, sua 

neutralidade ideológica, sua implicação na comunicação humana ordinária, sua 

possibilidade de interiorização e, finalmente, sua presença obrigatória, como 

fenômeno acompanhante, em todo ato consciente – todas essas propriedades 

fazem dela o objeto fundamental do estudo das ideologias. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 38, grifos nossos) 

 

A palavra ainda é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais 

efêmeras das mudanças sociais. Ao escolher como objeto revistas femininas, nas 

análises posteriores, encontramos uma  tendência historicista dos estudos da história 

das mulheres, a importância dos estudos do discurso nessa área mostrou-se ser um 

caminho útil para analisar historicamente o discurso dirigido ao feminino, pela 

perspectiva de Mikhail Bakhtin, que não exclui aspectos sociológicos, históricos e 

culturais.  

Essa conexão entre as áreas de conhecimento necessita de um critério apurado 

de interpretação, respaldado principalmente no dialogismo dos enunciados 

discursivos, utilizados como fonte para a construção da história, pois a análise 

discursiva permite entrar nos meandros das estratégias linguístico-ideológicas.  

Partindo da teoria marxista de que o sistema econômico e social está também 

alicerçado nas relações privadas que, na percepção de Mikhail Bakhtin, culmina na 
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linguagem, verificamos  enunciados como sendo resultantes de comportamentos a 

partir da expressão ideológica, em que a divisão de classes distingue trabalho 

material do trabalho intelectual.  

Para Bakhtin, a dinâmica social descrita por Marx tem seus pilares no domínio 

do signo ideológico e no estudo acurado dos enunciados discursivos da imprensa 

brasileira dos anos 30, com o olhar da Teoria dos Gênero do Discurso (1963),1979) ou 

seja, “de excepcional nitidez de sua estrutura semiótica já deveriam nos fornecer 

razões suficientes para colocarmos a palavra em primeiro plano no estudo das 

ideologias.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 36). De um lado a força 

produtiva e, de outra, os que pensam.  

Segundo Bakhtin ([1929], 2002), sistemas ideológicos constituídos da moral 

social, da ciência, da arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do 

cotidiano, exercem por forte influência e delineiam o tom a essa ideologia. Assim, 

existe uma relação intrínseca entre ideologia e linguagem; a ideologia materializa a 

linguagem, toda ideologia é semioticamente construída. “Em outros termos, tudo o 

que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.” 

Estas ponderações levaram a constatar, a partir de leituras, que, no processo 

de sedimentação de uma classe média urbana em constante tentativa de manutenção, 

há contrapartida ao regime vigente, especialmente no que diz respeito às mulheres 

inseridas neste contexto, ao lado da religião, das artes, da escola, da ciência, dos 

maneirismos, das leis, entre outros, que passam também a ser agentes moldadores de 

uma consciência social, nos quais o termo “ideologia” identifica-se com ou aproxima-

se de “falsa consciência, certamente não no sentido de que possa servir como 

definição de ideologia burguesa e ao seu valor com relação ao conhecimento 

objetivo” (PONZIO, 2009, p. 114,) Bakhtin apresenta três formas de indicação verbal 

 

1. As formas da língua e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza;  

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala [gêneros do discurso] 

isolados, e, ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto 

é, as categorias de atos de fala [os gêneros do discurso] na vida e na criação 

ideológica que se prestam a uma determinação pela interação verbal;  

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 128-129).  

 

Retomando a questão da teoria da linguagem, os enunciados se formam no 

interior do discurso, ou seja, pela utilização da língua em em tipos no que Bakhtin 

chama de gêneros primários e secundários (BAKHTIN [1963,1979), os quais podem 

estar presentes, dependendo da época, na formatação dos primeiros periódicos, no 

mesmo gênero, neste caso específico, as revistas femininas. 

A inter-relação entre enunciados discursivos e os constructos identitários se 

fundamenta na noção de que um diálogo sempre é polissêmico e interativo, ou seja, 
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relacional com outros enunciados. É nesse sentido que Bakhtin afirma, em sua teoria, 

que problemas da filosofia da linguagem adquiriram grande relevância para o 

marxismo, pois o método não priorizou esta angulação. Ao refletir sobre esta 

afirmação está o fato de que a linguagem é um campo de luta social, em que são 

travados os embates sociais. 

O emprego de algum conhecimento sobre essa abordagem enriqueceu a nossa 

percepção para um estudo mais aprofundado dos enunciados discursivos é uma 

forma de se analisar a língua a partir da sua inserção no contexto social e no universo 

em que ela está atuando, uma vez que este território é um lugar demarcado por 

conflitos na relação entre o homem e a sociedade e a linguagem é um instrumento 

decisivo na constituição da identidade e das representações, deixando apenas de ser 

um instrumento puramente de expressão do pensamento.  

Ao analisar o discurso, procura-se distinguir os diferentes comportamentos da 

mulher, a partir da consolidação das classes sociais no período da industrialização, 

explicitando os conteúdos ideológicos dos discursos difundidos pela mídia no 

referido período. Ao realizar uma análise dos discursos dirigidos à mulher burguesa, 

a atenção esteve voltada ao processo da vida material dos homens da época. 

 

Para começar, as bases de uma teoria marxista da criação ideológica - as dos 

estudos sobre o conhecimento científico, a literatura, a religião, a moral, etc. - 

estão estreitamente ligadas aos problemas de filosofia da linguagem. Um 

produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário 

destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior.Tudo 

o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não 

existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não significa nada e coincide 

inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 31). 

 

Neste aspecto, um dos focos de atenção das análises da ideologia esteve 

voltado ao detalhamento do processo histórico que leva à alienação humana, 

recriando uma abordagem dos atos históricos como decorrência de mediações 

histórico-concretas da teoria do valor como sustentáculo da sociedade, na chamada 

da consciência como mecanismo de controle de massas. Considerando a gênese do 

marxismo, que sustenta a tese de que o trabalho é a objetivação70 primária do ser 

social e, ao ser objetificado, o homem passa a ter um caráter de subjetividade 

individual, entrando numa autoalienação e na expropriação de sua essência, isso 

culminará no fato de que há uma alienação do homem diante dele mesmo, já que o 

produto de seu trabalho é alheio a ele. É o que se chama de processo de reificação ou 

coisificação social.  

                                                 
70 Objetivação refere-se à palavra coisa. 
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Para Bakhtin ([1929], 2002), Marx se ateve a essa situação, sem considerar a 

língua, que acontece nos enunciados das revistas em questão. Neste caso, as relações 

humanas ocorrem sim, não de forma tão ortodoxa como Marx sustentava, visando a 

econômica e social mercadoria, resultando no processo de alienação, da expropriação 

do homem de seu trabalho. Entretanto, entender essa visão geral apresentada por 

Marx é fundamental para compreender a visão marxista de língua, proposta por 

Bakhtin. 

Para Marx, a não compreensão do processo de produção material começa a ser 

formulada pela reflexão sobre o modelo capitalista, o que para Bakhtin está inscrita 

na linguagem a partir da ideologia. Entretanto, Bakhtin não se ocupa apenas dessa 

premissa, vai além, pois ele vê a Língua como forma de interação social, 

independente do modelo econômico, sistema de governo, etc. Esses fatores 

interferem porque fazem parte do contexto no qual a língua esta inserida.  

Na análise de Ponzio (2009) o conceito de ideologia identifica e está próximo 

de falsa consciência, certamente não no sentido de que possa servir como definição 

de ideologia burguesa e ao seu valor com relação ao conhecimento objetivo, mas na 

dinâmica da Língua.  

 

Ideologia que Bakhtin usa não se identifica completamente com “falsa 

consciência”, com “pensamento distorcido”, falso. Não se trata exatamente, de 

mistificação nem de automistificação ou falsificação socialmente determinada. O 

significado de ideologia para Bakhtin é, portanto, diferente do significado que 

esse termo adquire em Marx e Engels em seus escritos juvenis (PONZIO, 2009, p. 

114). 

 

Na teoria bakhtiniana, esse processo ocorre por meio da linguagem e da 

interação verbal. Assim, os signos têm a função de substrato da ideologia, repassado 

ao indivíduo e perpassado por ele, significações e ressignificações. O signo 

contempla um universo que vai além da simples palavra, formando um 

encadeamento complexo no interior da sociedade:  

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona 

como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como massa 

física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse 

sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um 

estudo metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do 

mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as ações, reações e 

novos signos que ele gera no meio social circundante) aparecem na experiência 

exterior. Este é um ponto de suma importância. No entanto, por mais elementar e 

evidente que ele possa parecer, o estudo das ideologias ainda não tirou todas as 

conseqüências que dele decorrem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

33). 
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Considerando esse aspecto, verificamos traços da identidade da mulher de 

uma determinada época deve ser estudada a partir de referenciais teóricos, fontes e 

documentos que explicitem o caráter dialógico da linguagem. A imprensa feminina, 

direcionada a um público determinado, utiliza do discurso para mostrar uma 

identidade, a da mulher dos anos 30, especialmente aquela que tinha acesso à 

instrução e aos produtos da indústria cultural. A imprensa feminina é um meio de 

descobrir as inferências sobre a identidade então formada, ou que se pretendia 

formar.  

A construção dos enunciados discursivos que mostram a implicação entre a 

oralidade formal e informal e a construção de uma linguagem apta a esta implicação 

é um movimento constante da narrativa da imprensa feminina. A análise da 

linguagem é uma forma de compreender a organização da geração e a interpretação 

de uma ideologia. Seguir este caminho leva a compreender a utilização dos signos 

também linguísticos.  

Entender este prisma de construção de linguagem é levar em consideração a 

propriedade do discurso na sua modalidade (acertos apreciativos) que permite 

análises interdiscursivas. Bakhtin levou em consideração a heterogeneidade da 

palavra, que se traduz nas manifestações de linguagem em situações sociais. O 

filósofo russo vê a língua no seu todo, uma criação coletiva, na alteridade, enfim em 

toda a dinâmica expressa por  MFL. Por isso, apreciar o estudo da linguagem em 

situações sociais torna a compreensão do processo sócio-histórico mais completo, 

porém, não menos complexo. 

A crítica do campo de estudo bakhtiniano no que tange os estudos da 

linguagem se sustenta, em grande parte, como mencionado anteriormente,  em duas 

orientações: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. O primeiro, segundo 

Bakhtin, é de um cunho reducionista, vendo a linguagem a partir de um prisma da 

enunciação monológica isolada. Já o segundo, também reducionista, percebe a 

linguagem como um sistema abstrato de formas. Bakhtin compreende a linguagem 

além dessas duas orientações, percebendo-a a partir de seu caráter contraditório, 

superando a dicotomia saussuriana e analisando a sua natureza social, histórica e, 

principalmente, interativa no curso do que ele chamou de fenômeno social 

concretizado a partir dos enunciados e do diálogo.  
 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da interação verbal, realizada 

através da enunciação ou das enunciações, a interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

123). 

 

Nesse cenário de estudos, a perspectiva de análise dos enunciados procura 

enfatizar a interação verbal a partir de uma estrutura social. É o estudo da 
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enunciação dos discursos produzidos pelo regime, especialmente o da mídia, a partir 

de uma das categorias mais estudadas do seu pensamento, o dialogismo:  

 

Um dos problemas fundamentais do marxismo, o das relações entre a infra-

estrutura e as superestruturas, acha-se intimamente ligado, em muitos de seus 

principais aspectos, aos problemas da filosofia da linguagem. O marxismo só tem 

pois a ganhar com a resolução ou, pelo menos, com o tratamento, ainda que não 

muito aprofundado, destas questões. Sempre que se coloca a questão de saber 

como a infra-estrutura determina a ideologia, encontramos a seguinte resposta 

que, embora justa, mostra-se por demais genérica e por isso ambígua: "a 

causalidade". Se for necessário entender por causalidade a mecanicista, como tem 

sido entendida até hoje pela corrente positivista da escola naturalista, então uma 

tal resposta se revela radicalmente mentirosa e contraditória com os próprios 

fundamentos do materialismo dialético (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, 

p. 39). 

 

Com relação ao dialogismo, Fiorin (2003) analisa a perspectiva bakhtiniana, 

afirmando que, ao explicitar que o fundamento da discursividade, o modo de 

funcionamento da linguagem, é o dialogismo, mostra que a interação enunciativa 

tem um caráter constitutivo. Em termos da Análise do Discurso, isso significa dizer 

que o discurso é constitutivamente heterogêneo. Ele apresenta três elementos 

constitutivos do discurso: 

 

a) o discurso é o lugar da instabilidade das estruturas, é onde se criam efeitos de 

sentido com a infringência ordenada às leis do sistema; b) compreender os 

mecanismos de temporalização, de espacialização e de actorialização é 

fundamental para entender o processo de discursivização (FIORIN, 2003, p. 15). 

 

Quando Bakhtin afirma que o signo surge do consenso entre seres sociais e 

organizados no processo de interação, ele não somente leva ao questionamento, mas 

à afirmação de que todo o signo surge do consenso entre indivíduos socialmente 

organizados e interados. A interação social ocorre pela e na palavra e se torna 

sustentáculo para essa interação e uma não ocorre sem a outra.  

 

Na minha convivência com o estudo da linguagem - e essa especificidade - eu 

aprendi que as palavras não significam por si mas pelas pessoas que as falam, ou 

pela posição que ocupam os que as falam. Sendo assim, os sentidos são aqueles 

que a gente consegue produzir no confronto do poder das diferentes falas. 

Pensando nisso, resolvi entrar na disputa desses sentidos e correr o risco de falar 

de fora, procurando, no entanto não excluir e nem produzir o efeito de minha 

exclusão (ORLANDI, 1999, p. 95-96). 
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A circulação dos discursos na mídia era uma forma de propagar novidades do 

mundo feminino em países desenvolvidos, uma vez que esses veículos tinham forte 

influência norte-americana e europeia. Os editores das revistas dedicavam-se em 

garantir os novos estilos, utilizando-se dos mais diferentes recursos de 

convencimento do seu público leitor, como fotografias, anúncios criativos, crônicas, 

charges, destaques sociais e divulgação de produtos e serviços que eram postos como 

essenciais para a vida, visando garantir assim um sentido mais moderno e dinâmico.  

Os enunciados discursivos utilizados nas análises reforçam a tese de Bakhtin 

de que a linguagem vai além da pura expressão, mas conota referências e marcas já 

existentes:  
 

O enunciado sempre cria algo que, antes dele, não existira, algo novo e 

irreproduzível, algo que está sempre relacionado com um valor (a verdade, o 

bem, a beleza, etc.). Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de 

uma coisa que é dada (a língua, o fenômeno observado na realidade, o 

sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão do 

mundo, etc.). O dado se transfigura no criado (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 348). 

 

A partir do processo da relação social com o signo ideológico, e , 

consequentemente, com a interação verbal, esta dinâmica traduz uma sociedade de 

uma época e comportamento e costumes um grupo social determinado, na 

focalização do conteúdo e do índice de valor afeto as corpora.  

Os enunciados discursivos das revistas femininas mostram as dicotomias da 

sociedade: homem-mulher, adulto-criança, forte-fraco, honestidade-desonestidade, 

cujos padrões estavam vinculados à ideologia burguesa. O papel da mulher nesse 

sistema social de comunicação, mesmo utilizando recursos de eufemismo, está ligado 

ao ideário da moral cristã, que define papéis específicos para o homem e para a 

mulher no convívio social, bem como reforçando os estereótipos da mulher desejada 

pelo homem e pela sociedade.  

Ao analisarmos os conteúdos das revistas, foi possível encontrarmos uma 

formatação liberal no todo jornalístico, mas o conteúdo tinha como pano de fundo o 

conservadorismo da classe burguesa, nos anos 30 e de uma classe média urbana e 

emergente, em C laudia. A utilização de recursos gráficos, fotografias, textos 

seguindo os padrões do momento e temáticas atuais da época, a partir das análises, 

foram os mecanismos utilizados para que os veículos de comunicação, embutidos na 

lógica do sistema capitalista e da economia política, passassem uma ideia de ousadia, 

quando, na realidade, tratavam de assuntos conservadores, como será demonstrado 

a seguir, na relação entre mulher e assuntos referentes a ela naquele momento 

histórico.  
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Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) entende que a língua se manifesta por meio 

de enunciados produzidos em dado momento histórico, que são determinados pela 

especificidade do campo de comunicação em que se inserem. Esses enunciados são 

concretos, refletem finalidades, apresentam estilo e uma construção composicional 

específica. Considerados pelo autor como relativamente estáveis, os enunciados 

ganham forma com o uso da linguagem e a maneira como os falantes a utilizam.  

Por meio dos enunciados, pode-se verificar a linguagem. Por isso, os 

enunciados são tomados como objeto de estudo para se compreender historicamente 

a língua e as relações que podem ser estabelecidas por meio da linguagem. Nesse 

sentido,  
 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de enunciados 

nas diferentes esferas da atividade humana tem importância capital para todas as 

áreas da linguística e da filologia. Isto porque um trabalho de pesquisa acerca de 

um material linguístico concreto – a história da língua, a gramática normativa, a 

elaboração de um tipo de dicionário, a estilística da língua, etc. – lida 

inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais), que se relacionam 

com as diferentes esferas da atividade e da comunicação (BAKHTIN, [1963] 2011, 

p. 262). 

 

Todo o movimento descrito em  MFL tem continuidade na Teoria dos Gêneros 

do Discurso (1963 [1979], que afirma a organização da linguagem ocorre por meio de 

enunciados discursivo e classifica: 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 

sociopolítico (BAKHTIN, [1963], 2011). 

 

É nesse item que se insere a relevância das fontes para pesquisa, ao tomar o 

teor pesquisado como enunciados concretos.  

Os enunciados ganham forma a partir do gênero ao qual recorrem para se 

configurarem. Pode-se dizer, então, que os enunciados se revelam nos gêneros 

discursivos que, por sua vez, nos são dados socialmente. Logo, estudar os 

enunciados significa estudar os gêneros do discurso, sejam eles de qual esfera da 

comunicação forem. Para Bakhtin: 

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a 

variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo 

e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente 

entre a língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados 
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concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 

vida penetra na língua (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 264). 

 

Os gêneros representam os discursos socialmente estabelecidos em suas 

diferentes esferas sociais. Tendo em vista a variedade de atividade humana, os 

gêneros chegam até nós em grande número, assim como explica Bakhtin: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso (orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do 

diálogo cotidiano (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 280). 

 

Compreende-se, a partir das palavras do autor, que os discursos, em sua 

grande variedade, são dados pelas esferas de atividade humana, observada 

detalhadamente por Bakhtin no texto acima referido. Com diferentes suportes, esses 

gêneros são referidos por Bakhtin de forma diferenciada, porém interligados pelo 

dialogismo. Essas formas organizam os discursos que, por sua vez, se materializam 

nos gêneros. Assim, os gêneros são produzidos em diferentes contextos de 

atividades, definidos pelo autor como esferas, tais como: jornalística, familiar, 

literária, escolar, científica, econômica etc. Estudar os gêneros, portanto, pressupõe, 

antes de tudo, o reconhecimento da esfera que o constituiu, pois é dela que deriva a 

natureza do enunciado. Nesse sentido, Bakhtin assevera:  

 

O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros do discurso tem uma 

importância fundamental para superar as noções simplificadas acerca da vida 

verbal, a que chamam o “fluxo verbal”, a comunicação, etc., noções estas que 

ainda persistem em nossa ciência da linguagem. Irei mais longe: o estudo do 

enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação verbal, também 

deve permitir compreender melhor a natureza das unidades da língua (da língua 

como sistema) – as palavras e as orações (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 269). 

 

Não basta apenas, no estudo do gênero, a sua identificação. É preciso 

recuperar, primeiramente, a sua natureza, isto é, a sua origem. Dessa forma, é 

possível estender o seu estudo para além dos aspectos formais, pois sua natureza 

pressupõe o reconhecimento de seu contexto de produção.  

A língua é composta de heterogeneidade dos gêneros do discurso e na sua 

análise há consequente dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico do 

enunciado e distinguir a diferença essencial existente entre o gênero de discurso 

primário (simples) e o gênero de discurso secundário (complexo). “Os gêneros 
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secundários do discurso, o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso 

ideológico etc. aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais 

complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita [...]. (BAKHTIN, 

[1963] 2011, p. 264).”, afirma o autor quando menciona entre eles o gênero 

publicístico.  

Já os primários, por sua vez, conforme palavras do autor, fazem parte do 

discurso cotidiano e, sendo assim, não são planejados; ao contrário, são espontâneos 

e podem ser exemplificados como: bate-papo entre amigos, bilhete (mas não em 

todas as situações de uso), carta familiar (dependendo do contexto) etc.  

 

A inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um lado, o processo 

histórico de formação dos gêneros secundários do outro, eis o que esclarece a 

natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o complexo problema da relação 

de reciprocidade entre linguagem e ideologia) (BAKHIN, [1963] 2011, p. 264). 

 

A mudança e a ampliação da língua incorporam esses gêneros, aplicam e 

organizam novos procedimentos, identificados na conclusão do todo verbal, “é uma 

modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a 

uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do discurso.” 

(BAKHTIN, [1963] 2011, p. 268).  

Os gêneros primários, que surgem na oralidade, passam para secundários; de 

simples, para concretos e complexos. Todo o percurso histórico da língua, seu 

movimento e dinâmica, influenciam na caracterização desses gêneros, que mantém 

traços do antigo, mas dialogam com o presente, e refletem de forma dialógica o novo. 

Nesse emaranhado, estão os tempos do discurso, mas dado naquele momento pelo 

diálogo entre autor e receptor, enunciador e enunciatário, criador e leitor. Essa 

situação linguística é vista pela ótica bakhtiniana, numa dinâmica polissêmica, em 

que a história, o contexto, a situação de comunicação, influenciam no ato 

comunicativo.  

É importante lembrar que o estudo do enunciado requer a compreensão do 

gênero no qual ele se molda. Logo, o ponto de partida é reconhecer seus elementos 

constituintes – conteúdo temático, estilo e construção composicional – para, a partir 

daí, aprofundar as reflexões sobre os usos da linguagem. Sobre esses elementos 

constituintes dos gêneros, aprofunda-se a seguir. 

Para Bakhtin ([1963], 2011), o estudo da natureza do enunciado e da 

diversidade de formas de gêneros do discurso consiste numa categoria útil para 

linguística porque a investigação de um material escolhido é visto como concreto,  

complexo e aberto a campos de análise. As propagandas são concretas e ligadas a 

vários campos da atividade humana e da história da língua inserem-na numa 

dinâmica de comunicação social. 

Grillo (2006) defende que os elementos constitutivos do gênero indicam uma 

semântica do texto. Em outras palavras: o método de investigação do enunciado na 
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pesquisa, por excelência, é de natureza dialógica, constituído pela interação entre o 

sujeito-pesquisador e o sujeito-autor do texto estudado, considerando, no estudo do 

enunciado, os elementos que constituem os gêneros.  

Estes três elementos que, segundo Bakhtin ([1963], 2011), estão 

indissoluvelmente no enunciado (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional),  marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Por 

isso, é importante compreendê-los para assegurar maior profundidade no estudo de 

enunciados. Passa-se, então, a discorrer sobre cada um deles. 

 

CONTEÚDO TEMÁTICO 

 

O conteúdo temático, segundo Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), personifica 

as formas e tipos de interação, uma vez que organiza o projeto de dizer, 

estabelecendo-lhe uma unidade de sentido e uma orientação ideológica específica. 

Por estar diretamente ligado ao enunciado, “o tema da enunciação é na verdade, 

assim como a própria enunciação, individual” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 124) porque ele representa uma situação histórica concreta que deu origem à 

enunciação. Logo, sua composição se dá tanto pelos elementos linguísticos que 

entram na composição do enunciado, como pelos elementos da situação “em ligação 

com as condições concretas em que se realiza” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 124). Por isso, conforme os autores, no estudo de determinada situação de 

interação, 
 

Se perdermos de vista os elementos da situação estaremos tão pouco aptos a 

entender os elementos da enunciação como se perdêssemos suas palavras mais 

importantes. O tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante 

histórico ao qual ele pertence. Somente a enunciação tomada em toda sua 

amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 124, grifos nossos). 

 

 Logo, não há como estudar o tema de um enunciado, presentificado em 

determinado gênero discursivo, sem considerar o contexto que lhe organiza. Nas 

palavras de Rodrigues (2001), todo objeto, quando transformado em tema de 

enunciado, adquire um sentido particular porque se circunscreve dentro de uma 

vontade, de um propósito discursivo de um autor. A partir disso, pode-se entender 

que, para Bakhtin ([1979] 2011), todo gênero do discurso tem um conteúdo temático 

específico. Em outras palavras, o tema do enunciado é diferente, à medida que se 

diversificam as situações de interação. Por isso, nas palavras de Costa-Hübes (2014), 

“compreendermos que o tema (ou conteúdo temático) atua nos gêneros para situá-

los nas situações interativas, representando as diferentes formas de conceber a 

realidade” (COSTA-HÜBES, 2014, p. 24). Desse modo, o conteúdo temático diz 
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respeito à maneira como o gênero seleciona elementos da realidade e como os trata 

na constituição de seu conteúdo temático. 

 

2.3.1.2 Estilo 

 

É nesse item que Bakhtin ([1979] 2011) trata do estilo de linguagem que, 

segundo o autor, difere de acordo com o gênero aplicado e em determinadas 

condições discursivas, preocupando-se com a função comunicativa. 

Bakhtin assinala, ainda, que ao estudar o estilo de um gênero, não podemos 

dissociá-lo das questões históricas, pois o estilo do gênero corresponde ao estilo da 

língua que, por sua vez, devido à sua dinamicidade, pode sofrer alterações. “A 

língua escrita corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos 

da língua, cujo peso respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, se 

encontram num estado de contínua mudança” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). 

Bakhtin assevera que mudanças históricas dos estilos da língua são 

indissociáveis das mudanças que se efetuam nos gêneros do discurso. “A língua 

escrita corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos da 

língua, cujo peso respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, se 

encontram num estado de contínua mudança” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). 

Segundo o autor russo, a questão da mudança é um sistema complexo que 

obedece a outros princípios. Para ele, desvendar a complexa dinâmica histórica 

desses sistemas, para passar da simples (e em geral superficial) descrição dos estilos 

que se sucedem, e chegar à explicação histórica dessas mudanças, “é indispensável 

colocar o problema específico dos gêneros do discurso (e não só dos gêneros 

secundários, mas também dos gêneros primários) que, de uma forma imediata, 

sensível e ágil, refletem a menor mudança na vida social” (BAKHTIN, [1979], 2011, p. 

267). E, por ser assim, o estilo de um gênero não é sempre estável, mas reflete a 

própria dinamicidade da língua e do gênero. 

Nessa questão, os enunciados/gêneros do discurso são os meios de 

transmissão que levam a história da sociedade à história da língua. Por isso, 

“nenhum fenômeno novo (fonético, lexical, gramatical) pode entrar no sistema da 

língua sem ter sido longamente testado e ter passado pelo acabamento do estilo-

gênero” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). 

Bakhtin ([1979] 2011) esclarece que há o estilo do gênero e o estilo do autor. 

Quanto ao estilo do gênero, o autor informa que “Todo estilo está indissoluvelmente 

ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265). Nesse sentido, Bakhtin explica que existe 

uma relação orgânica e indissolúvel entre estilo e gênero que se revela na questão 

dos estilos de linguagem, pois “os estilos de linguagem ou funcionais não são outra 

coisa senão estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana e da 

comunicação” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). Em cada campo existem e são 
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empregados gêneros que correspondem às condições específicas de dado campo e a 

esses gêneros correspondem determinados estilos. 

O estilo do gênero é indissociável de sua unidade temática e de sua construção 

composicional, assim como do tipo de relação que estabelece com o falante e com 

outros participantes do discurso. É o estilo do gênero que permite identificá-lo e 

reconhecê-lo em determinado contexto de interação.  

Quanto ao estilo individual do gênero, este corresponde ao estilo do autor, 

daquele que produz seu enunciado. E, nesse, sentido, Bakhtin afirma que: “Todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também qualquer campo da 

comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual” (BAKHTIN, [1979] 

2011, p. 265).  

Entretanto, sabe-se que nem todo gênero é propício ao estilo individual. Há 

gêneros que não permitem essa digressão, mantendo-se mais estático do que outros. 

Como exemplo, pode-se citar a maioria dos gêneros da esfera judiciária, que, devido 

à natureza do enunciado, não permitem que o autor se revele com seu estilo. Por 

outro lado, conforme Bakhtin, “Os gêneros mais favoráveis da literatura de ficção: 

aqui o estilo individual integra diretamente o próprio edifício do enunciado, é um 

dos objetivos principais” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265). Nestes, sim, o autor pode 

revelar o seu estilo de linguagem, a sua maneira particular de organizar o discurso 

porque a esfera literária, por lidar com a subjetividade humana, possibilita essa 

divagação. Assim como esta esfera, pode-se encontrar em muitos outros gêneros que 

possibilitam a manifestação do estilo do autor. 

 

2.3.1.3 Construção composicional 

 

A construção composicional diz respeito, conforme Pereira (2012), à 

disposição, à orquestração e ao acabamento do enunciado, levando em consideração 

os participantes da interação. Em outras palavras, corresponde à estrutura, à forma 

que o gênero adquire o que permite, de certa forma, reconhecê-lo e identificá-lo entre 

os demais. 

Todavia, Costa-Hübes (2014) lembra que, embora esteja, de alguma forma, 

relacionada à estrutura formal do gênero, não dá aprisionar a construção 

composicional em formas estruturais rígidas, haja vista que todo gênero se organiza 

dentro de uma dimensão fluida e dinâmica, tendo em vista o próprio estilo que o 

autor pode lhe conferir, dentro dos limites instáveis do contexto.  

Como afirma Rodrigues: “Na produção do enunciado, é a noção acerca da 

forma do enunciado total, isto é, de um gênero do discurso específico, que coloca o 

discurso em determinadas formas composicionais e estilísticas” (RODRIGUES, 2001, 

p. 44). Ou, de acordo com Bakhtin, a forma composicional está ligada a uma “forma 

padrão relativamente estável de estruturação de um todo” (BAKHTIN, [1979] 2011, 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

0
8

 

p. 301). Logo, não há como tratar desse elemento constituinte do gênero sem 

relacioná-lo com o conteúdo temático e com o estilo, uma vez que estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado, conforme assevera o próprio autor. 

São esses três elementos – conteúdo temático, estilo e construção 

composicional – que orientam o estudo da língua em enunciados concretos, ou seja, 

nos gêneros do discurso.  

 

 

2.4 DISCURSO PUBLICITÁRIO  

 

Por conceber a estreita relação entre a comunicação e as atividades humanas, 

Bakhtin compreende que os gêneros do discurso podem sofrer alterações. É nesse 

sentido que Campos-Toscano (2009) afirma que as condições sociais, econômicas e 

culturais e o desenvolvimento tecnológico possibilitaram, nos últimos anos, a criação 

de novos signos e de novas formas de comunicação, ativando e movimentando 

continuamente os gêneros existentes, inclusive o gênero propaganda. 

Esse gênero, em específico, ao configurar-se dentro da esfera publicitária e 

revelar-se como um produto da sociedade capitalista e em contínuo desenvolvimento 

tecnológico, reflete, por meio de seu conteúdo temático, constantes mudanças ao 

revelar-se em enunciados que, ao longo dos anos, vão se transformando. Décadas 

atrás, seria possível se falar em propaganda impressa; hoje, elas aparecem não só na 

forma impressa, mas também na televisão, na internet, em anúncios interativos, o 

que exige, para isso, meios técnicos propícios. 

Além dessa especificidade, cabe lembrar que as propagandas agregam ao seu 

tema e seu estilo “valores sociais e culturais provocados por um processo de 

globalização de mercadorias, de economias e de culturas” (CAMPOS-TOSCANO, 

2009, p. 144). E, por ser assim, as propagandas se mostram, conforme a autora,  

 

[...] em um mundo movente de imagens, de sons, de ideias que se mesclam, que 

se inter-relacionam e, portanto, provocam as mais diversas possibilidades de 

uma comunicação híbrida e volátil. O que antes era “estável” desmancha-se em 

novas formas, em novas cores e em novas relações linguísticas. A construção de 

um estilo na publicidade é, nesse contexto, a busca de formas “criativas” que 

provoquem o enunciatário a aceitar um produto e os valores agregados a ele e o 

levem a ficar preso às imagens (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p. 144). 

 

Daí vem o desafio do enunciador em manter a atenção de seu interlocutor, 

envolvendo-o de toda forma possível. E uma dessas possibilidades, principalmente 

quando se trata da propaganda impressa (objeto de estudo desta tese), é a inter-

relação entre linguagem verbal e não verbal. 
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As análises dos enunciados, quanto ao seu conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, estão interligadas à linguagem visual. Por essa linha 

condutora, a direção é analisar verbo e imagem. Na área de imagem, segundo Villas 

Boas (2001), a linguagem visual inclui ilustração, a criação e a ordenação tipográfica, 

a diagramação, a fotografia e outros elementos visuais que agregam valor aos 

enunciados. 

 No que diz respeito ao objeto de análise, a propaganda, o design gráfico é 

justamente a combinação de todos estes elementos. Na parte escrita está a mensagem 

que o anúncio traz, que enfatiza, corrobora e indica outras ações ligadas ao anúncio, 

que tem o objetivo final de seduzir um público. 

A metodologia bakhtiniana traz na sua complexidade o teor da dialética. Ao 

dar à palavra a função “de ideológica por excelência” Bakhtin afirma que a formação 

da ideologia está no centro das relações sociais, mediadas pela língua.  

Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, VOLOSHINOV, [1929], 2002) 

é dividido em 10 capítulos e partes. Na primeira, iniciando pelo estudo das 

ideologias e filosofia da linguagem, quando mostra a função do signo ideológico e 

consciência. Na sua obra, ele é avesso à aplicação de uma categoria de causalidade 

mecanicista à ciência da ideologia. A tese ateve-se nessas categorias acima 

mencionadas. 

Também fizemos um estudo da segunda parte da obra, quando o filósofo trata 

do problema da realidade concreta da linguagem e discorre sobre a orientação de seu 

pensamento filosófico criticando o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. A 

terceira parte não foi, ainda, objeto de análise nessa pesquisa. 

MFL nos trouxe também amparo para o entendimento da língua enquanto 

realidade objetiva e interação verbal e teoria da expressão do subjetivismo idealista, 

além de expor o problema da ideologia na vida cotidiana. Somado a este horizonte 

teórico, iniciamos o estudo da Teoria dos Gêneros do Discurso ([1963], 1979) que nos 

deu a noção da função e importância dos gêneros. A comunicação ocorre por meio 

dessa divisão, que inicia na interação pessoal e culmina em modos mais complexos, 

como documentos, cartas, propagandas, entre outros.   

Essa linguagem visual se integra com a produção de um contexto à formação 

de determinado gênero discursivo, à propaganda, composta por enunciados 

concretos, complexos, únicos e relativamente estáveis. Esses enunciados se formam 

em uma cadeia de signos linguísticos e ideológicos. Por esse motivo, a imagem e a 

propaganda como texto semiótico é tão importante no entendimento desse 

enunciado concreto, que, fora do contexto, seria apenas uma imagem abstrata e 

neutra. 

A propaganda é um gênero discursivo complexo, publicístico, mas que se alia 

às réplicas de diálogos cotidianos. Antes da realização de campanhas publicitárias, 

há um estudo do público-alvo, do universo de marketing, a fim de conferir quais são 

as preferências, os interesses do público-alvo e o que lhe chama mais atenção e, nesse 

sentido, organizam os enunciados articulando a linguagem verbal com a não verbal. 

A linguagem escrita que aparece nas propagandas busca se aproximar dos diálogos 
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do dia a dia, mas apela para recursos léxicos que provoquem emoções. Compreender 

uma propaganda significa relacionar imagem e escrita, constituindo-os em um todo 

que se complementa e interage na formação do enunciado. Sendo assim, não há 

como dissociá-los no todo desse enunciado.  
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IMPRENSA FEMININA: a teoria de 

Mikhail Bakhtin como categoria de 

análise da linguagem   
 

Mara Cristine VITORINO71 
 

RESUMO 

 

Este  trabalho, resultado de pesquisa iniciada no Mestrado em Letras da Unioeste (2004), e 

ampliada no Doutorado em Língua e Cultura do Instituto de Letras da UFBA (2011-2015), 

tem como objetivo apresentar aos participantes do VII Rodas de Conversas Bakhtinianas 

alguns pontos da aplicação da teoria de Mikhail Bakhtin em pesquisa de corpora na área de 

Análise Dialógica do Discurso. Os corpora da pesquisa foram propagandas dirigidas à 

mulher, veiculadas na Revista Feminina (1930-1936) e em Claudia (2011-2013). A partir do 

recorte pelos eixos temáticos de saúde, alimentação e beleza, realizou-se uma criteriosa 

análise dos corpora, sob as lentes teóricas de Mikhail Bakhtin, especialmente Marxismo e 

filosofia da linguagem: problemas do método sociológico na ciência da linguagem 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV [1929], 2002) – doravante  MFL –, Estética da criação verbal 

(BAKHTIN [1963], 2011 . A hipótese do projeto, de que o discurso muda de uma época para 

outra, mas mantém signo, traços, efeito de sentido, numa teia dialógica entre presente e 

passado, foi corroborada. 

 

Palavras-Chave: Imprensa feminina, ADD e gêneros do discurso 

 

INTRODUÇÃO  

 

s resultado da pesquisa do Doutorado, que mostrou a manutenção da 

ideologia no lapso temporal da circulação das duas revistas, agora está 

sustentando o estágio de Pós-Doutorado na UFPR, junto ao Grupo de 

Estudos da Imagem, com a análise do discurso da jornalista Fátima Bernardes no 

Jornal Nacional e no Programa Encontro, ambos exibidos pela Rede Globo de TV, sob 

orientação do Professor Doutor João Somma Neto, quando aplicaremos a 

metodologia para analisar o discurso da TV, fazendo intersecção entre Bakhtin e a 

semiótica.  

No Doutorado, a pesquisa foi desenvolvida a partir de pontos elementares, 

como a minuciosa descrição dos corpora de pesquisa, conceitos-chave de Mikhail 

Bakhtin, a metodologia explicitada em MFL, com Análise Dialógica do Discurso 

(ADD) e os conceitos dos Gêneros do Discurso. 

                                                 
71 Doutora em Língua e Cultura (UFBA), Pós-doutoranda em Estudos da Imagem UFPR. Jornalista Unioeste, e-

mail maravitorino@hotmail.com 

O 
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Entendemos que estudar as teorias e aplicar os mecanismos de análise 

proposto por Bakhtin e assim foi possível entender o processo midiático e sua 

intersecção com a língua e a materialidade discursiva num dado momento histórico. 

Elegemos como objeto de estudo três pares de propagandas nos eixos saúde, 

alimentação e beleza nas duas revistas.No Brasil, desde a década de 1980, o 

pensamento bakhtiniano tem recebido atenção de estudiosos de importantes centros 

de investigação. Além de artigos, projetos, cursos, grupos de pesquisa, seminários, 

alguns desses estudiosos merecem, aqui, nossa reverência, com maior ênfase para os 

grifados: Schnaiderman (1983), Jobim e Souza (1984), Barros e Fiorin (1984), Faraco 

(1988, 2003), Machado (1989, 1995), Faraco e Tezza (1996), Brait (1996, 1997, 2005, 

2006), Souza (1999), Amorin (2001), Freitas, Jobim e Souza e Kramer (2003), Tezza 

(2003), Zandwais (2005), Faraco, Tezza e Castro (2006), Fiorin (2006) e Geraldi, 

Fichtner e Benites (2006).  

Cada autor-pesquisador, à sua maneira, apresenta sua leitura sobre 

determinado tema/conceito tratado por Bakhtin, buscando ampliar conhecimentos 

em relação aos estudos viabilizados pelo Círculo de discussão formado no início do 

século XX, na Rússia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Refletimos conceitos que sustentam as análises. Primeiramente, a 

compreensão dialógica de linguagem sustentada por Bakhtin; em seguida, são 

tecidas considerações sobre discurso, signo e ideologia, conforme as orientações 

bakhtinianas. Ampliando essa reflexão, trazemos o conceito de gêneros do discurso e 

a definição de seus elementos constituintes (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional), entrelaçando tais conceitos com a definição de 

enunciado/enunciação. Ao final do capítulo, uma reflexão sobre o gênero 

propaganda e sobre as palavras e orações que constituem esse gênero.  

Destacamos que esses conceitos, dentro das obras, estão imbricados de modo 

que falar em linguagem pressupõe falar em discurso, em ideologia, que, por sua vez, 

relaciona-se e confunde-se com enunciado/enunciação em constante relação com os 

gêneros e o movimento dialógico da Língua. 

Outro passo para a pesquisa foi a definição do corpus. No caso da Revista 

Feminina, apesar de o veículo ter surgido em 1914, os corpora são compostos pelas 

edições publicadas entre 1930 e 1936, período estudado durante a pesquisa do 

mestrado e mantido no doutorado. Como as revistas não foram manuseadas no 

original, não houve como identificar espessura, tipo de papel (opaco ou brilhante), 

quantidade de fólios de cada número, estado de preservação, textura tátil e visual. A 

Revista Feminina foi a primeira revista de vulto ilustrada no país, pelas suas 

características editoriais e longevidade de publicação, aproveitando um potencial 

estético, visual e editorial avançado para a época. 

A linguagem existe e concretiza o processo comunicativo por meio dos 

homens que a falam e a escrevem – os locutores – e daqueles que a ouvem, a leem, a 
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assistem – os interlocutores. Assim, o fenômeno de comunicação discursiva tem, 

como principal agente, o sujeito, porque sem este ator não haveria nenhum processo 

social e composicional do discurso.  

Para Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), no processo enunciativo, o contexto 

social forma uma cadeia de mensagens dialógicas e ideológicas por natureza. Os 

locutores, ao produzirem seus discursos, o fazem em constante diálogo com outros 

discursos, uma vez que os retomam, ressignificando-os, para aquela situação  e o seu 

contexto discursivo. Os interlocutores, por sua vez, respondem de acordo com suas 

vivências e experiências de vida, mas sempre em diálogo com outros enunciados 

com os quais estabelecem significações. E nesse constante diálogo o fenômeno social 

discursivo  constitui e constrói novos enunciados orais ou escritos. Nesse raciocínio 

acima apresentado, reside o caráter dialógico da linguagem. 

É possível dizer, então, que a linguagem é essencialmente dialógica, pois ela se 

configura e se constitui nas relações que se estabelecem com outros enunciados. 

Grillo (2006) procura esclarecer, com suas palavras, o que entende por relações 

dialógicas quando se trata da linguagem: 

 

1) As relações dialógicas são de natureza semântica; 

2) As relações dialógicas ocorrem entre enunciados concretos; 

3) Por trás dos textos-enunciados estão sujeitos concretos, integrais, responsivos, 

inconclusos e inacabados, os quais só podem ser compreendidos por meio do 

diálogo e não explicados como na relação pessoa e objeto. As relações dialógicas 

são, portanto, relações pessoais, isto é, “vínculos semânticos personificados”; 

4) As relações dialógicas no enunciado pressupõem ainda um supradestinatário 

[...]; Essa instância garante que todo enunciado busca uma resposta que 

ultrapassa o destinatário imediato e previsto; 

5) A produção/recepção do enunciado tem uma dimensão valorativa (GRILLO, 

2006, p. 122). 

 

Ao afirmar que as relações dialógicas, numa perspectiva bakhtiniana, são de 

natureza semântica, Grillo diz que Bakhtin se volta para o sentido construído nas 

práticas discursivas efetivas. Assim, ao ouvir ou ler um enunciado, surgem 

imediatamente com outros enunciados já lidos ou ouvidos e, a partir dessa relação, 

constroem-se sentidos. Por isso, o diálogo acontece sempre entre enunciados 

concretos, proferidos em determinado momento e contexto histórico por sujeitos 

também concretos, que, ao construírem seus discursos, sempre o fazem no diálogo 

com outros discursos. 

Por outro lado, é preciso entender, ainda conforme as palavras de Grillo 

(2006), que, ao produzir um enunciado, a linguagem é organizada em função do 

outro – o interlocutor – para quem o discurso é dirigido. Assim, o enunciado é 

organizado em função desse interlocutor imediato. Todavia, para além desse 

interlocutor, conforme sustenta Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), há sempre um 

supradestinatário, que fala ou escreve também para além do interlocutor imediato. 
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Exemplificando: uma propaganda na revista está dirige, imediatamente, para os 

leitores daquela revista. 

Para além desses leitores, outros leitores, críticos, publicitários, consumidores 

de um modo geral, obtém  acesso àquele texto e, a partir dele, produzam sentidos. 

Essa produção de sentido é sempre valorativa, pois carrega valores e ideologia de 

quem ouve ou lê o texto. Assim, então, é construído concretamente, na teia das 

relações sociais, a relação dialógica promovida por meio da linguagem, reunindo 

nesse fenômeno o diálogo do passado, do presente e, também, do futuro. Nesse caso, 

especificamente, os agentes envolvidos no processo de produção, circulação e 

resposta das revistas femininas. 

Brait (2012), em relação aos textos do Círculo de Bakhtin e diferentes épocas, 

destaca a importância de se considerar, no estudo da linguagem, como sendo 

indissolúvel  

 
[...] a relação existente entre língua, linguagens, história e sujeito [...]. A 

concepção da linguagem, de construção de sentidos está necessariamente 

apoiada nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente 

situados, o que significa dizer que os estudos da linguagem são concebidos como 

formulações em que o conhecimento é produzido e recebido em contextos 

históricos e culturais específicos (BRAIT, 2012, p. 84). 

 

Essa concepção está nas relações discursivas construídas pelos sujeitos em 

processo de interação, o que significa que seu estudo pressupõe o reconhecimento 

dos interlocutores em situação discursiva, do momento histórico em que esses 

discursos são produzidos, do contexto social em que estão inseridos, enfim, dos 

aspectos socioculturais que envolvem todo o processo comunicativo. Portanto, para 

estudá-la não basta apenas compreender ou analisar a língua com seus aspectos 

linguísticos. É preciso ir além, porque, para Bakhtin, 

 
[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o 

verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem seja qual for 

seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 

etc.), está impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2008, p. 209). 

 

Para lidar com o dialogismo da linguagem, alguns estudiosos brasileiros, 

dentre eles Beth Brait, sistematizaram uma proposta de estudo que definiram como 

Análise Dialógica do Discurso (doravante, ADD). Brait (2012) destaca alguns 

aspectos que marcam a ADD, que trata o sujeito como histórico, social, múltiplo, 

centro de suas preocupações, ou seja, a linguagem é constitutiva desse sujeito. São 

eles: 
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a) O reconhecimento da multiplicidade de discurso que constituem um texto [...]; 

b) relações dialógicas como objeto de pesquisa multidisciplinar [...] denominada 

metalinguística ou translinguística; c) pressuposto teórico metodológico de que 

relações dialógicas se estabelecem a partir de um ponto de vista assumido por 

um sujeito; d) as consequências teóricos metodológicas de que as relações dialógicas não 

são dadas, não estando portanto jamais prontas e acabadas num determinado objeto de 

pesquisa, mas sempre estabelecidas a partir de um ponto de vista; e) a concepção de 

texto como assinatura de um sujeito, individual, coletivo, que mobiliza discursos 

históricos, sociais para constituí-lo e constituir-se (BRAIT, 2012, p. 85, grifos 

nossos). 

 

À luz da ADD, compreende-se que as relações com a linguagem são 

irredutíveis às questões lógicas ou às concreto-semânticas, que por si mesmas 

carecem de momento dialógico. Não há como estudar a linguagem sem fincá-la 

numa relação de interação, o que pressupõe a constituição de um enunciado concreto 

e único, proferido por um sujeito, em determinado contexto. “Devem personificar-se 

na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos 

expressas na linguagem para que eles possam surgir relações dialógicas” (BAKHTIN, 

[1963], 2011, p. 209). 

Sob essa orientação e compreensão, a ADD  seguida de outros caminhos 

estabelecidos por Bakhtin na pesquisa em linguagem, é uma forma de enxergar e 

desvendar signos ideológicos dos textos que compõe os corpora desta pesquisa, os 

quais foram constituídos a partir de determinada situação social e histórica, 

retomada em capítulo posterior que trata deste assunto.  

Um dos focos ou  feixes analisados à luz da teoria bakhtiniana não deixa de 

lado o reflexo do signo linguístico, uma vez que, na semiótica, o texto é constituído 

não somente de linguagem verbal, mas também de signos icônicos, a serem 

analisados no todo da pesquisa.  

O discurso, o signo e a ideologia. Identificamos que Bakhtin/Volochinov 

([1929] 2002) faz definições e digressões sobre esses conceitos de forma interligada. 

Tendo em vista que linguagem e discurso estão imbricados, como se pode definir o 

discurso em uma perspectiva bakhtiniana? O filósofo russo inicia o capítulo “O 

Discurso de Dostoiévski” (BAKHTIN, [1963], 2010) com o que chama de observações 

metodológicas prévias. Nas palavras do autor, “Intitulamos este capítulo ‘O Discurso 

de Dostoiévski’ porque temos em vista o discurso, ou seja, a língua na sua 

integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da linguística” 

(BAKHTIN, [1963], 2010, p. 207). Já na introdução, Bakhtin se coloca em relação ao 

discurso, firmando-se na compreensão de que discurso é língua viva, concreta, 

materializada em situações de uso. E esse posicionamento o coloca na contramão da 

Linguística dicotômica, que trata a língua como objeto estático, acabado e pronto. 

Por assumir tal posicionamento, Bakhtin ([1963] 2010) informa que suas 

análises não são linguísticas no sentido rigoroso do termo. Ele as situa como análises 

metalinguísticas, “subtendendo-se como um estudo – ainda não constitutivo em 

disciplinas definidas – daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam, de 
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modo absolutamente legítimo, os limites da linguística” (BAKHTIN, [1963], 2010, p. 

207, grifos nossos). Para o autor, as pesquisas metalinguísticas não podem ignorar a 

linguística e devem aplicar os seus resultados.  

 

A linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito 

complexo e multifacetário – o discurso – mas estudam sob diferentes aspectos e 

diferentes ângulos de visão. Devem complementar-se mutuamente e não se 

fundir. Na prática, os limites entre elas são violados com muita frequência 

(BAKHTIN, [1963] 2010, p. 207). 

 

Na visão de Bakhtin, a linguística estuda os fenômenos da linguagem sem, a 

priori, estabelecer a complexidade das relações dialógicas, focando apenas no plano 

da língua. Contrariando essa orientação, o autor propõe que os estudos da 

linguagem se voltem para o discurso, ultrapassando, assim, os limites linguísticos, 

olhando também para aquilo que ele chama de extralinguístico,  ou seja, o contexto 

sócio-histórico e ideológico em que os discursos são produzidos. Isso pressupõe 

reconhecer o momento histórico, os sujeitos envolvidos em um ato de enunciação, o 

lugar social de onde estão falando/escrevendo, os interlocutores, para quem se dirige 

o discurso, dentre outros aspectos.  

Sob essa orientação, língua e discurso se imbricam e constituem o verdadeiro 

campo da vida da linguagem. Logo, estudar o discurso significa estudar para além 

do fenônemo linguístico, olhando para os aspectos extralinguísticos que o envolvem. 

Esses aspectos abarcam as relações sociais para produção do texto e sentido. 

Para Bakhtin ([1963] 2010), toda a vida da linguagem, seja qual for o seu 

campo de emprego, como a prática, a científica, a artística, a publicitária, está 

impregnada de relações dialógicas. 
  

Estas relações se situam no campo do discurso, pois este é, por natureza dialógico 

e, por isso, tais relações devem ser estudadas no plano da metalinguística que 

ultrapassa os limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias” 

(BAKHTIN, [1963] 2010, p. 209).  

 

Sendo assim, para estudar o discurso, é preciso reconhecer o dialogismo que o 

constitui e, nesse emaranhado de situações discursivas dialógicos, o discurso assim 

pode ser definido a partir do signo e da ideologia. O que são esses dois conceitos 

para Bakhtin? Estariam esses conceitos relacionados? Para Bakhtin: 

 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 

refrata outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um 

ponto de vista.[...]específico, etc. Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação 

ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.). O 

domínio do ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. 
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Tudo que é ideológico possui um valor semiótico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

[1929], 2002, p. 30, grifos nossos). 

 

Essas palavras respondem às indagações lançadas, ao afirmar que signo e 

ideologia coincidem, pois correspondem mutuamente. Onde há signo, há ideologia, 

segundo o autor. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) explica ainda que qualquer produto de 

consumo pode ser transformado em signo ideológico. Por isso, a palavra neutra só 

ganha sentido de signo quando está em determinado contexto. Ele cita o exemplo do 

pão e do vinho na comunhão, que são símbolos religiosos, e juntas formam signo. 

Mas, como produto de consumo, não tem a mesma significação, 

 
[...] porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas 

de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido 

em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora 

dessa forma não pode existir (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 274).  

 

O discurso que o signo ideológico é revelado em toda a sua intensidade, pois é 

no contexto do discurso/enunciado que se consegue apreender a ideologia que o 

subjaz. Logo, pensar em signo ideológico é pensar também no discurso que o 

envolve. Neste horizonte, a ideologia sustenta-se nos discursos que permitem as 

relações entre os homens, nas conversas cotidianas e nas relações mais complexas e 

institucionalizadas também pelas leis da economia, situação contemplada no 

materialismo histórico e dialético, que não é objeto desta tese.  

Os signos, além de refletirem a realidade, também são reais, concretos e estão 

presentes na vida cotidiana. As palavras que são pronunciadas e às quais se recorre 

em discursos são exemplos de signo ideológico, pois funcionam, nas palavras de 

Freitas (1999), “como o núcleo sensível e veículo material privilegiado da ideologia, 

ocupando ainda o espaço central também na formação da consciência” (FREITAS, 

1999, p. 7). Segundo o autor, é graças ao caráter de reversibilidade do signo 

ideológico, das palavras, que, ao exercerem a função de signos verbais, mediam o 

processo de tomada de consciência e do posicionamento ideológico do sujeito. 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), compreender um signo consiste em 

aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos na realidade material e 

histórica. A compreensão do enunciado é, para o autor, uma resposta a um signo por 

meio de signos e essa cadeia de criatividade e de compreensão ideológicas desloca-se 

continuamente. 

A teoria de Bakhtin sobre signo ideológico é assaz importante nesta tese, que 

se aterá ao estudo de propaganda de revistas, um gênero de discurso, que se utiliza 

da linguagem da vida cotidiana. Em Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002), a esfera do 

signo tem uma ligação fundamental com a vida cotidiana, sedimentada pela 

comunicação ideológica.  
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Por um lado, ela está diretamente vinculada aos processos de produção e, por 

outro lado, diz respeito às esferas das diversas ideologias especializadas e 

formalizadas. [...] o material privilegiado da comunicação na vida cotidiana é a 

palavra. É justamente nesse domínio que a conversação e suas formas discursivas 

se situam (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35). 

 

A escolha dos recursos discursivos pelos veículos de comunicação, incluindo 

as propagandas, necessária à manutenção ativa dos meios de comunicação, necessita 

de uma inter-relação com o material semiótico da vida interior e exterior, que 

ocorrem na e pela palavra, ideológica por excelência:  

 
[...] uma palavra é, ao mesmo tempo, produzida pelos próprios meios do 

organismo individual, sem nenhum recurso a uma aparelhagem qualquer ou a 

alguma outra espécie de material extracorporal. Isso determinou o papel da 

palavra como material semiótico da vida interior, da consciência (discurso 

interior). (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 35).  

 

A partir dessa afirmação do teórico russo, o conceito de ideologia traz ideias e 

representações a respeito da língua, uma vez que, para Bakhtin/Volochinov ([1929], 

2002), a palavra, expressão do processo linguístico, é ideológica por excelência. 

Assim, também a ideologia é resultado da produção de sentido da relação dialógica 

que se estabelece entre os enunciados no processo comunicativo. Pelo e no 

enunciado, as vozes ideológicas se expressam, se manifestam, se interligam no 

processo comunicativo, composto de vozes para formar o processo de produção de 

sentido. Sobre o enunciado e sua relação com os gêneros, apresenta-se reflexão a 

seguir. 

O objeto de pesquisa reflete o universo da comunicação cotidiana, porém, 

refratado por uma ideologia direcionada. Para isso, tanto a Revista Feminina como 

Claudia usam signos ideológicos e um direcionamento específico. Entende-se que há 

uma subdivisão do uso da ideologia que entra na dinâmica da sociedade, por meio 

dos gêneros do discurso, utilizados na formação discursiva das propagandas dos 

dois veículos. 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) afirma que esses níveis de ideologia entram 

em contato com sistemas ideológicos, com a missão de uma responsividade ativa do 

público que recebe o teor ideológico na e pela propaganda, no caso as leitoras das 

revistas femininas, no que Bakhtin denomina de substâncias criadoras. 

Ao pautar sua teoria de que a palavra é um fenômeno ideológico por 

excelência, a palavra, “é o modo mais puro e sensível de relação social.” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 125).  

A pesquisa  não tem como objetivo esclarecer a rigor o conceito de texto, 

enunciado, discurso, alteridade, interdiscursividade, mas sim captar traços de como 

todo esse emaranhado dialógico compõe um foco ideológico, que, num processo 

dialógico e dialético, é percebido no objeto de estudo, a propaganda na Revista 

Feminina (1930-1936) e em Claudia (2011-2013). 
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Logo no capítulo primeiro de  MFL, Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002) 

assevera que os problemas da filosofia da linguagem adquiriram uma importância 

significativa para os estudos linguísticos.  

O método marxista, pela sua dialética, vai de encontro a esses problemas 

quando põe em xeque a contradição da língua e, nesse esteio, alteridade, dialogismo, 

signo ideológico, metalinguística e demais conceitos que estão no dicionário 

bakhtiniano. 

Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que Bakhtin conseguiu fazer uma 

revolução no campo dos estudos da linguagem, porque impôs esse método dialético, 

que percebe o contraditório na própria língua por meio da ideologia, no seu legado, 

especialmente em  MFL.  

No caso da propaganda, que tem uma ligação intrínseca com a ideologia, essa 

contradição mostra o signo na condição de reflexo e refração de uma realidade 

utilizando o mecanismo composicional desse gênero do discurso. Essa discussão será 

no momento que fenômeno lingüístico usa mecanismos coercitivos e persuasivos, 

adiante analisados nos capítulos subsequentes. 

Há muitos métodos de condição idealista e psicologista da linguagem, 

diferentemente de  MFL, que percebe o contexto social e histórico, para fazer uma 

análise do signo ideológico. É nesse tocante que postulados marxistas sobre ideologia 

falharam, quando não deixaram claro o papel da linguagem no materialismo 

histórico e dialético.  

 

Toda refração ideológica por ser um processo de formação, seja qual for a 

natureza do seu significante, é acompanhada de uma refração ideológica verbal, 

como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em 

todos os atos de compreensão e em todos os atos de refração 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 38). 

 

Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002) mostrou em  MFL que Marx não observou a 

questão da linguagem em seu legado. Por esse motivo, a sua obra retoma 

epistemologia do idealismo, do psicologismo, além da crítica que faz aos métodos de 

análise linguística impregnados ainda por essas ciências, como o objetivismo abstrato 

e o subjetivismo idealista.  

Bakhtin retoma o conceito de signo ideológico, porque isso vai além de meras 

definições epistemológicas de ideologia, como conhecimento de mundo, sociedade, 

economia, política, etc. Para Bakhtin, só a língua perpetua esse papel. 

Nessa complexidade da contradição humana, a palavra integra o enunciado, 

que é determinado por condições extraverbais de formulação. Isso significa dizer 

que, antes de qualquer formação enunciativa, há uma anterior, a social, formada por 

um ou dois indivíduos socialmente constituídos, numa dinâmica que dada situação 

de interlocução interage por meio da linguagem e respectivos signos ideológicos.  

Sob essa perspectiva, Bakhtin elucida que enunciado  tem, também, função do 

seu auditório, ou seja, todo enunciado, além de se constituir a partir de enunciados 
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já-ditos, são dirigidos a interlocutores, com as matizes formadas a partir da luz do 

interlocutor. É esse interlocutor que determina os enunciados e os seus limites. Por 

isso, Bakhtin ([1973]) entende que o enunciado é inteiramente determinado pelas 

relações sociais. “a situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 117).  

Partindo desse ângulo de pensamento, a palavra é a expressão em relação ao 

outro e a si mesmo. É pela palavra que o indivíduo define, posiciona, seu papel tanto 

individualmente como na coletividade. “A palavra é um território comum do locutor 

e do interlocutor” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2006, p. 117).  

Para Bakhtin, o enunciado não poderá ser explicado sem considerar a sua 

situação social imediata e ampla, à medida que “a comunicação verbal entrelaça-se 

inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com eles sobre o terreno 

comum da situação de produção” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2006, p. 128).  

No conceito marxista, a divisão de uma pseudoconsciência a partir da vida 

histórica e material do homem é causada pela ideologia, trazida do conceito 

hegeliano de que o processo dialético ocorre no plano das ideias. Para Marx, a 

divisão em trabalho intelectual e manual; a cisão da sociedade em classes sociais 

antagônicas é o sustentáculo0 para o surgimento da ideologia em curso.  

Assim, a classe dominante usa, para Marx, essa ideologia para se manter no 

poder e dividir o sistema em dois lados: de um, o oprimido, e, de outro, o opressor 

(classe burguesa), quando nos referíamos nas primeiras análises aos textos da Revista 

Feminina. Para Miotello (2007, p. 169): “A ideologia do cotidiano é considerada como 

a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro 

dos sistemas de referência, na proximidade social com as condições de produção e 

reprodução da vida.Marx e Engels (1980), em A ideologia alemã, apresentam os 

componentes básicos da ideologia:  

 
E se em toda a ideologia os homens e suas relações nos surgem invertidos, tal 

como acontece numa câmara escura, isto é apenas o resultado do seu processo de 

vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos objetos que se forma 

na retina é uma conseqüência do seu processo de vida diretamente físico (MARX; 

ENGELS, 1980, p. 25). 

 

A ideologia, conforme Marx, tem uma função determinante na efetivação de 

um estado de coisas, ou seja, não aparece de forma neutra, sustentando o sistema 

vigente:  

 

Com efeito, cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não seja para 

atingir os seus fins, a representar o seu interesse como sendo o interesse comum a 

todos os membros da sociedade ou, exprimindo a coisa no plano das idéias, a dar 

aos seus pensamentos a forma de universalidade, a representá-los como sendo os 

únicos razoáveis, os únicos verdadeiramente válidos (MARX; ENGELS, 1980, p. 

57).  
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Eagleton (1997) define ideologia a partir de mais de uma perspectiva: 

 
Processo material geral de produção de ideias, crenças e valores na vida social; 

Ideias e crenças (verdadeiras ou falsas) que simbolizam as condições e 

experiências de vida de um grupo ou classe específico, socialmente significativo; 

Ideologia como visão de mundo;\ Ênfase na promoção e legitimação de 

interesses setoriais, restringindo-a, porém, às atividades de um poder social 

dominante;\ ideias e crenças que ajudam a legitimar os interesses de um grupo 

ou classe dominante, mediante sobretudo a distorção e a dissimulação 

(EAGLETON, 1997, p. 38). 

 

Para Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos 

os domínios. A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que despontam, de forma incipiente no 

processo comunicativo, e não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados. Ela também constitui o meio no qual se produzem 

lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de 

adquirir uma nova qualidade ideológica. A dinâmica presente na linguagem tem em 

seu cerne o signo ideológico transferido por meio da palavra, sobre isso. 

Para Bakhtin ([1929], 2002), a palavra tem sua influência em todos as esferas 

ideológicas (ciência, religião, literatura etc) confere-lhe o estatuto privilegiado para o 

estudo da organização dos diversos campos.  

 
Toda refração ideológica do ser em processo de formação seja qual for a natureza 

de seu material significante, é acompanhada de uma refração ideológica verbal, 

como fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em 

todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação. Todas as 

propriedades da palavra que acabamos de examinar – sua pureza semiótica, sua 

neutralidade ideológica, sua implicação na comunicação humana ordinária, sua 

possibilidade de interiorização e, finalmente, sua presença obrigatória, como 

fenômeno acompanhante, em todo ato consciente – todas essas propriedades 

fazem dela o objeto fundamental do estudo das ideologias. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929], 2002, p. 38, grifos nossos) 

 

A palavra ainda é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais 

efêmeras das mudanças sociais. Ao escolher como objeto revistas femininas, nas 

análises posteriores, encontramos uma  tendência historicista dos estudos da história 

das mulheres, a importância dos estudos do discurso nessa área mostrou-se ser um 

caminho útil para analisar historicamente o discurso dirigido ao feminino, pela 

perspectiva de Mikhail Bakhtin, que não exclui aspectos sociológicos, históricos e 

culturais.  
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Essa conexão entre as áreas de conhecimento necessita de um critério apurado 

de interpretação, respaldado principalmente no dialogismo dos enunciados 

discursivos, utilizados como fonte para a construção da história, pois a análise 

discursiva permite entrar nos meandros das estratégias linguístico-ideológicas.  

Partindo da teoria marxista de que o sistema econômico e social está também 

alicerçado nas relações privadas que, na percepção de Mikhail Bakhtin, culmina na 

linguagem, verificamos  enunciados como sendo resultantes de comportamentos a 

partir da expressão ideológica, em que a divisão de classes distingue trabalho 

material do trabalho intelectual.  

Para Bakhtin, a dinâmica social descrita por Marx tem seus pilares no domínio 

do signo ideológico e no estudo acurado dos enunciados discursivos da imprensa 

brasileira dos anos 30, com o olhar da Teoria dos Gênero do Discurso (1963),1979) ou 

seja, “de excepcional nitidez de sua estrutura semiótica já deveriam nos fornecer 

razões suficientes para colocarmos a palavra em primeiro plano no estudo das 

ideologias.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p. 36). De um lado a força 

produtiva e, de outra, os que pensam.  

Segundo Bakhtin ([1929], 2002), sistemas ideológicos constituídos da moral 

social, da ciência, da arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do 

cotidiano, exercem por forte influência e delineiam o tom a essa ideologia. Assim, 

existe uma relação intrínseca entre ideologia e linguagem; a ideologia materializa a 

linguagem, toda ideologia é semioticamente construída. “Em outros termos, tudo o 

que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia.” 

Estas ponderações levaram a constatar, a partir de leituras, que, no processo 

de sedimentação de uma classe média urbana em constante tentativa de manutenção, 

há contrapartida ao regime vigente, especialmente no que diz respeito às mulheres 

inseridas neste contexto, ao lado da religião, das artes, da escola, da ciência, dos 

maneirismos, das leis, entre outros, que passam também a ser agentes moldadores de 

uma consciência social, nos quais o termo “ideologia” identifica-se com ou aproxima-

se de “falsa consciência, certamente não no sentido de que possa servir como 

definição de ideologia burguesa e ao seu valor com relação ao conhecimento 

objetivo” (PONZIO, 2009, p. 114,) Bakhtin apresenta três formas de indicação verbal 

 
1. As formas da língua e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza;  

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala [gêneros do discurso] 

isolados, e, ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto 

é, as categorias de atos de fala [os gêneros do discurso] na vida e na criação 

ideológica que se prestam a uma determinação pela interação verbal;  

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 128-129).  

 

Retomando a questão da teoria da linguagem, os enunciados se formam no 

interior do discurso, ou seja, pela utilização da língua em em tipos no que Bakhtin 
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chama de gêneros primários e secundários (BAKHTIN [1963,1979), os quais podem 

estar presentes, dependendo da época, na formatação dos primeiros periódicos, no 

mesmo gênero, neste caso específico, as revistas femininas. 

A inter-relação entre enunciados discursivos e os constructos identitários se 

fundamenta na noção de que um diálogo sempre é polissêmico e interativo, ou seja, 

relacional com outros enunciados. É nesse sentido que Bakhtin afirma, em sua teoria, 

que problemas da filosofia da linguagem adquiriram grande relevância para o 

marxismo, pois o método não priorizou esta angulação. Ao refletir sobre esta 

afirmação está o fato de que a linguagem é um campo de luta social, em que são 

travados os embates sociais. 

O emprego de algum conhecimento sobre essa abordagem enriqueceu a nossa 

percepção para um estudo mais aprofundado dos enunciados discursivos é uma 

forma de se analisar a língua a partir da sua inserção no contexto social e no universo 

em que ela está atuando, uma vez que este território é um lugar demarcado por 

conflitos na relação entre o homem e a sociedade e a linguagem é um instrumento 

decisivo na constituição da identidade e das representações, deixando apenas de ser 

um instrumento puramente de expressão do pensamento.  

Ao analisar o discurso, procura-se distinguir os diferentes comportamentos da 

mulher, a partir da consolidação das classes sociais no período da industrialização, 

explicitando os conteúdos ideológicos dos discursos difundidos pela mídia no 

referido período. Ao realizar uma análise dos discursos dirigidos à mulher burguesa, 

a atenção esteve voltada ao processo da vida material dos homens da época. 

 
Para começar, as bases de uma teoria marxista da criação ideológica - as dos 

estudos sobre o conhecimento científico, a literatura, a religião, a moral, etc. - 

estão estreitamente ligadas aos problemas de filosofia da linguagem. Um 

produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo 

corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao contrário 

destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é exterior.Tudo 

o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não 

existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não significa nada e coincide 

inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia. 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 31). 

 

Neste aspecto, um dos focos de atenção das análises da ideologia esteve 

voltado ao detalhamento do processo histórico que leva à alienação humana, 

recriando uma abordagem dos atos históricos como decorrência de mediações 

histórico-concretas da teoria do valor como sustentáculo da sociedade, na chamada 

da consciência como mecanismo de controle de massas. Considerando a gênese do 

marxismo, que sustenta a tese de que o trabalho é a objetivação72 primária do ser 

social e, ao ser objetificado, o homem passa a ter um caráter de subjetividade 

                                                 
72 Objetivação refere-se à palavra coisa. 
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individual, entrando numa autoalienação e na expropriação de sua essência, isso 

culminará no fato de que há uma alienação do homem diante dele mesmo, já que o 

produto de seu trabalho é alheio a ele. É o que se chama de processo de reificação ou 

coisificação social.  

Para Bakhtin ([1929], 2002), Marx se ateve a essa situação, sem considerar a 

língua, que acontece nos enunciados das revistas em questão. Neste caso, as relações 

humanas ocorrem sim, não de forma tão ortodoxa como Marx sustentava, visando a 

econômica e social mercadoria, resultando no processo de alienação, da expropriação 

do homem de seu trabalho. Entretanto, entender essa visão geral apresentada por 

Marx é fundamental para compreender a visão marxista de língua, proposta por 

Bakhtin. 

Para Marx, a não compreensão do processo de produção material começa a ser 

formulada pela reflexão sobre o modelo capitalista, o que para Bakhtin está inscrita 

na linguagem a partir da ideologia. Entretanto, Bakhtin não se ocupa apenas dessa 

premissa, vai além, pois ele vê a Língua como forma de interação social, 

independente do modelo econômico, sistema de governo, etc. Esses fatores 

interferem porque fazem parte do contexto no qual a língua esta inserida.  

Na análise de Ponzio (2009) o conceito de ideologia identifica e está próximo 

de falsa consciência, certamente não no sentido de que possa servir como definição 

de ideologia burguesa e ao seu valor com relação ao conhecimento objetivo, mas na 

dinâmica da Língua.  

 

Ideologia que Bakhtin usa não se identifica completamente com “falsa 

consciência”, com “pensamento distorcido”, falso. Não se trata exatamente, de 

mistificação nem de automistificação ou falsificação socialmente determinada. O 

significado de ideologia para Bakhtin é, portanto, diferente do significado que 

esse termo adquire em Marx e Engels em seus escritos juvenis (PONZIO, 2009, p. 

114). 

 

Na teoria bakhtiniana, esse processo ocorre por meio da linguagem e da 

interação verbal. Assim, os signos têm a função de substrato da ideologia, repassado 

ao indivíduo e perpassado por ele, significações e ressignificações. O signo 

contempla um universo que vai além da simples palavra, formando um 

encadeamento complexo no interior da sociedade:  

 
Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona 

como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como massa 

física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse 

sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um 

estudo metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do 

mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as ações, reações e 

novos signos que ele gera no meio social circundante) aparecem na experiência 

exterior. Este é um ponto de suma importância. No entanto, por mais elementar e 
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evidente que ele possa parecer, o estudo das ideologias ainda não tirou todas as 

conseqüências que dele decorrem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

33). 

 

Considerando esse aspecto, verificamos traços da identidade da mulher de 

uma determinada época deve ser estudada a partir de referenciais teóricos, fontes e 

documentos que explicitem o caráter dialógico da linguagem. A imprensa feminina, 

direcionada a um público determinado, utiliza do discurso para mostrar uma 

identidade, a da mulher dos anos 30, especialmente aquela que tinha acesso à 

instrução e aos produtos da indústria cultural. A imprensa feminina é um meio de 

descobrir as inferências sobre a identidade então formada, ou que se pretendia 

formar.  

A construção dos enunciados discursivos que mostram a implicação entre a 

oralidade formal e informal e a construção de uma linguagem apta a esta implicação 

é um movimento constante da narrativa da imprensa feminina. A análise da 

linguagem é uma forma de compreender a organização da geração e a interpretação 

de uma ideologia. Seguir este caminho leva a compreender a utilização dos signos 

também linguísticos.  

Entender este prisma de construção de linguagem é levar em consideração a 

propriedade do discurso na sua modalidade (acertos apreciativos) que permite 

análises interdiscursivas. Bakhtin levou em consideração a heterogeneidade da 

palavra, que se traduz nas manifestações de linguagem em situações sociais. O 

filósofo russo vê a língua no seu todo, uma criação coletiva, na alteridade, enfim em 

toda a dinâmica expressa por  MFL. Por isso, apreciar o estudo da linguagem em 

situações sociais torna a compreensão do processo sócio-histórico mais completo, 

porém, não menos complexo. 

A crítica do campo de estudo bakhtiniano no que tange os estudos da 

linguagem se sustenta, em grande parte, como mencionado anteriormente,  em duas 

orientações: o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. O primeiro, segundo 

Bakhtin, é de um cunho reducionista, vendo a linguagem a partir de um prisma da 

enunciação monológica isolada. Já o segundo, também reducionista, percebe a 

linguagem como um sistema abstrato de formas. Bakhtin compreende a linguagem 

além dessas duas orientações, percebendo-a a partir de seu caráter contraditório, 

superando a dicotomia saussuriana e analisando a sua natureza social, histórica e, 

principalmente, interativa no curso do que ele chamou de fenômeno social 

concretizado a partir dos enunciados e do diálogo.  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da interação verbal, realizada 

através da enunciação ou das enunciações, a interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 

123). 
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Nesse cenário de estudos, a perspectiva de análise dos enunciados procura 

enfatizar a interação verbal a partir de uma estrutura social. É o estudo da 

enunciação dos discursos produzidos pelo regime, especialmente o da mídia, a partir 

de uma das categorias mais estudadas do seu pensamento, o dialogismo:  

 
Um dos problemas fundamentais do marxismo, o das relações entre a infra-

estrutura e as superestruturas, acha-se intimamente ligado, em muitos de seus 

principais aspectos, aos problemas da filosofia da linguagem. O marxismo só tem 

pois a ganhar com a resolução ou, pelo menos, com o tratamento, ainda que não 

muito aprofundado, destas questões. Sempre que se coloca a questão de saber 

como a infra-estrutura determina a ideologia, encontramos a seguinte resposta 

que, embora justa, mostra-se por demais genérica e por isso ambígua: "a 

causalidade". Se for necessário entender por causalidade a mecanicista, como tem 

sido entendida até hoje pela corrente positivista da escola naturalista, então uma 

tal resposta se revela radicalmente mentirosa e contraditória com os próprios 

fundamentos do materialismo dialético (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, 

p. 39). 

 

Com relação ao dialogismo, Fiorin (2003) analisa a perspectiva bakhtiniana, 

afirmando que, ao explicitar que o fundamento da discursividade, o modo de 

funcionamento da linguagem, é o dialogismo, mostra que a interação enunciativa 

tem um caráter constitutivo. Em termos da Análise do Discurso, isso significa dizer 

que o discurso é constitutivamente heterogêneo. Ele apresenta três elementos 

constitutivos do discurso: 

 
a) o discurso é o lugar da instabilidade das estruturas, é onde se criam efeitos de 

sentido com a infringência ordenada às leis do sistema; b) compreender os 

mecanismos de temporalização, de espacialização e de actorialização é 

fundamental para entender o processo de discursivização (FIORIN, 2003, p. 15). 

 

Quando Bakhtin afirma que o signo surge do consenso entre seres sociais e 

organizados no processo de interação, ele não somente leva ao questionamento, mas 

à afirmação de que todo o signo surge do consenso entre indivíduos socialmente 

organizados e interados. A interação social ocorre pela e na palavra e se torna 

sustentáculo para essa interação e uma não ocorre sem a outra.  

 
Na minha convivência com o estudo da linguagem - e essa especificidade - eu 

aprendi que as palavras não significam por si mas pelas pessoas que as falam, ou 

pela posição que ocupam os que as falam. Sendo assim, os sentidos são aqueles 

que a gente consegue produzir no confronto do poder das diferentes falas. 

Pensando nisso, resolvi entrar na disputa desses sentidos e correr o risco de falar 

de fora, procurando, no entanto não excluir e nem produzir o efeito de minha 

exclusão (ORLANDI, 1999, p. 95-96). 
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A circulação dos discursos na mídia era uma forma de propagar novidades do 

mundo feminino em países desenvolvidos, uma vez que esses veículos tinham forte 

influência norte-americana e europeia. Os editores das revistas dedicavam-se em 

garantir os novos estilos, utilizando-se dos mais diferentes recursos de 

convencimento do seu público leitor, como fotografias, anúncios criativos, crônicas, 

charges, destaques sociais e divulgação de produtos e serviços que eram postos como 

essenciais para a vida, visando garantir assim um sentido mais moderno e dinâmico.  

Os enunciados discursivos utilizados nas análises reforçam a tese de Bakhtin 

de que a linguagem vai além da pura expressão, mas conota referências e marcas já 

existentes:  

 
O enunciado sempre cria algo que, antes dele, não existira, algo novo e 

irreproduzível, algo que está sempre relacionado com um valor (a verdade, o 

bem, a beleza, etc.). Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de 

uma coisa que é dada (a língua, o fenômeno observado na realidade, o 

sentimento vivido, o próprio sujeito falante, o que é já concluído em sua visão do 

mundo, etc.). O dado se transfigura no criado (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 348). 

 

A partir do processo da relação social com o signo ideológico, e , 

consequentemente, com a interação verbal, esta dinâmica traduz uma sociedade de 

uma época e comportamento e costumes um grupo social determinado, na 

focalização do conteúdo e do índice de valor afeto as corpora.  

Os enunciados discursivos das revistas femininas mostram as dicotomias da 

sociedade: homem-mulher, adulto-criança, forte-fraco, honestidade-desonestidade, 

cujos padrões estavam vinculados à ideologia burguesa. O papel da mulher nesse 

sistema social de comunicação, mesmo utilizando recursos de eufemismo, está ligado 

ao ideário da moral cristã, que define papéis específicos para o homem e para a 

mulher no convívio social, bem como reforçando os estereótipos da mulher desejada 

pelo homem e pela sociedade.  

Ao analisarmos os conteúdos das revistas, foi possível encontrarmos uma 

formatação liberal no todo jornalístico, mas o conteúdo tinha como pano de fundo o 

conservadorismo da classe burguesa, nos anos 30 e de uma classe média urbana e 

emergente, em C laudia. A utilização de recursos gráficos, fotografias, textos 

seguindo os padrões do momento e temáticas atuais da época, a partir das análises, 

foram os mecanismos utilizados para que os veículos de comunicação, embutidos na 

lógica do sistema capitalista e da economia política, passassem uma ideia de ousadia, 

quando, na realidade, tratavam de assuntos conservadores, como será demonstrado 

a seguir, na relação entre mulher e assuntos referentes a ela naquele momento 

histórico.  

 

Bakhtin/Volochinov ([1929] 2002) entende que a língua se manifesta por meio 

de enunciados produzidos em dado momento histórico, que são determinados pela 
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especificidade do campo de comunicação em que se inserem. Esses enunciados são 

concretos, refletem finalidades, apresentam estilo e uma construção composicional 

específica. Considerados pelo autor como relativamente estáveis, os enunciados 

ganham forma com o uso da linguagem e a maneira como os falantes a utilizam.  

Por meio dos enunciados, pode-se verificar a linguagem. Por isso, os 

enunciados são tomados como objeto de estudo para se compreender historicamente 

a língua e as relações que podem ser estabelecidas por meio da linguagem. Nesse 

sentido,  

 

O estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de enunciados 

nas diferentes esferas da atividade humana tem importância capital para todas as 

áreas da linguística e da filologia. Isto porque um trabalho de pesquisa acerca de 

um material linguístico concreto – a história da língua, a gramática normativa, a 

elaboração de um tipo de dicionário, a estilística da língua, etc. – lida 

inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais), que se relacionam 

com as diferentes esferas da atividade e da comunicação (BAKHTIN, [1963] 2011, 

p. 262). 

 

Todo o movimento descrito em  MFL tem continuidade na Teoria dos Gêneros 

do Discurso (1963 [1979], que afirma a organização da linguagem ocorre por meio de 

enunciados discursivo e classifica: 

 
Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 

sociopolítico (BAKHTIN, [1963], 2011). 

 

É nesse item que se insere a relevância das fontes para pesquisa, ao tomar o 

teor pesquisado como enunciados concretos.  

Os enunciados ganham forma a partir do gênero ao qual recorrem para se 

configurarem. Pode-se dizer, então, que os enunciados se revelam nos gêneros 

discursivos que, por sua vez, nos são dados socialmente. Logo, estudar os 

enunciados significa estudar os gêneros do discurso, sejam eles de qual esfera da 

comunicação forem. Para Bakhtin: 

 
Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a 

variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao formalismo 

e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente 

entre a língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados 

concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 

vida penetra na língua (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 264). 
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Os gêneros representam os discursos socialmente estabelecidos em suas 

diferentes esferas sociais. Tendo em vista a variedade de atividade humana, os 

gêneros chegam até nós em grande número, assim como explica Bakhtin: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso (orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do 

diálogo cotidiano (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 280). 

 

Compreende-se, a partir das palavras do autor, que os discursos, em sua 

grande variedade, são dados pelas esferas de atividade humana, observada 

detalhadamente por Bakhtin no texto acima referido. Com diferentes suportes, esses 

gêneros são referidos por Bakhtin de forma diferenciada, porém interligados pelo 

dialogismo. Essas formas organizam os discursos que, por sua vez, se materializam 

nos gêneros. Assim, os gêneros são produzidos em diferentes contextos de 

atividades, definidos pelo autor como esferas, tais como: jornalística, familiar, 

literária, escolar, científica, econômica etc. Estudar os gêneros, portanto, pressupõe, 

antes de tudo, o reconhecimento da esfera que o constituiu, pois é dela que deriva a 

natureza do enunciado. Nesse sentido, Bakhtin assevera:  

 

O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros do discurso tem uma 

importância fundamental para superar as noções simplificadas acerca da vida 

verbal, a que chamam o “fluxo verbal”, a comunicação, etc., noções estas que 

ainda persistem em nossa ciência da linguagem. Irei mais longe: o estudo do 

enunciado, em sua qualidade de unidade real da comunicação verbal, também 

deve permitir compreender melhor a natureza das unidades da língua (da língua 

como sistema) – as palavras e as orações (BAKHTIN, [1963] 2011, p. 269). 

 

Não basta apenas, no estudo do gênero, a sua identificação. É preciso 

recuperar, primeiramente, a sua natureza, isto é, a sua origem. Dessa forma, é 

possível estender o seu estudo para além dos aspectos formais, pois sua natureza 

pressupõe o reconhecimento de seu contexto de produção.  

A língua é composta de heterogeneidade dos gêneros do discurso e na sua 

análise há consequente dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico do 

enunciado e distinguir a diferença essencial existente entre o gênero de discurso 

primário (simples) e o gênero de discurso secundário (complexo). “Os gêneros 

secundários do discurso, o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso 

ideológico etc. aparecem em circunstâncias de uma comunicação cultural, mais 

complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita [...]. (BAKHTIN, 

[1963] 2011, p. 264).”, afirma o autor quando menciona entre eles o gênero 

publicístico.  
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Já os primários, por sua vez, conforme palavras do autor, fazem parte do 

discurso cotidiano e, sendo assim, não são planejados; ao contrário, são espontâneos 

e podem ser exemplificados como: bate-papo entre amigos, bilhete (mas não em 

todas as situações de uso), carta familiar (dependendo do contexto) etc.  

 
A inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um lado, o processo 

histórico de formação dos gêneros secundários do outro, eis o que esclarece a 

natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o complexo problema da relação 

de reciprocidade entre linguagem e ideologia) (BAKHIN, [1963] 2011, p. 264). 

 

A mudança e a ampliação da língua incorporam esses gêneros, aplicam e 

organizam novos procedimentos, identificados na conclusão do todo verbal, “é uma 

modificação do lugar que será reservado ao ouvinte ou ao parceiro, etc., o que leva a 

uma maior ou menor reestruturação e renovação dos gêneros do discurso.” 

(BAKHTIN, [1963] 2011, p. 268).  

Os gêneros primários, que surgem na oralidade, passam para secundários; de 

simples, para concretos e complexos. Todo o percurso histórico da língua, seu 

movimento e dinâmica, influenciam na caracterização desses gêneros, que mantém 

traços do antigo, mas dialogam com o presente, e refletem de forma dialógica o novo. 

Nesse emaranhado, estão os tempos do discurso, mas dado naquele momento pelo 

diálogo entre autor e receptor, enunciador e enunciatário, criador e leitor. Essa 

situação linguística é vista pela ótica bakhtiniana, numa dinâmica polissêmica, em 

que a história, o contexto, a situação de comunicação, influenciam no ato 

comunicativo.  

É importante lembrar que o estudo do enunciado requer a compreensão do 

gênero no qual ele se molda. Logo, o ponto de partida é reconhecer seus elementos 

constituintes – conteúdo temático, estilo e construção composicional – para, a partir 

daí, aprofundar as reflexões sobre os usos da linguagem. Sobre esses elementos 

constituintes dos gêneros, aprofunda-se a seguir. 

Para Bakhtin ([1963], 2011), o estudo da natureza do enunciado e da 

diversidade de formas de gêneros do discurso consiste numa categoria útil para 

linguística porque a investigação de um material escolhido é visto como concreto,  

complexo e aberto a campos de análise. As propagandas são concretas e ligadas a 

vários campos da atividade humana e da história da língua inserem-na numa 

dinâmica de comunicação social. 

Grillo (2006) defende que os elementos constitutivos do gênero indicam uma 

semântica do texto. Em outras palavras: o método de investigação do enunciado na 

pesquisa, por excelência, é de natureza dialógica, constituído pela interação entre o 

sujeito-pesquisador e o sujeito-autor do texto estudado, considerando, no estudo do 

enunciado, os elementos que constituem os gêneros.  

Estes três elementos que, segundo Bakhtin ([1963], 2011), estão 

indissoluvelmente no enunciado (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional),  marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Por 
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isso, é importante compreendê-los para assegurar maior profundidade no estudo de 

enunciados. Passa-se, então, a discorrer sobre cada um deles. 

O conteúdo temático, segundo Bakhtin/Volochinov ([1929], 2002), personifica 

as formas e tipos de interação, uma vez que organiza o projeto de dizer, 

estabelecendo-lhe uma unidade de sentido e uma orientação ideológica específica. 

Por estar diretamente ligado ao enunciado, “o tema da enunciação é na verdade, 

assim como a própria enunciação, individual” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 124) porque ele representa uma situação histórica concreta que deu origem à 

enunciação. Logo, sua composição se dá tanto pelos elementos linguísticos que 

entram na composição do enunciado, como pelos elementos da situação “em ligação 

com as condições concretas em que se realiza” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 

2002, p. 124). Por isso, conforme os autores, no estudo de determinada situação de 

interação, 

 
Se perdermos de vista os elementos da situação estaremos tão pouco aptos a 

entender os elementos da enunciação como se perdêssemos suas palavras mais 

importantes. O tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante 

histórico ao qual ele pertence. Somente a enunciação tomada em toda sua 

amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2002, p. 124, grifos nossos). 

 

 Logo, não há como estudar o tema de um enunciado, presentificado em 

determinado gênero discursivo, sem considerar o contexto que lhe organiza. Nas 

palavras de Rodrigues (2001), todo objeto, quando transformado em tema de 

enunciado, adquire um sentido particular porque se circunscreve dentro de uma 

vontade, de um propósito discursivo de um autor. A partir disso, pode-se entender 

que, para Bakhtin ([1979] 2011), todo gênero do discurso tem um conteúdo temático 

específico. Em outras palavras, o tema do enunciado é diferente, à medida que se 

diversificam as situações de interação. Por isso, nas palavras de Costa-Hübes (2014), 

“compreendermos que o tema (ou conteúdo temático) atua nos gêneros para situá-

los nas situações interativas, representando as diferentes formas de conceber a 

realidade” (COSTA-HÜBES, 2014, p. 24). Desse modo, o conteúdo temático diz 

respeito à maneira como o gênero seleciona elementos da realidade e como os trata 

na constituição de seu conteúdo temático. 

Ao abordar estilo, Bakhtin ([1979] 2011) trata do “estilo” de linguagem que, 

segundo o autor, difere de acordo com o gênero aplicado e em determinadas 

condições discursivas, preocupando-se com a função comunicativa. 

Bakhtin assinala, ainda, que ao estudar o estilo de um gênero, não podemos 

dissociá-lo das questões históricas, pois o estilo do gênero corresponde ao estilo da 

língua que, por sua vez, devido à sua dinamicidade, pode sofrer alterações. “A 

língua escrita corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos 

da língua, cujo peso respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, se 

encontram num estado de contínua mudança” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). 
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Bakhtin assevera que mudanças históricas dos estilos da língua são 

indissociáveis das mudanças que se efetuam nos gêneros do discurso. “A língua 

escrita corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos da 

língua, cujo peso respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, se 

encontram num estado de contínua mudança” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). 

Segundo o autor russo, a questão da mudança é um sistema complexo que 

obedece a outros princípios. Para ele, desvendar a complexa dinâmica histórica 

desses sistemas, para passar da simples (e em geral superficial) descrição dos estilos 

que se sucedem, e chegar à explicação histórica dessas mudanças, “é indispensável 

colocar o problema específico dos gêneros do discurso (e não só dos gêneros 

secundários, mas também dos gêneros primários) que, de uma forma imediata, 

sensível e ágil, refletem a menor mudança na vida social” (BAKHTIN, [1979], 2011, p. 

267). E, por ser assim, o estilo de um gênero não é sempre estável, mas reflete a 

própria dinamicidade da língua e do gênero. 

Nessa questão, os enunciados/gêneros do discurso são os meios de 

transmissão que levam a história da sociedade à história da língua. Por isso, 

“nenhum fenômeno novo (fonético, lexical, gramatical) pode entrar no sistema da 

língua sem ter sido longamente testado e ter passado pelo acabamento do estilo-

gênero” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 267). 

Bakhtin ([1979] 2011) esclarece que há o estilo do gênero e o estilo do autor. 

Quanto ao estilo do gênero, o autor informa que “Todo estilo está indissoluvelmente 

ligado ao enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do 

discurso” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265). Nesse sentido, Bakhtin explica que existe 

uma relação orgânica e indissolúvel entre estilo e gênero que se revela na questão 

dos estilos de linguagem, pois “os estilos de linguagem ou funcionais não são outra 

coisa senão estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana e da 

comunicação” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 266). Em cada campo existem e são 

empregados gêneros que correspondem às condições específicas de dado campo e a 

esses gêneros correspondem determinados estilos. 

O estilo do gênero é indissociável de sua unidade temática e de sua construção 

composicional, assim como do tipo de relação que estabelece com o falante e com 

outros participantes do discurso. É o estilo do gênero que permite identificá-lo e 

reconhecê-lo em determinado contexto de interação.  

Quanto ao estilo individual do gênero, este corresponde ao estilo do autor, 

daquele que produz seu enunciado. E, nesse, sentido, Bakhtin afirma que: “Todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também qualquer campo da 

comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual” (BAKHTIN, [1979] 

2011, p. 265).  

Entretanto, sabe-se que nem todo gênero é propício ao estilo individual. Há 

gêneros que não permitem essa digressão, mantendo-se mais estático do que outros. 

Como exemplo, pode-se citar a maioria dos gêneros da esfera judiciária, que, devido 

à natureza do enunciado, não permitem que o autor se revele com seu estilo. Por 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

3
4

 

outro lado, conforme Bakhtin, “Os gêneros mais favoráveis da literatura de ficção: 

aqui o estilo individual integra diretamente o próprio edifício do enunciado, é um 

dos objetivos principais” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 265). Nestes, sim, o autor pode 

revelar o seu estilo de linguagem, a sua maneira particular de organizar o discurso 

porque a esfera literária, por lidar com a subjetividade humana, possibilita essa 

divagação. Assim como esta esfera, pode-se encontrar em muitos outros gêneros que 

possibilitam a manifestação do estilo do autor 

A construção composicional diz respeito, conforme Pereira (2012), à 

disposição, à orquestração e ao acabamento do enunciado, levando em consideração 

os participantes da interação. Em outras palavras, corresponde à estrutura, à forma 

que o gênero adquire o que permite, de certa forma, reconhecê-lo e identificá-lo entre 

os demais. 

Todavia, Costa-Hübes (2014) lembra que, embora esteja, de alguma forma, 

relacionada à estrutura formal do gênero, não dá aprisionar a construção 

composicional em formas estruturais rígidas, haja vista que todo gênero se organiza 

dentro de uma dimensão fluida e dinâmica, tendo em vista o próprio estilo que o 

autor pode lhe conferir, dentro dos limites instáveis do contexto.  

Como afirma Rodrigues: “Na produção do enunciado, é a noção acerca da 

forma do enunciado total, isto é, de um gênero do discurso específico, que coloca o 

discurso em determinadas formas composicionais e estilísticas” (RODRIGUES, 2001, 

p. 44). Ou, de acordo com Bakhtin, a forma composicional está ligada a uma “forma 

padrão relativamente estável de estruturação de um todo” (BAKHTIN, [1979] 2011, 

p. 301). Logo, não há como tratar desse elemento constituinte do gênero sem 

relacioná-lo com o conteúdo temático e com o estilo, uma vez que estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado, conforme assevera o próprio autor. 

São esses três elementos – conteúdo temático, estilo e construção 

composicional – que orientam o estudo da língua em enunciados concretos, ou seja, 

nos gêneros do discurso.  

Por conceber a estreita relação entre a comunicação e as atividades humanas, 

Bakhtin compreende que os gêneros do discurso podem sofrer alterações. É nesse 

sentido que Campos-Toscano (2009) afirma que as condições sociais, econômicas e 

culturais e o desenvolvimento tecnológico possibilitaram, nos últimos anos, a criação 

de novos signos e de novas formas de comunicação, ativando e movimentando 

continuamente os gêneros existentes, inclusive o gênero propaganda. 

Esse gênero, em específico, ao configurar-se dentro da esfera publicitária e 

revelar-se como um produto da sociedade capitalista e em contínuo desenvolvimento 

tecnológico, reflete, por meio de seu conteúdo temático, constantes mudanças ao 

revelar-se em enunciados que, ao longo dos anos, vão se transformando. Décadas 

atrás, seria possível se falar em propaganda impressa; hoje, elas aparecem não só na 

forma impressa, mas também na televisão, na internet, em anúncios interativos, o 

que exige, para isso, meios técnicos propícios. 

Além dessa especificidade, cabe lembrar que as propagandas agregam ao seu 

tema e seu estilo “valores sociais e culturais provocados por um processo de 
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globalização de mercadorias, de economias e de culturas” (CAMPOS-TOSCANO, 

2009, p. 144). E, por ser assim, as propagandas se mostram, conforme a autora,  

 
[...] em um mundo movente de imagens, de sons, de ideias que se mesclam, que 

se inter-relacionam e, portanto, provocam as mais diversas possibilidades de 

uma comunicação híbrida e volátil. O que antes era “estável” desmancha-se em 

novas formas, em novas cores e em novas relações linguísticas. A construção de 

um estilo na publicidade é, nesse contexto, a busca de formas “criativas” que 

provoquem o enunciatário a aceitar um produto e os valores agregados a ele e o 

levem a ficar preso às imagens (CAMPOS-TOSCANO, 2009, p. 144). 

 

Daí vem o desafio do enunciador em manter a atenção de seu interlocutor, 

envolvendo-o de toda forma possível. E uma dessas possibilidades, principalmente 

quando se trata da propaganda impressa (objeto de estudo desta tese), é a inter-

relação entre linguagem verbal e não verbal. 

As análises dos enunciados, quanto ao seu conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, estão interligadas à linguagem visual. Por essa linha 

condutora, a direção é analisar verbo e imagem. Na área de imagem, segundo Villas 

Boas (2001), a linguagem visual inclui ilustração, a criação e a ordenação tipográfica, 

a diagramação, a fotografia e outros elementos visuais que agregam valor aos 

enunciados. 

 No que diz respeito ao objeto de análise, a propaganda, o design gráfico é 

justamente a combinação de todos estes elementos. Na parte escrita está a mensagem 

que o anúncio traz, que enfatiza, corrobora e indica outras ações ligadas ao anúncio, 

que tem o objetivo final de seduzir um público. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todos esses anos de estudo da teoria de Mikhail Bakhtin, observamos 

uma evolução significativa no entendimento dos conceitos e também na aplicação da 

teoria como método científico. Ao tratar a língua como visão de mundo, significando, 

ressignificando, refratando dadas realidades, bem como ver na tessitura da 

linguagem, uma teia em que enunciador, enunciatário, leitor, espectador, falante, 

escritor, todos entram num diálogo rico e redigem suas visões de mundo, 

experiências vividas e assim a linguagem torna-se um campo rico e ao mesmo tempo 

o lugar de discutir diferenças e perceber o que não é percebido com análises 

formalistas. função “de ideológica por excelência” Bakhtin afirma que a formação da 

ideologia está no centro das relações sociais, mediadas pela língua.  

Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN, VOLOSHINOV, [1929], 2002) 

é dividido em 10 capítulos e partes. Na primeira, iniciando pelo estudo das 

ideologias e filosofia da linguagem, quando mostra a função do signo ideológico e 

consciência. Na sua obra, ele é avesso à aplicação de uma categoria de causalidade 
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mecanicista à ciência da ideologia. A tese ateve-se nessas categorias acima 

mencionadas. 

O filósofo trata do problema da realidade concreta da linguagem e discorre 

sobre a orientação de seu pensamento filosófico criticando o objetivismo abstrato e o 

subjetivismo idealista. A terceira parte não foi, ainda, objeto de análise nessa 

pesquisa. 

MFL nos trouxe também amparo para o entendimento da língua enquanto 

realidade objetiva e interação verbal e teoria da expressão do subjetivismo idealista, 

além de expor o problema da ideologia na vida cotidiana. Somado a este horizonte 

teórico, iniciamos o estudo da Teoria dos Gêneros do Discurso ([1963], 1979) que nos 

deu a noção da função e importância dos gêneros. A comunicação ocorre por meio 

dessa divisão, que inicia na interação pessoal e culmina em modos mais complexos, 

como documentos, cartas, propagandas, entre outros.   

Essa linguagem visual se integra com a produção de um contexto à formação 

de determinado gênero discursivo, à propaganda, composta por enunciados 

concretos, complexos, únicos e relativamente estáveis. Esses enunciados se formam 

em uma cadeia de signos linguísticos e ideológicos.  

Ao utilizar a teoria no corpus elegido, que no Doutorado, foram a imagem e a 

o propaganda, além do conteúdo dos signos, adentramos no entendimento do 

enunciado concreto, que, fora do contexto, seria apenas uma imagem abstrata e 

neutra. 

A propaganda é um gênero discursivo complexo, publicístico, mas que se alia 

às réplicas de diálogos cotidianos. Antes da realização de campanhas publicitárias, 

há um estudo do público-alvo, do universo de marketing, a fim de conferir quais são 

as preferências, os interesses do público-alvo e o que lhe chama mais atenção e, nesse 

sentido, organizam os enunciados articulando a linguagem verbal com a não verbal. 

A linguagem escrita que aparece nas propagandas busca se aproximar dos diálogos 

do dia a dia, mas apela para recursos léxicos que provoquem emoções.  

Compreender uma propaganda significa relacionar imagem e escrita, 

constituindo-os em um todo que se complementa e interage na formação do 

enunciado. Sendo assim, não há como dissociá-los no todo desse enunciado. E, mais, 

compreender tudo isso pela linha de Mikhail Bakhtin é romper com padrões 

impostos de análise, que atravessa o. 

Reafirmamos que ao perceber a linguagem, a língua e a comunicação como 

visão de mundo e reflexo da realidade, o autor quebra paradigmas até então 

impostos e dá ao mundo do conhecimento, seja nos anos iniciais quando a criança 

inicia os primeiros aprendizados da língua, com leitura, escrita e interpretação, até os 

últimos graus do estudo, uma maneira de ver a língua nas suas contradições mais 

sutis. 
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FRONTEIRA TÊNUE: a ideologia 

por trás da risada 
 

Maria Carolina Silva de OLIVEIRA73 

 
RESUMO 

 

Esse texto tem por objetivo apresentar uma reflexão inicial advinda do diálogo com as 

correntes teóricas no curso de Letras Portugues e, especialmente, a partir do contato com a 

teoria bakhtiniana no que se refere ao riso, à ideologia e o quanto esses elementos se 

relacionam com a ideia de fronteiras. Apresentamos uma análise insipiente sobre o riso e 

suas questões ideólogicas, olhando para dois memes retirados da internet.  

 

Palavras-Chave: Ideologia. Riso. Memes. 

 

 

deologias fazem parte de uma fronteira fina linear e tênue. É sempre perigoso 

quando estamos perto do eixo que separa uma ideologia de outra. Bakhtin 

deixou claro quando falou que não existia álibi no ser. E dentro do todo que 

forma um indivíduo, tudo que ele acredita ou desacredita, concorda ou discorda 

quando ele está no seu lugar de fala, ele expõe suas ideias e a si, porém, o caminho 

que a sua ideologia percorre até chegar ao outro - que concorda ou discorda - que foi 

diretamente direcionado é longo e possuem muitos observadores que não estão na 

mesma posição que você e está em dúvida de qual posição tomar. 

E isso está diretamente ligado ao que nos faz dar risada. Bakthin explica isso 

como a carnavalização da palavra, do ato ou até mesmo da ideologia. Sim, rir pode 

ser uma forma de multiplicar o que você mais detesta. Como dar açúcar a formigas.  

Partindo do meu lugar de fala, eu gosto de rir, me divirto fazendo isso. Porém, como 

pessoa que trabalha e estuda a linguagem, tenho que avisar que isso pode ser uma 

ferramenta poderosa para todos que souberem usarem para o seu próprio benefício.   

De uma forma mais didática, caro leitor, vou tentar explicar conceitos muito 

simples e essenciais para entender a minha linha de raciocínio. Existem funções de 

linguagem, uma muito usada em meios de propagandas e comerciais em todo o 

lugar é a que te impõem de uma forma muito sutil fazer algo, chamada: Conativa74. 

Isso faz parte da compreensão da linguagem. Ela está presente em comerciais o 

tempo todo como, por exemplo, nos verbos: Beba; Compre; Ligue, entre outros. 

Outro conceito que quero expor aqui é o da linguagem literária do livro “Linguagem 

Literária” do Domício Proença Filho que traz a ideia de “texto opaco”. Não são todas 

                                                 
73 Licencianda do primeiro semestre do curso de Letras Português da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, Campus Bagé/RS. Bolsista de iniciação científica CNPq. E-mail: carolinamsoliveira96@gmail.com 
74 Sabemos que as funções da linguagem estão ligadas mais especificamente à concepção de linguagem advinda 

dos estudos de Jacobson.  
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as obras que podem apresentar uma fácil e rápida interpretação. Isso porque ela está 

envolvida em um contexto e faz referência a outras obras literárias. Vou trazer isso 

para um exemplo da cultura pop de hoje. O texto literário opaco não deixa de ser a 

fala “Entendi a referência’’ do personagem Capitão América no filme “Os 

Vingadores’’. Estou colocando essas informações aqui porque sinto que é necessário 

que esse texto consiga se fazer entender. Claro como a água. 

A essa altura do campeonato o leitor deve estar se perguntando, por exemplo, 

o que isso poderia ter a ver com os “memes’’ com os quais eu dou risada na internet. 

Tudo! Em ano de eleições, estamos sendo expostos o tempo a ideologias, campanhas, 

debates e piadas. E, claro, faz parte do processo você não concordar com algo. Porém, 

no momento em que você faz piada com esse algo, está propagando-o por um 

mundo sem lei que é a internet, onde alguém não viu que era piada e associou o algo 

que você compartilhou a sua imagem. 

É uma teia de arranha. Com essa linha de raciocínio, acredito que agora 

conseguirei chegar ao ponto em que eu quero. Quando rimos de algo que não 

concordamos, fazemos piadas para nossos amigos que pensa igual a nós, 

compartilhamos a imagem de uma ideologia oposta à que nós acreditamos. E isso se 

associa a nós. Na fronteira tênue, existem pessoas em todas as partes compartilhando 

ideologias que, por trás de uma piada, é opaca. Com essa porta aberta de 

interpretações, perpetuamos a imagem do que a gente mais detesta. É o efeito da 

esquerda elegendo a extrema direita por consequência e vice-versa. 

Sobre a questão da linguagem do fazer, não confie em nenhum lado que diga 

que vai fazer muita coisa. Isso é estratégia e nem sempre há boa intenção. Novamente 

somos levados a pensar em fronteiras. Piadas e boas estratégias de marketing se 

tornam os piores inimigos para jovens que estão tentando entender a confusão 

ideológica que se instalou no mundo. 

Pensar na fronteira ideológica entre direita e esquerda é interessante, pois tudo 

parte de um lugar de falar.  Vamos materializar isso, caro leitor, analisando dois 

“memes”. Mas, antes de analisar algo é sempre bom saber de onde ele vem. O que 

deu origem a palavra meme? Meme é a redução da palavra mimesis que do grego 

significa Imitação. 

Exemplo 1. 

Existe na internet uma piada que gerou o meme “Se o feminismo for 

legalizado”. 
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Figura 6 - Se o feminismo for legalizado 

 
Fonte: Facebook 

 

Esse texto imagético representa o extremismo de um movimento ativista que é 

visto como algo diretamente ligado ao lado político da esquerda. Essa piada surgiu 

na internet para carnavalizar as críticas sobre o feminismo, que pelo outro lado da 

ideologia é visto como algo extremo, uma vez que as mulheres querem ser superiores 

aos homens e não ter a igualdade como é a base do movimento.  

Eu como mulher que acredita no movimento e sei suas bases e objetivos, sei 

que é carnavalização. Porém, o outro lado – discordante - pode usar imagens dentro 

dessa piada para apoiar suas causas também, usando uma piada para dar margem 

para sua argumentação e distorcer o pensamento de mulheres que ainda não se 

colocaram dentro do lugar de fala de defesa ou não.  

Um fator muito importante dentro desse lado da ideologia feminista é a 

legalização do aborto, que pelo lado do feminismo de esquerda se faz necessário a 

legalização, porém, para o outro lado, não. Então usar das próprias piadas como já 

dito antes, pode ser uma estratégia para influenciar quem está no meio da linha 

tênue. 

Contudo, isso não é uma caracteriza apenas de um lado, pois é algo 

involuntário do ser humano. Desse modo, esse texto não tem a intenção de condenar 

nenhum lado e sim mostrar como a linguagem pode funcionar na internet. Entre 

fronteiras.  

Exemplo 2. 
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Figura 7 - Dom Quixote 

 
Fonte: Facebook 

 

Esse segundo exemplo mostra o outro lado, em um debate presidencial feito 

nesse ano de campanha política, 2018, um candidato de esquerda fez referência a um 

antigo projeto em tom de brincadeira. Porém, utilizando do mesmo processo 

mencionado anteriormente, muitos eleitores de extrema-direita acreditaram na ideia 

do Ursal75. Contudo, para carnavalizar os eleitores de direita, surgiram, através dos 

defensores da esquerda, montagens, camisetas, textos, etc, sobre a questão do 

URSAL, aumentando a repercussão de crítica. Em uma página de Facebook, 

chamada “Obras literárias com capas genuinamente brasileiros”, fizeram uma 

referência à obra de Dom Quixote, em que ele, o personagem, luta com dragões que, 

na verdade, são moinhos de vento, colocando assim o Ursal como os dragões dos 

eleitores de direita.   

A reflexão que aqui apresento é inicial e foi elaborada durante o meu 

momento inicial do curso de Letras e, portanto,  demonstra uma compreensão que 

está se tornando mais profunda a respeito de questões envolvendo linguagem. 

Também é resultante do primeiro contato com a reflexão bakhtiniana, já que sou 

iniciante nos estudos do autor e membro do GEBAP – Grupo de Estudos 

Bakhtinianos do Pampa.  

Finalizo, chamando a atenção para a fronteira tênue da linha ideológica e 

deixando a mensagem provocadora de que uma piada pode ter mais do que a função 

de fazer alguém rir. Use-a com moderação. 
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RESSIGNIFICANDO AS 

PROJEÇÕES DIALÓGICO-

VALORATIVO EM FILME 

PUBLICITÁRIO DA SKOL 
 

Maria Fabiana Medeiros de HOLANDA76 
 

RESUMO 

 

O presente artigo, sob a perspectiva do Círculo Bakhtiniano e sob a análise dos estudos da 

ADD, tem como objetivo fazer uma análise das projeções dialógico-valorativo em filme 

publicitário da SKOL, utilizando, para tanto, as concepções de linguagem, de enunciado 

concreto e de gêneros discursivos. Nesse sentido, a análise procura problematizar as formas 

e as interações entre o verbivocovisual, assim buscaremos compreender a partir desse filme 

publicitário a arquitetônica do verbo-áudio-visual no discurso propagado pela marca de 

cerveja Skol. Soma-se a isso a relevância entre as formas dos enunciados em relação ao 

gênero do discurso e a observação das formas enunciativas da língua na construção e 

propagação do discurso ideológico, levando em conta algumas regularidades enunciativo-

discursivas que tipificam a interação mediada por esse gênero na mídia, com foco na 

composição e construção das relações dialógicas com outros enunciados. Nesse sentido, este 

trabalho tem como aporte teórico os conceitos inter-relacionados, tais como signo ideológico, 

enunciado concreto, gêneros discursivos e relações dialógicas por meio da teoria do Círculo 

de Bakhtin, bem como de seus estudiosos como Brait (2014) e Faraco (2009), pós-

modernidade (BAUMAN, 2001) e Publicidade (MALANGA, 2009). Essas referências teóricas 

tornam-se compatíveis com o projeto de dizer deste artigo pesquisa, pois interagem com 

uma prática discursiva de forma situada historicamente.  

 

Palavras-Chave: Filme Publicitário da Skol. Linguagem Verbivocovisual. Relações 

dialógicas.  

 

 

INTRODUÇÃO  

  

abemos que beber cerveja é um hábito preferido de uma grande parcela de 

brasileiros. Essa praxe estar culturalmente associados a determinados acordos 

sociais, tais como: churrasco no final de semana, assistir partida de futebol, 

happy hour com os amigos, dentre outras festividades. Em detrimento dessa 

realidade, as cervejarias encabeçam campanhas publicitárias capazes de persuadir o 

sujeito consumidor, atraindo bons resultados de venda por meio de peças 
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publicitárias com alto grau de criatividade. A linguagem utilizada para a composição 

do filme publicitário utiliza-se de diversas estratégias persuasivas de marketing, a 

saber: slogan, cores, canção, gestos, vídeos para a construção da campanha. Vale 

ressaltar que a linguagem não é neutra, uma vez que por meio dos discursos 

podemos refletir e refratar as concepções ideológicas de mundo reveladas neles.  

A sociedade cada dia está mais fincada no princípio Hic et Nunc77 e, sabendo 

disso, a publicidade procura construir peças que busquem articular elementos verbo, 

áudio e visual para divulgar um produto ou serviço. Esses elementos tidos como 

materialidades distintas, ao unir-se em determinado enunciado configuram-no 

arquitetonicamente e o compõem ao estabelecer um enredo especifico, com uma 

assinatura e um dado acabamento como fator essencial para pensar a produção de 

gêneros discursivos. Em detrimento dessa realidade, o jogo com as palavras faz-se de 

forma contínua por meio da proliferação de campanhas midiáticas com imagens 

direcionadas ao público consumidor. Assim, a publicidade utiliza diversos artifícios 

de persuasão para atingir o consumidor e persuadi-los a adquirir o produto, 

ultrapassando a simples função de informar acerca da mercadoria exposta para 

venda. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é evidenciar as ideologias contidas nos 

discursos publicitários de cerveja, especificamente, da marca Skol.  

Para refletir acerca dessa problemática nesse artigo, selecionamos uma peça 

publicitária da Skol divulgada no início de dezembro de 2017. Esse filme publicitário 

faz parte de uma campanha de verão da Skol com oito comerciais cujo objetivo é 

ressignificar a origem do “Desce redondo”, mas adaptando às novas realidades 

sociais e temporais inerentes à sociedade. Soma-se a isso o fato de a cervejaria 

completar 20 anos em 2017 e, nesses vinte anos, a assinatura do lema “Desce 

Redondo”, evoluiu e passou por inúmeras interpretações como forma de crescimento 

da própria marca até os dias de hoje.  

Essa realidade colocou a marca Skol em um patamar de loveBrand brasileira. 

Dito isso, essa pesquisa busca investigar as relações dialógicas existentes nos 

discursos da publicidade audiovisual direcionadas para o consumidor da marca de 

cerveja Skol, a partir de uma análise de um comercial intitulado, “Skol/Toca Raul [o 

maior coro coletivo de metamorfose ambulante]”.  

Por meio dessa análise, pretende-se verificar o modo como a publicidade 

legitima e recria pensamentos/condutas na sociedade, em especial os de uma classe 

dominante, na qual é possível entrever e, muitas vezes ver, uma série de 

preconceitos, valores e objetivos de vida impostos à população. No entanto, com o 

passar do tempo, a sociedade evoluiu em todos os âmbitos e, assim, podemos pensar 

nas várias transformações pelas quais têm passado e como tais mudanças têm 

promovido um novo olhar no fazer cultural dessa sociedade contemporânea. Nessa 

perspectiva, Bauman (2001), em uma análise da sociedade pós-moderna postula 

haver uma transição da sociedade sólida para a líquida, uma vez que para o autor em 

                                                 
77 Expressão originaria do latim que significa “aqui e agora”. 
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questão somos impulsionados pelo desejo, uma busca constante por novas 

realizações, experiências e valores.  

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento e a propagação da 

tecnologia têm propiciado um refinamento na forma de interagir do homem 

contemporâneo, a palavra rompeu os limites da oralidade e da escrita e passou a 

integrar outras formas de textos por meio dos múltiplos domínios semióticos como o 

áudio, o infográfico, o vídeo, a fotografia. Essa hibridização78 já é uma característica 

dessa cultura pós-moderna, principalmente entre os jovens. Dessa forma, considera-

se que a sociedade atual é a da era da informação, uma vez que nunca na história da 

humanidade o acesso às informações foi tão necessário e ultrapassou as fronteiras da 

esfera geográfica.  Essa nova realidade é provocadora, justamente porque fomenta 

outras formas de se relacionar com a imagem, uma vez que:  

 

Exatamente porque somos moldados na e pela imagem é que ela nos é tão 

familiar e, apesar da infinidade de significações que ela nos traz, conseguimos, 

portanto, compreendê-la: imaginária ou concreta, a imagem passa, 

necessariamente por alguém que a produz ou reconhece (JOBIM; SOUZA, 2000, 

p. 4, grifo do autor). 
 

Os meios de comunicação exploram os aspectos dos textos multimodais na 

transmissão e propagação de informações ao leitor, fomentando a constituição do 

enunciado, seja para apresentar algum produto, conscientizar, orientar, dentre outros. 

Nesse sentido, o gênero publicitário entendido como gêneros discursivos que dialogam 

com outros enunciados concretos79 – não servem apenas para simples decodificação de 

signos linguísticos, mas procuram estabelecer relações sócio-históricas e, 

consequentemente, atender aos interesses mercadológicos das empresas, tanto nos 

aspectos publicitários bem como nos aspectos valorativos propagados pela mídia. 

Assim, a sociedade líquida não se fixa a um tempo e a um espaço específico, 

mas procura transitar em diversos cronotopos, cuja relação tempo-espaço influencia 

na construção axiológica de um sujeito imerso em situações complexas, heterogêneas 

e transitórias. Sobre isso, Casado Alves (2016, p. 308) ratifica a influência do 

cronotopo no gênero discursivo quando afirma que “o lugar e o tempo (cronotopo) 

onde o ouvinte/leitor tem acesso ao gênero discursivo é, muitas vezes, fundamental 

para que ele possa compreender sua estruturação, seu projeto discursivo e o seu 

direcionamento”.  

Considerando, então, a publicidade como um processo de construção social, 

nos interessa problematizar a influência da mídia no cotidiano, observando as 

                                                 
78 Termo utilizado por Canclini (2008) para identificar o processo de multiculturalismo, um espaço de diálogo 

entre as culturas, promovendo assim uma tolerância às diferenças culturais.  
79 Enunciado é aqui compreendido como toda forma de interação verbal, de maneira ampla. De acordo com 

Bakhtin (2011, 300) “o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos 

precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e 

ressonâncias dialógicas.  
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representações a partir de questões culturais, pois elas chegam aos sujeitos mediados 

por imagens veiculadas nas diversas mídias, entre elas aquelas que dizem respeito à 

quebra de paradigma de uma sociedade representada por (pre)conceitos 

estabelecidos.  

 

1. CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM 

 

Se tivéssemos de escolher uma palavra para definir a atual dinâmica mundial, 

sem dúvida, o termo “rapidez” estaria no topo para caracterizar à nossa maneira de 

interagir no mundo. O grande fluxo de informação que transita em diferentes meios 

de comunicação possibilitou às pessoas estabelecer diversas formas de ver e de viver 

as relações humanas, propiciando redefinições das identidades sociais construídas 

em diversos contextos de atuação humana, pois devemos ter em mente que a 

interação entre falantes, em termos mais amplos, é produto de toda uma situação 

social em que ela surgiu. Consequentemente, o eu e o outro estabelecem enunciados 

valorativos numa cadeia discursiva, pois, para Hall (2010), o mundo tem de ser 

construído para significar, pois a linguagem e a simbolização são os mecanismos 

utilizados para a construção de sentido. Na verdade, a compreensão de que a palavra 

permanece sempre alheia ao outro se torna constitutiva da vida social.  

Bakhtin e o Círculo participaram de um esforço para construir uma posição 

sólida diante da linguagem e da vida, cujo interesse era (re)pensar a (língua)gem, 

levando em conta inúmeros pontos de contato entre mídia e cultura. A partir disso, 

Bakhtin, Volochinov, Medvedev e o Círculo empreenderam um percurso teórico por 

meio de diferentes áreas do conhecimento (filosofia, literatura, teoria literária, 

biologia, linguística, entre outras) e, a partir disso, dialogaram com várias tendências 

que tinham a linguagem como ponto de referência. Esses teóricos, numa perspectiva 

inovadora, passaram a discutir a linguagem como expressão não só do sujeito, mas 

também do contexto social internalizado e das relações de alteridade:  

 
Por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo uma obra científica ou 

filosófica), por mais concentrado que esteja no seu objeto, não pode deixar de ser 

em certa medida também uma resposta àquilo que já foi dito sobre dado objeto, 

sobre dada questão, ainda que essa responsividade não tenha adquirido uma 

nítida expressão externa: ela irá manifestar-se na tonalidade do estilo, nos 

matizes mais sutis da composição (BAKHTIN, 2011, p. 298). 
 

Problematizando com o objeto de estudo desta pesquisa, um dos elementos de 

mobilização crucial para atingir o público pretendido é, justamente, a articulação 

entre o verbal-áudio-visual, pois a partir da constituição desses elementos em filmes 

publicitários é que a empresa terá oportunidade de chamar a atenção do público para 

os produtos de consumo. Com isso, este trabalho tem como objetivo estabelecer uma 

compreensão maior das relações dialógicas, como elementos fundamentais no 

conceito, expandindo a análise para um campo semântico maior. Sabemos que para 
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cada esfera de produção, de circulação e de recepção de discursos, temos gêneros 

apropriados os quais ressignificam e incorporam gêneros primários com o intuito de 

construir no outro uma ideia, sendo a de consumismo a mais frequente, seja por meio 

do discurso persuasivo ou apelativo.  

Nesse sentido, a teoria bakhtiniana concebe a linguagem como um constante 

processo de interação mediado pelo diálogo e não apenas como um sistema isolado, 

ou seja, todo discurso só pode ser estudado a partir de uma visão sociológica, uma 

vez que pode ser visto como uma materialização de uma consciência que abarca 

todos os envolvidos em um determinado campo/ato de comunicação. A natureza 

dialógica do discurso apresenta como princípio nuclear o desdobramento na 

perspectiva discursiva da linguagem. O conceito de enunciado como manifestação 

dessa dialogia interna – eu e outro – não se reduz ao texto, mas volta-se para o outro 

na forma de atitudes responsivas. 

 
A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se trate 

de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais 

amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma determinada 

comunidade linguística (BAKHTIN, 2010a, p. 126). 

 

Em consonância com isso, o enunciado está sempre refletindo ou refratando 

ideologicamente a voz alheia, por meio de posicionamentos que garantirão 

particularidades próprias ao desenvolvimento interacional da comunicação humana.  

 

2. ENUNCIADO CONCRETO E VERBIVOCOVISUAL 

 

De origem russa, viskázivanie significa ato de enunciar, exprimir, transmitir 

pensamentos, sentimentos etc. Esse termo utilizado por Bakhtin (2010a) já aponta 

para o ato concreto de uso da linguagem. Para ele, enunciado concreto se opõe à 

oração, pois esta é uma unidade abstrata, enquanto o enunciado é considerado a 

unidade real da comunicação. Por isso, existem diferenciações para o enunciado 

concreto e a oração. Para o autor, o enunciado pressupõe uma autoria, consiste em 

uma unidade real de comunicação; o enunciado pressupõe um acabamento mais 

específico como o gênero discursivo a ser utilizado; a atitude responsiva do outro; a 

alternância dos sujeitos; a posição valorativa em relação à realidade; enquanto a 

oração, não pressupõe autoria, é uma unidade significativa da língua, que possui 

acabamento gramatical. A oração é neutra. 

Nesse contexto, percebemos que o enunciado concreto só se realiza na 

interação verbal, comprometendo-se, assim, com uma visão que concebe o sujeito 

como historicamente situado e inacabado passível das influências dos diferentes 

contextos sociais. Isso se confirma quando pensamos ser o princípio constitutivo do 

enunciado concreto a contraposição entre a dicotomia eu/outro. Para fundamentar a 

pesquisa e, mais ainda pensando na arquitetônica da pesquisa, dialogamos com o 

conceito de relações dialógicas articulando reflexões empreendidas pelo Círculo 
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Bakhtin e que se voltam para os estudos da linguagem como um todo, inclusive ele 

deixa clara a necessidade de pensar os estudos visuais de forma integrada ao verbal, 

uma vez que as relações dialógicas se dão entre diferentes sistemas semióticos.   

 

3. COTEJAMENTO DIALÓGICO: entonação expressiva e estilo 

 

Todo “enunciado responde a um enunciado anterior, ou a uma realidade 

concreta” (CASADO ALVES, 2016, p. 167). Por isso, ao assumir um posicionamento 

diante de alguma situação comunicativa, o falante/ouvinte manifesta sua visão de 

mundo em detrimento de outros falantes. Por conseguinte, sem o postulado da 

réplica, não teríamos um enunciado concreto e, sim uma simples unidade da língua. 

Para Bakhtin (2011), a concepção dialógica pressupõe sempre o outro como parte 

integrante do discurso e, portanto, há sempre de considerar o discurso do outro em 

detrimento do discurso que produz em si mesmo. Em consonância com essa ideia 

estão em jogo as relações valorativas, não somente com o elemento semântico ou com 

os elementos linguísticos, mas também devemos levar em consideração a relação do 

enunciador com os enunciados dos participantes da comunicação verbal. 

O fato é que as relações sociais entre sujeitos ocorrem por meio da linguagem. 

Tal afirmação tem um papel fundamental para entender a concepção dialógica de 

linguagem, pois, para Bakhtin (2011), enunciado não é mera abstração linguística. 

Assim, os nossos enunciados ecoam e disseminam outros enunciados num processo 

dialógico, no qual não apenas se faz presente o conteúdo temático, mas também a 

forma composicional, o estilo e o estético.  

Outro conceito relevante de Bakhtin e o Círculo faz referência à entonação, 

cuja importância para o estudo do enunciado concreto torna-se fundamental. Na 

obra, esse conceito aparece ainda com outros nomes: acento, tom, tonalidades 

dialógicas e entonação. A entonação aparece sempre vinculada ao aspecto valorativo 

e à posição axiológica do autor no enunciado concreto, uma vez que a entonação é 

social. Por outro lado, faz-se necessário deixar claro que a entonação não se limita 

apenas ao aspecto vocal-fônico (timbre, altura, modulação etc) da linguagem, mas 

também é por meio dela que atribuímos sentidos aos enunciados e todo esse 

processo contribuirá para compreensão do sujeito/ouvinte.  Nessa perspectiva, 

Bakhtin afirma:  

 
Ora, todo discurso concreto (enunciado) encontra o objeto para o qual se volta 

sempre, por assim dizer, já difamado, contestado, avaliado, envolvido ou por 

uma fumaça que o obscurece ou, ao contrário, pela luz de discursos alheios já 

externados a seu respeito. Ele está envolvido e penetrado por opiniões comuns, 

pontos de vista, avaliações alheias, acentos (BAKHTIN, 2015, p. 48). 

 

Com isso, é necessário entender que o enunciado concreto é pleno de 

tonalidades dialógicas. O enunciado é a unidade real da comunicação discursiva, e 

como tal abrange tonalidades dialógicas: tonalidade de sentido, da expressão, do 
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estilo e da composição. Sem elas, não é possível pensar no estilo do enunciador, uma 

vez que “nascem e se formam no processo da interação e luta com os pensamentos 

dos outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de 

expressão verbalizada do nosso pensamento” (BAKHTIN, 2011, p. 298).   

 

4. GÊNEROS DISCURSIVOS: a perspectiva bakhtiniana 

 

A realização da comunicação humana visa atender a diferentes necessidades 

de uso e estas acontecem em vários contextos sociais, nos quais o falante faz isso 

observando vários critérios, mesmo que não conscientemente, como nos afirma 

Bakhtin: 

 
A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo 

gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um campo 

da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais (temáticas), 

pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos 

seus participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero 

escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero 

(BAKHTIN, 2011, p. 282). 

 

Diante do exposto, podemos perceber que a produção de enunciados não se 

dá de forma aleatória e sem planejamento, pois os falantes, ao escreverem e/ou 

falarem, possuem determinadas intenções comunicativas e, por isso, buscam, em seu 

projeto de dizer, escolhas que proporcionem a aquisição de resultados positivos 

frente aos seus objetivos anteriormente estabelecidos. Nessa perspectiva, os gêneros 

discursivos são concebidos como dispositivos de organização, troca, divulgação, 

transmissão e, sobretudo, uma fonte inesgotável de criação de mensagens em 

contextos culturais específicos. Isso ocorre devido ao fato de mesmo antes de 

configurar como grande campo de produção de mensagens, os gêneros representam 

elos de uma cadeia discursiva que não apenas une, mas também dinamiza as relações 

entre as pessoas e/ou sistemas de linguagens. Para Bakhtin:  

 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

 

Ademais, a diversidade e a heterogeneidade dos gêneros discursivos são 

mantidas por causa das constantes relações entre gêneros e as diversas formas de 

organização do discurso entre os sujeitos no mundo, que podem mesclá-los de 

acordo com a sua necessidade comunicativa intencional. Portanto, esse contato com 

os diversos gêneros discursivos pode tornar um sujeito mais preparado para as 
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diferentes situações comunicativas. Com o intuito de deixar clara a concepção teórica 

orientadora da nossa pesquisa, embasamos, assim, nossa análise na concepção 

dialógica de linguagem de Bakhtin atravessada pelo uso da grande metáfora “eu e o 

outro”, que trata da natureza da linguagem como sendo composta por essas duas 

dicotomias. 

Essa concepção considera que ambas as extremidades discursivas se 

confundem entre si, pois, na medida em que o “eu” dialoga com o “outro”, este não 

age de maneira passiva ao discurso daquele, mas atua de forma responsiva, 

concordando ou discordando, executando e/ou avaliando, imprimindo sua marca ao 

discurso; tornando mais clara as relações dialógicas como imanente às práticas 

discursivas na nossa sociedade. Pelo olhar da concepção dialógica, temos a presença 

de sujeitos que interagem alternadamente em situações concretas de enunciado no 

processo discursivo, no qual o enunciado do “outro” inicia quando o do “eu” 

termina.  

 

5. DIÁLOGOS POSSÍVEIS: análise dos dados 

 

Para a nossa análise, nessa pesquisa, selecionamos o filme publicitário 

intitulado de “Skol/Toca Raul [o maior coro coletivo de metamorfose ambulante]”, 

com duração de 2 minutos e 34 segundos, idealizado pela agência F/Nazca Saatchi & 

Saatchi.  

Nesta seção, buscaremos compreender a partir desse filme publicitário a 

arquitetônica do verbo-áudio-visual no discurso propagado pela marca de cerveja 

Skol. Ainda sobre a materialidade discursiva para esse artigo, devemos pontuar que 

se trata de oito filmes que faz parte da campanha de verão da Skol. As propagandas 

focam, de forma bem-humorada e explícita, os embates dialógicos80 sobre 

preconceitos e comentários “quadrados”, (re)produzidos muitas vezes sem se atentar 

para a gravidade, ou seja, que podem ter tons ofensivos e que acabam por afastar as 

pessoas. É interessante ratificar que cada filme propõe uma reflexão a partir do 

projeto de dizer da propaganda em relação às atitudes e comentários julgados 

inocentes que podem gerar o afastamento ou mudança de atitude de cada sujeito.  

Na sequência apresentaremos a peça publicitária da Skol que escolhemos para 

análise da pesquisa em questão. Devido a uma explanação mais didática, 

selecionamos alguns fragmentos do vídeo. Conforme veremos na sequência.  

 

 

                                                 
80 No texto “Problemas da poética de Dostoiésvski” (BAKHTIN, 2015), o autor promove uma discussão mais 

detalhada acerca do embate dialógico, afirmando que “nos romances de Dostoiésvski tudo se reduz ao diálogo, à 

contraposição dialógica como centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina e nada resolve. 

Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência”. 
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Figura 8 - 0:04 segs. 

 

Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 201781. 
 

O primeiro momento do filme publicitário é composto de um trecho que 

relaciona aspectos verbais e não verbais. Inicialmente, temos um enunciado que 

dialoga com a imagem exposta no vídeo (figura 1). A imagem em evidência trata-se 

de duas pessoas de mãos dadas sem ficar claro no comercial quem são os sujeitos 

envolvidos na cena. O enunciado “QUE TAL COMEÇAR UM NOVO ANO” aparece 

de forma sutil na parte inferior do vídeo.  
 

Figura 2:  0:08 segs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 2017. 

  

Na visualização da figura 2, especificamente no segundo 0:08, observamos 

uma imagem feita do alto representado por uma multidão de pessoas, unidas pelo 

seguinte enunciado “SEM AQUELAS VELHAS OPINIÕES FORMADAS SOBRE 

TUDO?”. Vale ressaltar que esse comercial foi vinculado no início de dezembro desse 

ano (2017) em canais de televisão, bem como em outras mídias sociais. A Skol propõe 

para o verão de 2018 uma unidade maior entre as pessoas, sair da mesmice é o lema 

                                                 
81 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA. Acesso em: 25 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA
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maior e para isso devemos romper com o senso comum e defender a pluralidade 

acima de tudo, uma vez que somos diferentes.  

Para analisar a figura 3, devemos deixar claro que mediante a influência da 

publicidade, o sujeito vira mera mercadoria, conforme Jobim e Souza (2000), que 

afirma que a fascinação estética está em toda parte, fazendo da cultura 

contemporânea uma cultura figurada, em que a ênfase nas imagens mais do que nas 

palavras cria novas relações do sujeito com o desejo e o conhecimento. Diante disso, 

o vídeo analisado tem um propósito bem definido com um tema que interage com as 

informações, as quais são articuladas à construção composicional dos elementos 

verbo-áudio-visual.  

Em detrimento disso, as relações dialógicas estabelecidas nesse momento 

obrigam o leitor a recuperar informações extras e até mesmo do passado para que o 

enunciado passe a ter sentido. A Skol traz para compor o cenário da propaganda a 

canção “Metamorfose Ambulante” de Raul Seixas, lançada em 1973. No filme 

publicitário a canção é cantada pela DJ Vivi Seixas, filha de Raul Seixas, em um 

grande coro coletivo. A escolha dessa canção como trilha sonora desse filme 

publicitário não foi feita de forma aleatória, já que para a construção da arquitetônica 

do vídeo temos a canção compondo o enunciado que determina o projeto de dizer do 

filme publicitário em análise.  Essa música tornou-se um verdadeiro hino do cantor e 

compositor, Raul Seixas. Ele sempre fez intensas críticas à forma como a sociedade 

vivia. Para ele tudo que acontece na sociedade é passível de mudanças constantes. O 

certo de hoje, não necessariamente será o certo de amanhã.    

 
Figura 9 - 0:50 segs 

   
Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 201782 

 

A imagem visível na figura 3 apresenta o enunciado “ESSES SÃO 

COMENTÁRIOS QUADRADOS QUE ROLAM NA INTERNET:” Partindo do 

pressuposto teórico-metodológico adotado nesta análise, a proposta publicitária foi 

elaborada com o intuito de manter relações dialógicas em vários níveis, uma vez que 

a imagem exposta na figura 3 busca uma interação nos aspectos verbo-áudio-visual  

                                                 
82 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA. Acesso em: 25 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA
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para a compreensão da propaganda e o objetivo proposto. E o enunciado exposto 

tem um propósito bem definido para o projeto de dizer da propaganda.  

Outro ponto que devemos destacar é o fato do enunciado aparecer em caixa 

alta. O uso de texto com essa característica, até na comunicação mais informal da 

internet, é comum, pois os usuários utilizam para dar algum tipo de destaque. 

Especialistas afirmam que escrever em caixa alta é como FALAR ALTO OU 

GRITANDO. Na verdade, o uso dessa sinalização é mais do que isso. O fato é que caixa 

alta também é um recurso estético na publicidade e quando se trata de títulos, nomes de 

marcas e outras expressões curtas não há nenhum problema quanto a esse uso.  

Dessa forma, considerando os sentidos simbólicos subjacentes à imagem 

exposta no vídeo, essa campanha publicitária é fruto da evolução do conceito “Desce 

Redondo” da Skol, cujo objetivo é provocar e ao mesmo tempo fazer um convite para 

as pessoas saírem do seu “quadrado”, expandindo assim o olhar para a beleza das 

diferenças, livrando-se do juízo de valor e de preconceitos enraizados que limitam a 

pluralidade inerente a sociedade.  

O filme publicitário propaga a ideia de que se “o quadrado afasta, o redondo 

aproxima”, ou seja, as pessoas estão juntas para aproveitar todos os momentos da 

vida, assim, está tudo redondo. A ideia é utilizar a campanha feita em comemoração 

do início do verão para mostrar ao mundo que podemos ter um 2018 fora do 

quadrado, para isso a empresa juntou algumas pessoas apreciadores de cerveja para 

cantar a canção de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. E assim, receber um 2018 

mais redondo. O intuito é propagar a máxima que o mundo precisa de uma 

metamorfose ambulante e que “ser redondo é sair do seu quadrado”, ou seja a partir 

desse conceito temos uma metáfora que se destina a propagação de uma pluralidade 

e multivocalidade dos sujeitos na vida. 

Em consonância com essa ideia, a marca deixa em evidência que comentários 

“quadrados” não cabe nessa sociedade contemporânea. Conforme, podemos 

observar na figura 4.  

 
Figura 10 - 0:58 segs. 

 

Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 2017. 83 

                                                 
83 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA. Acesso em: 25 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA
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Na visualização dessa imagem podemos observar o enunciado “Lugar de 

velho é em casa” revozeado nas mídias e no mundo da vida. Essa assertiva é 

respaldada no fato de o comentário divulgado no filme publicitário aparecer junto de 

uma imagem/foto, uma espécie de perfil, e logo abaixo o comentário entre aspas. 

Além disso, na figura 3, o vídeo anuncia que os comentários quadrados foram 

retirados da internet.  

Enquanto visualizamos a imagem, ouvimos a canção metamorfose ambulante 

cantada por diversas vozes o seguinte refrão “Prefiro ser essa metamorfose 

ambulante/Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo” que dialoga com o 

projeto de dizer do vídeo. A imagem exposta no segundo 58 do vídeo apresenta dois 

homens, um mais jovem e outro mais idoso no cenário de festa brindando com a Skol 

na mão, divertindo-se em meio a outras pessoas. É visível a desconstrução do 

revozeamento do comentário quadrado “Lugar de velho é em casa”. Sobre o aspecto 

não verbal, podemos observar que o comentário “quadrado” está envolto a um 

quadrado transparente, deixando em evidencia a imagem central do vídeo. As 

relações estabelecidas entre todos os elementos, seja os aspectos verbo-visuais e a 

canção, contribuem para quebrar a ideia de que lugar de velho é em casa, ou seja, 

mostra que o que cai bem neste verão é juntar mais pessoas, independente de crença, 

idade, orientação sexual ou religião, já que o importante para aproveitar o verão  é 

“redondar” atitudes e aproveitar o melhor das diferenças e da estação.  

Dando continuidade à análise desse vídeo, temos na próxima imagem outro 

comentário quadrado imerso em diversos contextos sociais.  

 
Figura 11 - 1min:07 seg 

 

Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 201784 

 

Como podemos observar na figura 5, outro comentário fruto de estereótipos 

estabelecidos na sociedade está presente nesse enunciado “Mulher que se dá o respeito 

não sai de saia curta”. Essa relação de implicação dos elementos verbo-visuais na 

composição da peça publicitária possibilita uma leitura macro, revelando assim, a 

                                                 
84 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA. Acesso em: 25 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA
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tentativa de desconstruir determinados pensamentos que subjugam a imagem da 

mulher na sociedade. Desse modo, os comentários estereotipados que a Skol expõe no 

filme publicitário acaba sendo provocadora, possibilitando assim um outro olhar para 

diferentes concepções de sujeitos no mundo da vida explorada pela Skol.  

Ainda sobre a figura 5, analisando os aspectos não verbais, temos uma quebra 

de expectativa na medida em que observamos que o casal em destaque está de saia. 

Para a nossa sociedade essa vestimenta é típica do guarda roupa feminino. No 

entanto, a propaganda coloca em questão esse paradigma, uma vez que retrata a 

mulher com saia curta e o homem com uma saia de extensão maior. A partir dos 

empregos de estereótipos, observamos que a Skol procurar engajar um discurso de 

respeito à pluralidade em diversas formas, uma vez que o consumidor dessa bebida 

pode ser qualquer sujeito e a marca busca direcionar a imagem mercadológica dela 

para uma visão de mundo que garanta as vendas das bebidas para todo cidadão, 

independente de quem seja.  

Nesse sentido, estabelecendo o diálogo entre os elementos verbo-visuais bem 

como a articulação desses elementos com a canção presente no enunciado, 

apontamos que a questão abordada neste estudo é um produto, um simulacro de um 

produto real. Dessa forma, para que ocorra o projeto de dizer, faz-se necessário 

articular os elementos verbais – como os comentários apresentados durante o vídeo –

, os elementos não verbais expostos no vídeo, o cenário escolhido e todas as imagens 

expostas, e a canção de Raul Seixas. Nesse caso, a alternância desses elementos é que 

garantirá, por parte do leitor/consumidor, um conhecimento compartilhado, que 

permite a este um posicionamento de adesão ou não em relação a divulgação do 

comercial.  

 
Figura 12 - 2 min:19 segs e Figura 8 - 2min:25 segs. 

 

Fonte: SKOL. Metamorfose Ambulante. Youtube, 25 dez. 201785 

 

Assim, o filme publicitário finaliza com dois enunciados conforme mostrados 

nas figuras 6 e 7. Na primeira imagem, analisando os aspectos linguísticos temos o 

enunciado “COMECE UM NOVO ANO”, nesse momento ele faz referência ao ano 

de 2018. Na segunda imagem, temos de forma explícita o convite “SENDO A 

METAMORFOSE AMBULANTE QUE O MUNDO PRECISA”. Esse enunciado é 

                                                 
85 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA. Acesso em: 25 dez. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILCbVSPBFuA
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materializado não apenas no aspecto verbal, mas também no vocal com a 

interpretação da Dj Vivi Seixas. A letra da canção faz parte do texto e a intérprete 

puxa o coro coletivo com outras pessoas de forma harmônica e colaborativa, pois os 

atores envolvidos na cena interpretam/executam a canção de forma a construir um 

enunciado, ou seja, no ato da entoação parece construir uma espécie de simulação de 

situações narrada no nosso cotidiano. 

O conceito do “Desce redondo” é ressignificado para as novas realidades 

sociais e temporais inerentes à sociedade. Com essa proposta de marketing a Skol saí 

do “quadrado” porque não promove uma peça publicitária, no qual expõe a imagem 

da mulher, fato bastante comum em outras marcas de cervejas. Soma-se a isso, a 

preocupação em propagar uma mensagem de tolerância e respeito às diversidades.  

Sabemos que as relações dialógicas delineadas por Bakhtin ultrapassam o 

diálogo face a face e, por isso, o diálogo não é apenas representado em um enunciado 

por meio da alternância entre as vozes. Nosso escopo primordial é identificar as 

relações de funcionamento dialógico dos elementos verbivocovisual discursivo que 

compõe os dados analisados. Vale ressaltar que retiramos alguns trechos do vídeo 

para analisar, apenas por uma questão didática, uma vez que não podemos 

desconsiderar o comercial na sua totalidade para a construção de sentidos.  

Nesse sentido, as relações dialógicas estabelecidas no comercial da Skol 

buscam dialogar com diversas vozes, ou mesmo compartilhar ideologia que sejam 

capazes de produzir novos sentidos nos sujeitos acerca de temáticas que estão no 

mundo da vida, permitindo um novo olhar para o que julgamos ser diferente. E com 

o maior acesso das pessoas as redes sociais observamos uma maior propagação da 

(in)tolerância, respaldado em uma falsa ideia de anonimato.  

Diante dessa problematização, é notório observar que esse filme publicitário 

procura responder a um discurso dessa época: o discurso da inclusão, do respeito, da 

diferença, da singularidade do sujeito, e acima de tudo dá visibilidade de alguns 

sujeitos a partir de ganhos históricos na sociedade. Vivemos uma época marcada por 

intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias geográficas e essa realidade 

acaba contribuindo para que a diversidade passe a fazer cada vez mais parte do 

nosso cotidiano.  Em detrimento desse panorama histórico, a diversidade como 

direito inalienável implica em transcender o limite da tolerância e construir relações 

sociais pautadas no respeito ao outro e na compreensão que o diferente é 

fundamental na interação humana. Assim, é o contato com a diversidade que gera 

empatia e troca de experiências e visões de mundo, alimentando o respeito e a 

compreensão do outro diferente.  

 

6 CONCLUSÃO 

Em consonância com o nosso objeto de pesquisa e de acordo com a 

funcionalidade dessa modernidade líquida, cada gênero discursivo imerso na 

sociedade apresentará características próprias que servirá a determinado campo de 

atuação, tempo e espaço. 
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Com o propósito de manter e ampliar ainda mais o seu público-alvo, a 

publicidade tem pensado cada vez mais nesse consumidor pós-moderno e todas as 

implicações que cercam esse sujeito que está imerso as influencias midiáticas. Assim, 

os desejos humanos são alicerçados pela tentativa de ser, ou seja, ser ou transparecer 

aquilo que, muitas vezes, a mídia representa moldes e padrões, podendo estar tanto 

no passado quanto no presente, buscando-se o que se almeja para o futuro. O fato é 

que os profissionais da publicidade têm conseguido segmentar a área de atuação no 

intuito de criar necessidades/desejos diversos, e assim influenciar os sujeitos a se 

render e a consumir os produtos direcionados a eles.  

Para o foco da nossa pesquisa, cabe ressaltar que, apenas os aspectos 

linguísticos não seriam suficientes para analisar as relações de sentidos, uma vez que 

devemos considerar o contexto, o extra-verbal, a valoração do enunciado e os sujeitos 

por meio da entonação expressiva. E assim, ao cotejar as relações interdiscursivas 

constituintes no discurso do comercial da Skol, depreende-se que a intenção é utilizar 

esse procedimento pensando em um anglo dialógico capaz de ultrapassar a mera 

ilustração, mas também apontar reflexões capazes de mostrar aos sujeitos as diversas 

belezas que apenas observamos quando ressignificamos e/ou projetamos conceitos já 

estabelecidos. Dessa forma, os enunciados que compõe o comercial da Skol procuram 

(Des)construir juízo de valor diferente do que vivemos atualmente.  

A partir dessa análise, pode-se compreender também que a imagem é um 

componente de formação ideológica que deve ser considerado sempre em função de 

um contexto sócio-histórico, pois reflete os valores sociais propagados em cada época 

e ainda remete ao sujeito discursivo que faz parte dela. Trata-se de entender que, 

para Bakhtin (2010a), o discurso e o sujeito são inacabados, pois estão sempre 

envoltos em outras vozes de diferentes sujeitos sociais. Compreendemos, portanto, 

que as combinações de estruturas imagéticas mobilizam, por parte do leitor, graus de 

conhecimentos capazes de manifestar diferentes níveis de compreensão. 
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RESUMO 

 

O artigo pretende apresentar parte de pesquisa de iniciação científica realizada no Instituto 

Federal do Espírito Santo, intitulada “Educação na Cidade e Humanidades: o que dizem os 

pesquisadores da área nas entrevistas realizadas pelas coordenadoras Grupo de Estudos 

sobre Educação na Cidade e Humanidades (Gepech)”. A pesquisa tem como foco a 

transcrição e a análise de entrevistas realizadas com teóricos que estudam a cidade e/ou o 

materialismo histórico-dialético. Tendo como base os estudos bakhtinianos, o texto pretende 

compreender aspectos polifônicos/dialógicos relacionados com a entrevista concedida pelo 

estudioso mexicano Gabino Cárdenas Olivares. Pretende observar tais aspectos revelados no 

discurso do entrevistado quando relata as aulas que teve com o teórico marxista Adolfo 

Sánchez Vázquez e as relações de Vázquez com o Materialismo Histórico-Dialético.  

 

Palavras-Chave: Entrevista. Materialismo Histórico-Dialético. Dialogismo. Polifonia. 

 
 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E DELINEAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

 artigo em questão apresenta resultados parciais referentes à pesquisa de 

Iniciação Científica (IC) intitulada “Educação na Cidade e Humanidades: o 

que dizem os pesquisadores da área nas entrevistas realizadas pelas 

coordenadoras do Gepech”. A IC, iniciada em 2017, faz parte das investigações 

                                                 
86 Pesquisa de Iniciação Científica financiada pelo Instituto Federal do Espírito Santo por meio de concessão de 
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realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação na Cidade e 

Humanidades (Gepech), do Instituto Federal do Espírito Santo – campus Vitória. O 

foco do Gepech90 é o estudo sobre a cidade, tema de pesquisa relevante para o campo 

da educação, pois pode estimular a compreensão dos aspectos históricos, políticos, 

sociais, culturais, filosóficos e econômicos referentes ao desenvolvimento do urbano.  

As pesquisas do grupo iniciaram juntamente com o recém implementado 

(2016) Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades e possuem diferentes 

focos, tais como abordagens históricas, poéticas, ambientais, geográficas e artísticas. 

O grupo é formado por mestrandos, professores e alunos de graduação bolsistas de 

IC. Os estudos coletivos do grupo são reconfigurados a cada semestre de acordo com 

a demanda dos pesquisadores, valorizando a interação discursiva, em suas diferentes 

formas e manifestações, na promoção do conhecimento e na constituição dos sujeitos.  

Além dos estudos coletivos que tem como aporte principal Lefebvre (1991), 

Canevacci (2004), Vázquez (2011) e Harvey (2014), o Gepech também promove 

interlocução com pesquisadores por meio de palestras e entrevistas. Várias 

entrevistas foram realizadas em 2016 e 2017 com o objetivo de adensar compreensões 

sobre aspectos inerentes aos estudos da cidade e ao materialismo histórico-dialético.  

Por constatarmos a potência desses discursos inferimos ser necessário 

transcrevê-las e analisá-las com a ajuda de uma graduanda da Licenciatura em Letras 

a partir de pesquisa de IC. O objetivo da IC é transcrever e analisar entrevistas 

realizadas pelo Gepech com autores de referência.  Consideramos que por meio das 

entrevistas é possível realizar transposições teóricas e, de certo modo, exotópicas, 

pois ao interagirmos com os entrevistados, nos identificamos e passamos a ver a 

realidade a partir do que eles viram; ou seja, colocamo-nos, a cada entrevista, no 

lugar dos entrevistados para depois voltarmos ao nosso lugar e completarmos os 

nossos horizontes com tudo o que descobrimos do lugar que ocupamos fora de 

nossos supostos limites. 

Conforme nos alerta Bakhtin (1997, p. 35-36),  
 

[...] na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando 

compreender, levar em conta o que é transcendente à nossa própria consciência: 

assim levamos em conta o valor conferido ao nosso aspecto em função da 

impressão que ele pode causar em outrem.  

 

Nesse sentido, consideramos que além da exotopia, a alteridade apresentou-se 

como conceito filosófico fundamental, pois nos levou a inferir que conhecer outras 

pesquisas e modos de pensar revelados nas entrevistas são imprescindíveis para a 

                                                 
90 O Gepech tem como objetivos: 1) discutir relações entre a cidade e a educação a partir de áreas do conhecimento 

ligadas às humanidades; 2) planejar, executar e avaliar formações de professores da educação básica que 

contribuam com reflexões sobre os espaços da cidade; bem como 3) sistematizar materiais educativos que 

discutam e apresentem propostas relacionadas com a cidade. 
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nossa constituição como investigadoras da cidade e de suas relações com o campo 

educacional. 

Cabe colocar que entendemos a entrevista como um dos muitos gêneros 

produzidos durante a trajetória humana. Os gêneros discursivos são enunciados 

relativamente estáveis que se constituem como lugar de emergência dos sentidos 

históricos das comunicações existentes em determinados contextos e com 

determinadas significações, mantendo vivas significações socialmente consolidadas 

(BAKHTIN, 1997). Desse modo, os gêneros discursivos incluem todos os tipos de 

diálogos cotidianos bem como enunciações da vida pública, institucional, artística, 

científica e filosófica. Bakhtin (1997) posiciona os gêneros como primários e 

secundários.91 Ambos os tipos se relacionam entre si, em uma troca infinita de 

sentidos que renovam continuamente os gêneros.  

Por meio dessa instabilidade os gêneros vão se atualizando em novos tipos e 

formas de enunciados que tentam se adequar a diversidade e as diferentes esferas da 

atividade comunicacional em contextos culturais específicos. Bakhtin (1997, p. 279) 

nos ajuda a compreender a variedade de gêneros do discurso quando aponta que: 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

Cumpre salientar de um modo especial a heterogeneidade dos gêneros do 

discurso (orais e escritos), que incluem indiferentemente: a curta réplica do 

diálogo cotidiano (com a diversidade que este pode apresentar conforme os 

temas, as situações e a composição de seus protagonistas), o relato familiar, a 

carta (com suas variadas formas), a ordem militar padronizada, em sua forma 

lacônica e em sua forma de ordem circunstanciada, o repertório bastante 

diversificado dos documentos oficiais (em sua maioria padronizados), o universo 

das declarações públicas (num sentido amplo, as sociais, as políticas). (Bakhtin 

1997, p. 279) 

  

Dentro da diversidade de gêneros discursivos está a entrevista, caracterizada 

pela oralidade, mescla a linguagem formal com a informal, produzida pela interação 

do entrevistado com o entrevistador, a partir de perguntas e respostas. Entendemos 

que o gênero entrevista se constitui como importante meio de se compreender 

interações que se configuram a partir do diálogo, da palavra de outro. Conforme 

Bakhtin (1997, p. 290),  

 

[...] o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um 

discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva 

ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, 

apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em elaboração 

                                                 
91 Os gêneros primários se formaram nas condições da comunicação discursiva imediata, já os secundários 

surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente mais desenvolvido e organizado. 
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constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início 

do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A 

compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de 

uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito 

variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, 

forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor (BAKHTIN, 1997, p. 290). 

 

Nesse sentido, entendemos que a entrevista é um espaço de produção de 

enunciados que se alternam e constroem sentido na interação entre as pessoas 

envolvidas. Conforme Freitas (2002, p. 09),  

 
Ela [a entrevista] não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente 

preparadas, mas é concebida como uma produção de linguagem, portanto, 

dialógica. Os sentidos são criados na interlocução e dependem da situação 

experienciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e pelo 

entrevistado. As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em que 

se realizam, da relação que se estabelece entre os interlocutores, depende de com 

quem se fala. Na entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom 

de outras vozes, refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, 

momento histórico e social. 

 

Assim, ao analisarmos o discurso proferido pelo professor mexicano Gabino 

Cárdenas Olivares durante a entrevista92 percebemos que tal discurso estabelecia 

diálogo com outras vozes, principalmente quando Olivares relembra as aulas que 

teve com o teórico marxista Adolfo Sánchez Vázquez93. Sabíamos que Olivares fora 

aluno de Vázquez e, por esse motivo, agendamos entrevista para conversar sobre as 

lembranças que tinha sobre as aulas de Vázquez, autor estudado pelo Gepech. 

 

A ENTREVISTA COM GABINO CÁRDENAS OLIVARES  

 

A participação das coordenadoras do Gepech, Dilza Côco e Priscila Chisté no I 

Seminario de Estudios Comparativos de Permanencia en la Educación y las 

Humanidades en América Latina: La Coordinación entre Brasil y México, 

proporcionou o encontro com o também palestrante, Gabino Cárdenas Olivares, 

professor do Departamento de Letras da Universidade de Guadalajara, graduado em 

filosofia e com mestrado e doutorado na área de educação.  

A entrevista aconteceu no Hotel Morales, teve 38 minutos de duração e iniciou 

a partir das seguintes perguntas: Sabemos que o senhor foi aluno do filósofo e 

professor Adolfo Sánchez Vázquez, em que período da sua vida acadêmica ele foi o 

seu professor? Como eram as aulas dele? Como ele ensinava? Esses questionamentos 

                                                 
92 Entrevista realizada no Hotel Morales, na cidade de Guadalajara, no México em 08 de fevereiro de 2017.    
93 Adolfo Sánchez Vásquez nasceu na Espanha, em 1915. Ao exilar-se no México em 1939 estudou Filosofia na 

Universidade Autônoma do México (UNAM), foi um dos mais importantes filósofos marxistas e o que mais 

critica os dogmatismos que tolhem o pensamento transformador. 
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fizeram com que Olivares, relembrasse parte de sua vida de estudante no curso de 

Filosofia na Universidade Nacional Autônoma do México (Unam). As questões 

também ativaram sua memória sobre a realidade do materialismo histórico-dialético 

no México e das influências teóricas que possuía na ocasião. Recorda que foi aluno de 

Vázquez no período em que ele ministrava a disciplina Ética na Unam. Sobre este 

encontro Olivares (2017) relembra: 
 

[...] eu conheci Adolfo Sánchez Vázquez primeiro por um livro94 de ética que vem 

do preparatório, quando eu estudava aqui em Guadalajara e [depois] fui ao 

México [Cidade do México] estudar filosofia. Então se sabia que muitos 

professores eram escritores de livros, [...] era muito importante que seu professor 

tivesse escrito livros. Antes, escrever livros era talvez mais difícil que agora, 

então quando eu sei que vou estudar com Adolfo Sánchez Vázquez na 

Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), logo me veio muita 

emoção, porque ele era o professor. Eu o conhecia através do livro de ética, 

particularmente, um livro que tínhamos que estudar e repetir toda vez que nos 

ensinavam no preparatório (OLIVARES, 2017, tradução livre). 

 

Dentro dessa atividade dinâmica95 (GEGe, 2013,  p. 29) entre Olivares e 

Vázquez, podemos observar um processo de interação e admiração de Olivares por 

seu professor antes mesmo de ter sido seu aluno. O entrevistado cita que a 

convivência com Vázquez supera suas expectativas enquanto estudante nas aulas de 

ética. Ele e seus colegas de classe passaram a compreender categorias marxianas para 

analisar o compromisso individual e social que as pessoas deveriam ter para com as 

mudanças/transformações sociais, conforme podemos observar no excerto a seguir. 

 
[...] ele nos questionava muito sobre o que nós pensávamos e nos levava a buscar 

sempre o porquê. Porque pensávamos dessa maneira e, sobretudo, se isso que 

nós pensávamos podia ser de outra forma. Então nos questionava sobre a nossa 

comunidade intelectual, nos questionava sobre a nossa postura, [porque 

pensávamos de determinado modo] e também nos questionava muito sobre os 

indivíduos. Agora recordo algo que ele dizia: “O comportamento dos indivíduos 

é moral? Esses comportamentos estão moralmente obrigados a incidir na 

mudança da sociedade?” E nos levou a questionar, a debater se sim ou se não. O 

grupo de alunos [...] depois de várias reflexões, chegou à conclusão de que era 

uma obrigação moral do indivíduo atuar em função da sociedade para 

transformar o que então se conhecia como estruturas econômicas, sociais de 

opressão e de dominação. [...] Em síntese, o indivíduo está moralmente obrigado 

a se colocar em frente a essas estruturas de dominação e opressão humana 

(OLIVARES, 2017, tradução livre). 

 

                                                 
94 O livro “Ética” de Adolfo Sanchez Vázquez foi publicado em 1969. 
95 Dialogia é a atividade dinâmica entre EU e Outro em um território preciso socialmente organizado em interação 

linguística. 
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Durante a entrevista, Olivares relembra também das propostas e reflexões de 

Karel Kosik, autor do livro “Dialética do Concreto”. Kosik (2002) fala sobre a liberação, 

automatização dos comportamentos humanos e reflexivos. Para ele o homem tem 

que promover esforços e sair do seu estado natural. Necessita se constituir como um 

homem que conhece a realidade desigual e ser capaz de transformá-la. 

Olivares nos explica que estudou na Unam entre 1976 e 1980. Nesse período na 

universidade havia duas tendências entre os professores, os neopositivistas lógicos96 

e os marxistas, onde se incluía Adolfo Sánchez Vázquez.  
 

[...] eu aprendi Marx97 quando comecei a ensinar Marx. Pessoalmente eu sofri 

uma mudança de pensamento, já sendo professor de materialismo histórico, 

depois de materialismo dialético. Quando eu estudei Marx, [...] comecei a 

entender como as categorias marxistas [...] nos ensinavam a interpretar a 

realidade e isso ficou em meu pensamento que se combinou quando 

assassinaram monsenhor Óscar Arnulfo Romero98, em El Salvador, em 1980. Isso 

foi um impacto para mim muito forte, eu não entendia porque o haviam matado 

[...]. Muitos guerrilheiros [tinham] adotado categorias marxistas para análise da 

guerrilha [e isso não era bom]. Então pensar materialismo histórico, materialismo 

dialético integrava um bloco muito grande de categorias [e implicações]. Uma 

compreensão que me abriu um horizonte para entender não só o que se passava 

na América Central, mas o que se passava aqui em Guadalajara e o que passava 

com estas diferenças sociais tão grandes. Quando eu ensinava na Universidade 

de Guadalajara, se ensinava marxismo, se dormia com Marx, se comia com Marx, 

se ensinava com Marx, se divertiam com Marx, estudavam unicamente com 

Marx, tudo era marxismo. E passou o tempo. Isso foi mudando, sobretudo com a 

queda do socialismo real, mas as contradições sociais não desaparecem [...] com a 

queda do socialismo [no México]. As contradições se incrementaram com a luta 

ideológica [promovida pelo capitalismo]. Esta é a hora do capitalismo, e neo-

liberalismo lógico. Nós da Universidade de Guadalajara [...] ensinávamos Marx 

de manhã, à tarde e à noite, e vem este pêndulo e nós vamos a outro extremo, 

como na UNAM [referindo-se à mudança de abordagem teórica de muitos 

professores, incluindo ele mesmo]. Eu creio que Marx vai ser retomado, não é 

este o momento. Não há outro autor com uma visão tamanha que pode entender 

a essência do movimento histórico como a compreensão de entendimento do 

                                                 
96 Movimento filosófico contemporâneo, também conhecido como fisicalismo, empirismo lógico e positivismo 

lógico e, característico do Círculo de Viena. Fisicalismo, sua idéia central é que a linguagem da física constitui um 

paradigma de todas as ciências, naturais e humanas (dentre as últimas sobretudo a psicologia), estabelecendo a 

possibilidade de se chegar a uma ciência unificada. 
97 Karl Marx foi um filósofo, economista e político socialista alemão, passou a maior parte da vida exilado em 

Londres. Doutorou-se em 1841 pela Universidade de Berlim, com uma tese sobre Epicuro. Foi ligado à esquerda 

hegeliana e ao materialismo de Feuerbach. Em 1844 conheceu Friederich Engels e escreveram vários textos juntos. 

Marx desenvolveu uma ideia de comunismo ligada à sua concepção da história e a uma resoluta intervenção na 

luta política, solidária com o movimento operário.  
98

 Óscar Arnulfo Romero era um sacerdote católico salvadorenho que foi assassinado enquanto 

celebrava a missa, em 24 de março de 1980, por um atirador de elite do exército salvadorenho. Sua 

morte provocou uma onda de protestos em todo o mundo e pressões internacionais por reformas em 

El Salvador. 
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materialismo-dialético dentro de sua raiz com Marx. Eu não sou marxista, mas 

comungo e entendo. Eu não me declararia marxista. Mas Marx [...] muito me 

ensinou [a partir das aulas que ministrei sobre o assunto]. Creio sim, que Marx 

vai voltar e as categorias serão utilizadas normalmente, suas categorias para 

entender as estruturas que estão ligadas. [...] O capitalismo é muito funcional, 

muito funcionalista, mas não se entende do funcionalismo nas condições 

contraditórias que vive a sociedade hoje. Você tem que pensar em viver em 

estruturas, ensina funções. Porém, a função é produto das estruturas para que a 

sociedade funcione dessa maneira, e que ideologicamente a assumamos. Assim 

são as coisas, e creio que a luta ideológica, há de fazer [mudanças] nessas 

estruturas, [pela via] do conhecimento e da interpretação das estruturas sociais, 

políticas, econômicas (OLIVARES, 2017, tradução livre). 

 

O relato de Olivares (2017) nos ajuda a relembrar o apontamento bakhtiniano: 

a palavra é um fenômeno ideológico por excelência, pois possui uma carga de 

valores culturais que expressam as divergências de opiniões e as contradições da 

sociedade, tornando-se assim um palco de conflitos (BAKHTIN, 1997). Sendo as 

palavras fenômenos ideológicos, podemos observar que Olivares tem opinião 

peculiar sobre o materialismo histórico-dialético. Suas experiências de vida o 

levaram a buscar outros caminhos teóricos, que não invalidam a importância do que 

estudou e lecionou anteriormente. A dinâmica cotidiana estabelece relações e pontos 

de vista distintos para cada sujeito. Ele sabe da potência que o materialismo 

histórico-dialético possui como ferramenta capaz de realizar a crítica e a impulsionar 

mudanças sociais. Contudo, o contexto de utilização do marxismo por movimentos 

de guerrilha, entre outros fatores, o afastaram dessa teoria. Porém, o conceito de 

materialismo histórico-dialético ultrapassa os usos pragmáticos e ideológicos radicais 

apontados por Olivares. Segundo Vásquez (2011), o materialismo histórico dialético é 

uma concepção, um modelo de interpretação, e de ação no mundo vinculado 

conscientemente a práxis revolucionária, ou seja, a filosofia que pode guiar uma 

transformação humana radical ao desvendar contradições e evidenciar mecanismos 

de dominação. 

Sabemos que essa teoria foi apropriada por diferentes sujeitos que deram a ela 

modos diversificados de interpretação. Isso mostra como os discursos são 

responsivos e invocam respostas que podem variar de acordo com os contextos e 

com as condições objetivas em que são utilizados e produzidos. 

Durante a entrevista indagamos sobre a relação que Olivares percebia entre o ensino 

das humanidades (filosofia, sociologia, arte etc), ciências sociais e o materialismo 

histórico-dialético. Explicou-nos que observa tais relações a partir de muitas 

perspectivas. Para ele o ensino de filosofia, ciências sociais entre outras humanidades 

tem que ser a base da formação e do pensamento nas universidades.  
 

Não é possível negar a reflexão ao ser humano. [...] [É necessário] fazer mais pela 

sociedade e, nesse sentido, o materialismo histórico pode nos ajudar a entender 

como a sociedade é [marcada pela] contradição, [pela] luta de classes e como o 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

6
7

 

materialismo dialético pode nos ajudar a entender como o ser humano pode 

ascender dentro das suas condições econômicas, humanas (OLIVARES, 2017, 

tradução livre).  

 

Olivares (2017) fazendo referência ao marxista Antônio Gramsci, aponta a 

responsabilidade que os professores têm como intelectuais “orgânicos”, ou seja, a 

função que precisam ocupar ao liderar intelectualmente e moralmente a sociedade 

por meio da educação e da organização da cultura (MONASTA, 2010 p. 23). A 

própria vida acadêmica de Olivares revela o quanto Vázquez contribuiu para a sua 

formação como ser humano crítico e como professor. Para além do teórico que 

escrevia livros importantes, Olivares percebeu Vázquez como um intelectual 

orgânico que visava  conscientizar seus alunos e promover reflexões sobre teoria e 

prática no campo da Ética. 

Segundo Olivares, não é possível desconsiderar o materialismo histórico-

dialético, como método de compreensão da realidade, mesmo ele não sendo hoje 

mais utilizado na Universidade de Guadalajara como era em tempos passados. Sobre 

a relação do marxismo com o humanismo, Olivares aponta que 
 

Jean Paul Sartre inclusive [diz que o] marxismo e o humanismo são indissolúveis, 

pois a visão de Marx é humanista. [...] Há um autor, Pierre T. Chardin, jesuíta 

francês, proibido por lei [de ser lido] porque sendo um sacerdote, era acusado de 

ser “científico” [pois pensava para além de questões somente religiosas]. Ele 

tinha claro que o ser humano era produto da evolução e com a evolução o 

homem ascende. Não é somente criado por Deus, que seria descer, se não uma 

ascensão. Essa perspectiva do ser humano como ascensão, como a perfeição é 

uma visão possivelmente [com aproximações ao marxismo]. Não é o espírito que 

desce ao ser humano, é o ser humano que sobe a esta espiritualização. Com o 

exemplo de Chardin [...] concluo que [existe] o humanismo existencialista, tipo 

Jean Paul Sartre ou Gabriel Marcel e um humanismo marxista (OLIVARES, 2017, 

tradução livre).  

 

Nesse trecho da entrevista, Olivares (2017) abre diálogos com outros autores, 

como Chardin, Sartre e Marcel evidenciando a importância da formação humana 

crítica que pode ocorrer mediada por diferentes teorias, entre elas o marxismo e o 

existencialismo99.  

Considerando esses dados, bem como outros apresentados no decorrer deste artigo, 

coloca-se em relevo o caráter polifônico e dialógico do discurso de Olivares (2017). É 

polifônico porque é inacabado e caracteriza-se por vozes de outros (autores 

                                                 
99 Conjunto de filosofias ou de correntes filosóficas cuja marca comum são os instrumentos que utilizam: a análise 

da existência. Buscam entender a existência como o modo de ser próprio do homem enquanto é um modo de ser 

no mundo, em determinada situação, analisável em termos de possibilidade. A análise existencial é a análise das 

situações mais comuns ou fundamentais em que o homem encontra-se. Nessas situações o homem nunca é e 

nunca encerra em si a totalidade infinita, o mundo, o ser ou a natureza. 
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anteriores, destinatários hipotéticos) que se misturam à voz do sujeito explícito da 

enunciação, produzindo significados em interação (BAKHTIN, 1997).  

É também dialógico, pois os enunciados de Olivares evidenciam por meio da 

atividade dinâmica em que ocorreu, uma conversa entre diferentes sujeitos. A 

transcrição e a análise das palavras de Olivares (2017) dirigidas a nós colaboraram 

para uma melhor compreensão das vozes que permearam o seu discurso, 

estimulando-nos a aprofundar o conteúdo, absorver a potência do outro e reafirmar 

as escolhas teóricas que fizemos ao propor os estudos do Gepech. Tais diálogos 

abrem portas para ampliarmos nossos estudos e sabermos que o conhecimento 

sempre pressupõe a interação. Ao mesmo tempo nos mantém convictas de que a 

escolha pelo referencial teórico de base marxiana se mantém potente e demanda 

adensamentos teóricos constantes. 
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OS “BOLSOMINIONS”: reflexões 

bakhtinianas sobre a franquia 

Meu malvado favorito100 
 

Natasha Ribeiro de OLIVEIRA101 
RESUMO 

 
Fundamentada na filosofia da linguagem do Círculo, as reflexões têm como objetivo 

compreender a alteridade e a identidade implicadas no termo “bolsominions”, utilizado em 

referência para um perfil de eleitorado. Para isso, buscamos na franquia de enunciados 

fílmicos Meu Malvado Favorito (2010, 2013, 2015 e 2017) a gênese para tal referência, uma vez 

que os sujeitos minions e Gru representam, cada qual dentro do seu grupo social, relações 

marcadas pela infra e superestrutura, constituindo uma mão de obra massiva e explorada e 

um patrão explorador e malvado favorito, respectivamente. Dessa forma, compreendemos o 

que está posto no social de acordo com valorações que surgem a partir de um enunciado 

estético, visto que os conteúdos temáticos partem da vida, são ressignificados e reelaborados 

para e na arte e, assim, voltam para o solo social refletindo e refratando novas valorações 

que são apreendidas, nos mais diferentes níveis, pelos sujeitos. 

 

Palavras-Chave: Sujeito. Ideologia. Bolsominions. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 franquia de enunciados fílmicos Meu Malvado Favorito (2010, 2013, 2015 e 

2017)102 é, hoje, uma febre amarela. Podemos encontrar os minions nas mais 

diferentes esferas da sociedade, principalmente voltadas à comercialização, 

como em supermercados, lojas de vestimenta e calçados, alimentos, brinquedos etc. 

Contudo, os minions também ganharam espaço no cenário político, principalmente 

em páginas do Facebook, em referência a um perfil de sujeitos que apoiam e estão 

                                                 
100  Pesquisa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP/CAPES Processo nº 

2017/26629-3. 
101 Graduada em Letras pela UNESP – Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Aluna de Mestrado pelo Programa 

de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP – Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara. E-mail: nariiibeiro@gmail.com. 
102  A denominada franquia corresponde aos enunciados fílmicos Meu Malvado Favorito (2010), Meu 

Malvado Favorito 2 (2013), Minions (2015) e Meu Malvado Favorito 3 (2017). Os quatros enunciados 

fílmicos seguem sob o título de uma mesma franquia pelo tema que os une, no caso, os minions. O 

enunciado fílmico Minions (2015) é um spin-off/prequela dos enunciados fílmicos anteriormente 

lançados sob os títulos de “Meu Malvado Favorito”, o que significa ser uma obra derivada de outra já 

existente, contendo elementos de ambientação no mesmo universo ficcional que as anteriores, sendo 

que a história desta obra antecede às das obras anteriores, mostrando situações que aconteceram antes 

da obra original (no sentido de primeira). 

A 
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alinhados com o pensamento de um candidato político. Sendo assim, o nosso 

objetivo é compreender, a partir da análise dos enunciados fílmicos, como essa 

associação ocorre. Ou seja, traçando um perfil de quem são os minions (nos 

enunciados fílmicos) nos é possível vislumbrar características que os aproximam a 

um determinado perfil de eleitorado por meio do termo “bolsominions”.  

Para essas reflexões, nos embasamos na filosofia da linguagem do Círculo, por 

pensarmos que essa teoria nos possibilita dialogar com a realidade a partir de 

enunciados estéticos, não os compreendendo de maneira estanque e isolada, mas por 

meio do método dialético-dialógico (PAULA et al, 2011), pensando a dialética 

marxista e o diálogo do Círculo – manifestado pela linguagem e sem qualquer 

proposta de superação. Assim, o método-dialético é visto não como um fim absoluto, 

porém como o diálogo que surge entre enunciados, assim como pontuado por 

Bakhtin (2011, p. 296) acerca do enunciado concreto ser um elo na cadeia discursiva.  

Dessa forma, pensamos que as reflexões seguem como uma análise do que 

são, hoje, os bolsominions na nossa sociedade, pois eles surgiram em um tempo-

espaço específico, com uma referência de eleitorado também específica, o que revela 

o contexto não só dos enunciados fílmicos que tratam o conteúdo temático acerca dos 

minions, mas também revela o contexto em que o conteúdo temático do termo 

“bolsominions” está inserido. Com isso, refletimos sobre a relação da arte e do social, 

pensando na pertinência da abordagem dialógica da linguagem para a análise de 

enunciados verbivocovisuais103, presentes em uma franquia específica, que refletem e 

refratam a vida por meio de ressignificações.    

 

 

1. BOLSOMINIONS: quem, como, onde e por quê?  

  

Os minions, sujeitos que deram origem ao termo “bolsominions”, estão 

presentes na  franquia de enunciados fílmicos Meu Malvado Favorito, de forma que 

precisamos compreender a sua gênese para, então, compreender a associação 

existente entre o que está posto na arte e que, ressignificado, voltou com uma nova 

valoração para a vida, sem deixar de considerar que tanto a arte quando a vida são 

matérias poéticas e respostas (em formato de enunciados) um do outro.  

Assim, é possível compreender como a linguagem se comporta em 

determinado momento da história, percebendo que os enunciados estéticos 

semiotizam relações de trabalho, de exploração, de humor e acidez ao trazer as 

relações entre os minions (mão de obra massiva) e Gru (patrão explorador) como 

                                                 
103 Pensado nas dimensões da linguagem (verbal, vocal/musical e visual, segundo Paula, em desenvolvimento), 

que estão presentes potencialmente em um enunciado, ele possui aspectos que o ligam à história, à sociedade e à 

cultura, revelando as vozes sociais dos sujeitos que estão envolvidos nessa interação dialógica, uma vez que o 

discurso pode se realizar por meio de elementos verbais, vocais/sonoros e visuais em uma unidade enunciativa 

que os significa como um todo, não de maneira isolada. Portanto, pensamos nos enunciados fílmicos que 

compõem a franquia como enunciados verbivocovisuais, uma vez que eles trazem, não só em potência, como em 

materialidade, essas dimensões da linguagem e, assim, podemos analisá-las por meio de tópicos frasais (verbal), 

trilha sonora, tom e ritmo de fala (vocal/musical), posição da câmera, coloração da cena (visual). 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

7
2

 

aparentemente simples, dentro de uma franquia voltada ao público infantil. Por isso, 

é de nosso interesse tecer algumas reflexões acerca da relação estabelecida entre os 

minions e Gru, como uma análise de um momento atual de nossa sociedade: as 

relações de trabalho, de exploração e de serventia não são distantes de nossa 

realidade, mas são tão atuais que até podem passar despercebidas em uma franquia 

de enunciados fílmicos infantil.  

Portanto, partimos para a teoria do Círculo para pensarmos a constituição do 

sujeito, concebido como um “eu” a partir de um “outro”. Ou seja, a interação é 

condição essencial para que os sujeitos se constituam enquanto tal, pois não há 

sujeito abstrato, fora de uma realidade e convívio social.  O contexto dessa 

constituição é importante, uma vez que, por meio do princípio dialógico, podemos 

pensar nos elementos sociais e históricos que envolvem essas interações, agindo de 

maneira direta na individualidade de cada sujeito – a individualidade que é social e 

compartilhada por outros sujeitos. Assim, ele se constitui pela linguagem e é 

marcado não só pelas valorações presentes na sociedade, mas também pelo olhar do 

outro sobre si.  

O “eu” e o “outro” são dois centros de valores que se inter-relacionam e se 

constituem com base no olhar exotópico, no excedente de visão. Baseado nas relações 

espaciais e temporais, o “eu” e o “outro” tornam possível a produção de uma visão 

de sujeito um em relação ao outro. Na introdução de Para uma filosofia do ato 

responsável (2010), Ponzio, baseado em Bakhtin, fala que cada “eu” entra em jogo nas 

interações com o “outro” e, assim, se constituem e se dispõem acerca de todos os 

valores, significados e relações espaçotemporais (p. 23). Somada à essa ideia, 

pensamos que  

 
[...] é possível ao  eu produzir um acabamento, sempre momentâneo, do outro. 

Estes ‘acabamentos estéticos’ resultam da necessidade absoluta do outro, da 

alteridade, pois somente o outro com sua visão, com sua memória, pode unificá-

lo, dar-lhe individualidade (GERALDI, 2010, p. 289 – grifos do autor) 

 

Portanto, a constituição do “eu” perpassa, essencialmente, a visão de um 

“outro”. Assim, os minions, enquanto um grupo social, são considerados sujeitos 

destinados à servidão, isto é, o seu objetivo de vida é o de fazer com o que maior e o 

melhor vilão esteja no topo da sociedade. Não há um outro motivo que os torne mais 

“sujeitos” do que serem servos de um vilão poderoso, um patrão pronto a explorá-

los. A voz do narrador em off, em Minions (2015), explicita o caráter dos minions 

enquanto um grupo social: “Eles são diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo: 

servir ao mestre mais perverso que puderem achar. Agradar o mestre era a razão de 

existência dessa tribo” (COFFIN; BALDA, 2015, 00:02:03-00:02:24).  

O “eu” é perpassado pelo “outro”. Dessa forma, temos Gru, o vilão que 

arquiteta os mais diferentes planos para estar no topo da sociedade dos vilões – não 

sem a mão de obra massiva dos minions. Ele é tido, assim como os minions, em um 

grupo social que antecipa quais são as suas motivações de vida: a da vilania – e, com 
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isso, diferentes valorações já o caracterizam como tal. Um âncora de telejornal, no 

início do enunciado fílmico Meu Malvado Favorito (2010),  relata o desaparecimento de 

uma pirâmide no Egito: “Esta noite, no Egito, foi descoberto que a grande pirâmide 

de Gizé foi roubada e substituída por uma réplica inflável gigante. [...] As 

autoridades ainda não têm pistas e todos se perguntam: Que vilão seria o responsável 

por esse crime hediondo e onde ele atacará a seguir?” (COFFIN; RENAUD, 2010, 

00:02:58-00:00:03:21 – grifos nossos).  

Após esse questionamento, como em forma de resposta à pergunta feita pelo 

âncora, aparece Gru, no centro da cena e, nas cenas que seguem, ele aparece 

realizando as mais diferentes vilanias em seu dia-a-dia, estourando balão de uma 

criança, congelando as pessoas na fila de uma cafeteria, rindo da cara do vizinho etc. 

Assim, a imagem de Gru como o vilão que não respeita, passa por cima das regras e 

faz o que é certo para si mesmo, não para todos, já nos é dada no enunciado fílmico. 

E é esse tipo de chefe que os minions almejam servir (e servem) por uma existência 

inteira.    

Essa é a concepção que nos é dada acerca dos minions como sujeitos: para 

serem “eu” – servos –, eles precisam da interação com um “outro”, o Gru, que, 

essencialmente, se caracteriza como um vilão, perverso e malvado. Como é possível 

observar na figura abaixo, por se tratar de um enunciado verbivocovisual, eles estão, 

nas mais diferentes situações, em posição de inferioridade em relação ao seus chefes:  

 
Figura 13 - Minions atrás de diferentes chefes 

 
Fonte: Minions (2015)104 

 

Os minions, com um tom quase ingênuo, beiram o cômico e o boçal na mesma 

medida, como é possível observar nos enunciados fílmicos. Contudo, se comportam 

de maneira extremamente sádica entre si, mas não em relação à seu chefe. Estão 

constantemente rindo, batendo ou trapaceando uns com os outros. Assim, pensamos 

que, além do embate existente entre superestrutura (Gru) X infraestrutura (minions), 

                                                 
104 Fotogramas disponíveis em Minions (2015), 00:02:19, 00:03:58, 00:04:29 e 00:04:58, respectivamente 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

7
4

 

há também um embate que se instaura na infraestrutura (minions) X infraestrutura 

(minions), uma vez que existem e atuam forças contrárias e contraditórias dentro 

desse mesmo grupo social, de sujeitos que estão organizados e são regidos sob as 

msmas condições.  Para Bakhtin (2011), há duas forças que se manifestam nas 

relações sociais e atuam na língua, uma com vistas à estabilização, normatização e 

regulamentação (forças centrípetas) e, outra, com vistas à desestabilização, 

dinamização e relativização (forças centrífugas). 

Assim, como o método não é estanque e dicotômico, é possível que ter, no 

interior de um mesmo grupo, essas forças coexistindo, de modo que resultam nos 

embates internos. No caso da superestrutura, as forças centrípetas são as que tentam 

inculcar padrões, homogeneização e repetição. Isso é visto no modo como Gru, 

enquanto o chefe, malvado favorito, trata os minions, que são seus subalternos: 

embora cada um tenha sua individualidade, o que importa é que eles ajam em 

coerência com o seu objetivo de realizar feitos vilânicos e não ajam de acordo suas 

vontades próprias e individuais (no caso, a vontade dos minions é a de servir, o que 

coincide com a de Gru, de ter servos).  

Já os minions, inseridos em um mesmo grupo social, enquanto infraestrutura, 

se dispersam, desestabilizam e buscam tornar as relações heterogêneas, 

diversificadas e diferentes dentro do que lhes é proposto, contudo, ainda mantêm 

um padrão de servidão mesmo dentro dessa força que atua no interior do grupo. 

Com isso, pensamos que cada sujeito, inserido em cada grupo social e em interação 

com diferentes forças e, consequentemente, com outros sujeitos, não estão 

submetidos à uma relação única, mas estão em constante diálogo e embate entre si, 

ora sobressaindo-se uma força, ora sobressaindo-se outra – e isso não significa uma 

conclusão dos embates entre grupos e entre sujeitos do mesmo grupo.  

Embora a superestrutura, enquanto força centrípeta, tente apagar a voz, 

unificar e estratificar as relações, mantendo-as todas no mesmo nível, isso configura-

se como uma tentativa, não uma verdade que impera como absoluta para cada grupo 

social, uma vez que os sujeitos são ativos, responsivos e responsáveis na existência. O 

signo ideológico (a realidade, pensada enquanto infraestrutura) é vivo e dinâmico, o 

que faz dele um instrumento de refração e deformação do ser (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2014 [1929], p.  48). Assim, a classe dominante, enquanto 

superestrutura, age no sentido de conferir ao signo ideológico um abafamento ou 

apagamento dos índices sociais de valor, segundo Bakhtin (Volochínov).  

Como um jogo de forças, há uma constantes interações entre os grupos sociais, 

de modo que ora o patrão (Gru) está no topo, ora os empregados (minions) – e isso 

não se conclui. Compreendemos essas considerações acerca do patrão explorador e 

do empregado explorado por meio da linguagem que reflete e refrata as ideologias, 

presentes nos enunciados e que constitui o método dialético-dialógico, que embasa o 

estudo, por conceber que  

 
o liame entre o Círculo e Marx é a relação dialética/dialógica e a questão da 

ideologia que, para Marx, calca-se nas relações (econômicas, políticas, culturais, 
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sociais) objetivamente vividas entre os sujeitos constituídos e constituintes de 

determinada realidade social e, para o Círculo, encontra-se entranhada na 

linguagem (o signo ideológico). A linguagem é o cerne da questão. (PAULA et al, 

2011, s/d – grifos nossos)   

  

Com a concepção de linguagem entendemos a verbivocovisualidade presente 

potencialmente em cada enunciado, lembrando que, em Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (2014 [1929]), Bakhtin [Volochínov] disse ser as características da palavra, 

enquanto signo ideológico, que faz dela um material adequado para identificar como 

a realidade em transformação é refletida e refratada: 

 

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida 

cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de 

uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais 

em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador 

mais sensível de todas as transformações sociais [...] (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2014 [1929], p. 42 – grifos do autor)  

 

Pensando nos minions e na franquia como enunciados estéticos, podemos 

vislumbrar diversos outros enunciados-resposta que surgiram a partir deles, de 

modo que compreendemos, tal qual Bakhtin (2011, p. 297) que “[...] cada enunciado é 

pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da 

comunicação discursiva”, o que significa que ele pode ser uma rejeição, uma 

afirmação, uma confirmação etc. Contudo, ele sempre possui o caráter responsivo 

que o liga a outros enunciados anteriores. Por isso, para chegarmos até os 

bolsominions, traçamos um perfil de sujeitos dos minions em alteridade com Gru, 

para que possamos compreender a gênese do termo e como ela é ressignificada 

socialmente nas mídias sociais.  

Então, chegamos até os bolsominions, termo criado e ainda em difusão, 

principalmente, na Internet, para se referir a um determinado perfil de eleitorado de 

um candidato político. Não deixamos de pontuar que se os bolsominions são os 

seguidores desse candidato, o Gru (“o malvado favorito”) é a imagem do próprio 

candidato político, para que a analogia esteja completa. Os bolsominions agem, 

então, como degraus de uma escada para que o candidato político atinja o mais alto 

escalão social. Os bolsominions são tidos, assim como os minions, como sujeitos que 

não questionam as ordens, a lógica nem a veracidade: eles só agem de acordo com a 

necessidade da ascensão social de seu chefe.  

 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

7
6

 

Figura 14 - Bolsominion 

 
Fonte: Reprodução Internet105 

 

O surgimento do termo está relacionado com a difusão em páginas de Facebook 

– o que, para nós, revela uma das facetas da febre amarela “minions” – e, dessa 

forma, é possível compreendermos como o termo se relaciona com os dois lados da 

questão: com os que denominaram os bolsominions e os que foram denominados de 

bolsominions. Em tais páginas, o perfil dos bolsominions, assim como está atrelado 

aos minions, também está atrelado à ideia de sujeitos conservadores, agressivos e que 

agem em grupos, geralmente, atacando minorias e pautas sociais que o seu malvado 

favorito também é contra.  

Nas páginas de Facebook, criadas com o intuito de sátira aos bolsominions, 

trazem publicações que mostram como esses sujeitos pensam e (re)agem nas mídias 

sociais: as ideias de intervenção militar e armamento da população, da religião, da 

heterossexualidade e, principalmente, do “cidadão de bem”, são as reproduzidas 

pelos bolsominions nas páginas de Facebook, o que se configura como um reflexo do 

seu líder. Portanto, nas páginas que seguem (intituladas “Bolsominions 

argumentando”, “”Bolsominion”, “Todo dia Tem Um Bolsominion passando 

Vergonha”, “Bolsominions”, “Falácia Bolsominion” e “Todo Dia Um Bolsominion 

Diferente Passando Vergonha”), é possível observar as críticas que são feitas 

relacionadas a esses sujeitos, desde o nome das páginas (sempre com o termo 

“bolsominions”) até as publicações questionadoras desse tipo de comportamento:   

 
 

 

                                                 
105 Imagem disponível em <https://www.shitpostbot.com/sourceimage/bolsominion-586fcdf320ec6> Acesso em: 

13/09/18. 
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Figura 15 - Páginas de Facebook com conteúdo sobre bolsominions 

 
Fonte: Reprodução Facebook106 

 

Assim, percebemos como um conteúdo temático, proveniente da arte, volta 

para o solo social ressignificado como uma crítica a um grupo social específico, pois 

se aproveitam de características presentes nos enunciados fílmicos, como é o perfil 

dos sujeitos minions,  cujo objetivo de vida é a servidão, não possuem capacidade de 

pensamento autônomo e coerente, sua linguagem é inarticulada e limitada, não 

questionam, mas só obedecem e reproduzem, dentre outras características. Bem 

como o mesmo ocorre com a identificação do Gru em relação ao candidato político, 

embora não haja a correlação, nessas páginas, entre um e outro. Entretanto, é possível 

deferir, uma vez que para o sujeito “eu” ser bolsominion, ele precisa, por alteridade, 

de um “outro” – e nisso não cabe só os sujeitos com visão política contrária e que os 

denominaram assim, mas se enquadra, principalmente, o patrão, explorador, chefe e 

malvado favorito, que propiciou a criação e a associação do seu próprio nome com a 

                                                 
106 Páginas disponíveis em: <https://www.facebook.com/Bolsominions-argumentando-1104660716309371/>, 

<https://www.facebook.com/bolsominion1/?ref=br_rs>, <https://www.facebook.com/Todo-dia-um-bolsominion-

passando-vergonha-1898281883720169/?ref=br_rs>, <https://www.facebook.com/bolsominions.web/?ref=br_rs>, 

<https://www.facebook.com/Fal%C3%A1cia-Bolsominion-1691750144442823/?ref=br_rs> e 

<https://www.facebook.com/bolsoneides/?ref=br_rs>, respectivamente, da esquerda para a direita. Acesso em: 

14/09/2018.  
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imagem que é tida do seu eleitorado (minions, servos fiéis), resultando nos bolso-

minions.  

A partir desse termo, também podemos observar dois movimentos gerados: 

um primeiro movimento é o de ressignificação da ressignificação, isto é, sujeitos que 

são chamados de bolsominions e que, assim, se apropriam do termo para propagar a 

mensagem do seu candidato político malvado favorito. Então, no lugar de negarem o 

termo “bolsominions” (visto que se trata de uma sátira e de uma crítica feita contra o 

grupo), eles afirmam que são bolsominions, mas não qualquer bolsominion e, sim, o 

“Bolsominion Opressor” (título da página de Facebook conforme segue imagem 

abaixo), uma característica comumente associada ao seu candidato político e que é 

reforçada nas páginas que são contrárias a esse sujeito.   

  
Figura 16 - Páginas de Facebook com conteúdo sobre bolsominions ressignificado 

 
Fonte: Reprodução Facebook107 

 

Um segundo movimento é o da negação dessa ressignificação, ou seja, os 

sujeitos que configuram o eleitorado desse candidato político não se veem como 

bolsominions, pois é um termo associativo a lacaios, servos, capachos etc., e criaram 

uma página com o título “Bolsominion, é a mãe”, conforme figura acima. Contudo, o 

tipo de conteúdo propagado na página é semelhante ao da página anterior, exaltando 

                                                 
107 Páginas disponíveis em: <https://www.facebook.com/BolsominionOpressor/?ref=br_rs> e 

<https://www.facebook.com/politicoszueros/?ref=br_rs> Acesso em: 14/09/2018. 
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as características de seu candidato político malvado favorito. Com isso, observamos 

como uma ressignificação ocorre, como novas visões de mundo são incorporadas a 

um termo que, na sua gênese, não significava o que, hoje, ele passou a significar.  

Porém, é importante observar que, mesmo com a ressignificação, a atribuição 

de (novos) sentidos não é feita de forma fortuita, mas ocorre de maneira associativa, 

isto é, não encontramos o uso de termos como “lulaminions”, “grusonaro” etc., uma 

vez que são os minions, enquanto sujeitos e representantes de um grupo social 

específico, que dão o tom da criação e ressignificação do termo, pois o caráter 

ideológico, presente no enunciado, aproxima o que está na arte com o que está na 

vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Dentro da franquia Meu Malvado Favorito (2010, 2013, 2015 e 2017), os sujeitos 

minions e Gru se constituem a partir de determinados posições ideológicas que 

refletem e refratam condições sociais da existência: servidão, exploração, vilania etc. 

Assim, um enunciando estético nos expressa algo existente na vida, reelaborado e 

ressignificado por meio da arte, com a sua linguagem própria. A linguagem, 

concebida como o lugar de privilégio para visualizar as ideologias, está no mundo 

em forma de enunciados repletos de índices de valor, uma vez são sujeitos ativos, 

responsivos e responsáveis que a utilizam para se manifestar no mundo em que 

vivem. Assim, essa linguagem é considerada viva e em constante evolução, porque 

os sujeitos também o são, uma vez que se encontra atrelada a eles. A manifestação da 

linguagem ocorre por meio de enunciados que carregam valores envolvidos na 

interação que é estabelecida por meio de um diálogo existente entre os sujeitos e os 

sujeitos e a vida. 

Portanto, em nossas reflexões acerca dos bolsominions, trouxemos, 

inicialmente, a própria constituição dos sujeitos minions (em relação de alteridade 

com o Gru) para que esse conteúdo fosse compreendido como um enunciado-

resposta, típico de um momento social e histórico específico, que reflete e refrata 

diferentes vozes sociais, como as de cunho mais crítico e ácido em termos de humor, 

bem como também reflete e refrata uma nova significação que, na sua concepção, não 

foi concebida ou prevista, mas que foi apropriada por esse outro grupo. Com isso, 

pudemos mostrar, brevemente, como ocorre os embates sociais entre diferentes 

grupos, sem que haja, necessariamente, uma superação de vozes, porque o 

movimento dialógico não prevê um fim nem esgotamento, mas (re)começos 

(res)significados.   
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A RESISTÊNCIA PRODUZIDA 

NAS CORRENTES POPULARES 

DA CANÇÃO FOLCLÓRICA 

ARGENTINA EM CONTEXTO 
 

Nathan Bastos de SOUZA108 

 

RESUMO 

 

Este texto apresenta um recorte em nossa reflexão de mestrado (SOUZA, 2017) em que 

traballhamos com a construção contraditória do discurso de identidade no contexto do 

folclore argentino e no cancioneiro de Soledad Pastorutti. Assim, neste texto refletiremos 

sobre como o folclore argentino sempre foi resistência e sobre como produz uma identidade. 

As categorias teóricas que levantamos estão relacionadas ao trabalho com a ideologia e a 

cultura em interface, partindo da reflexão de M. Bakhtin, buscando diálogos com A. Rama e 

L. Wacquant a respeito da relação respectiva entre a cidade letrada e o gueto na consolidação 

dos discursos de identidade que sustentam o folclore argentino.  

 

Palavras-Chave: Folclore argentino. Resistência. Estudos Bakhtinianos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

   

m nossa reflexão temos encontrado o papel deformador da identidade como 

uma tarefa de investigação. Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa a 

respeito do discurso de identidade do cancioneiro de Soledad Pastorutti, que 

foi gestado no contexto do folclore da Argentina, por sua vez caracterizado por um 

movimento que iniciou e se firmou como resistência. A produção de resistência que o 

folclore da argentino gerou, pelo menos, quatro momentos decivisos, como 

retomamos nas próximas páginas, de resistência à alteridade. Neste texto recortamos 

a resistência sendo produzida pelas correntes populares da canção folclórica 

argentina e a estudamos em contexto.  

Dessa maneira, em uma primeira seção deste texto revisamos como essa 

canção surgiu e se instituiu naquele país; na seção dois trabalhamos propriamente 

com o papel da resistência no que se refere às camadas populares da sociedade; na 

terceira seção dialogamos com a reflexão de A. Rama sobre a cidade letrada e de L. 

Wacquant sobre o gueto e o papel desempenhado por esses dois conceitos na 

consolidação dos discursos de identidade que sustentam o folclore argentino.  

                                                 
108 Doutorando em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Bolsista Capes, agênecia a que agradeço 

a oportunidade de bolsa.  E-mail: nathanbastos600@gmail.com  
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1. UM BREVÍSSIMO APONTAMENTO SOBRE HISTÓRIA DA CANÇÃO 

FOLCLÓRICA ARGENTINA 

 
“La Argentina es un país formado en realidad por dos países diferentes. Su 

configuración geográfica ha impuesto esta fatalidad, y toda la historia argentina 

se mueve a través de esa dialéctica. Buenos Aires y la comarca que la rodea —la 

llamada “pampa húmeda” — es una cosa; el interior, otra muy diferente”. 

Félix Luna 

 

A região em que Buenos Aires está situada em relação ao país de que é capital 

causa essa impressão de que sempre esteve, inclusive pela geografia, de costas para o 

interior. Essa fatalidade, nos termos de Luna (1986, p. 9), faz com que a metrópole – 

às margens do Rio da Prata e do Oceano Atlântico – esteja em maior contato com a 

Europa, de onde vieram as formas culturais do velho continente. Em outros termos, 

Luna (1986, p. 9) afirma que em qualquer tempo a capital federal esteve sempre mais 

interessada nas novidades culturais que o porto trazia de alhures.  

O interior, todavia, é muito distinto. Salvo alguns núcleos urbanos em 

acelerado processo de industrialização – as capitais provinciais – a maior parte das 

cidades interioranas depende economicamente das atividades primárias e possui 

população média ou pequena. As províncias, segundo Luna (1986), conservaram em 

estado “de relativa pureza la tradición hispano-criolla y frente al litoral europeísta 

mantienen una fisionomía más tradicional” (LUNA, 1986, p. 9).  

No final do século XIX e começo do seguinte, Buenos Aires foi inundada por 

duas ondas migratórias: uma onda migratória de europeus que chegam para 

trabalhar na capital e uma segunda onda, advinda do interior do país, que levou o 

campesinato pobre, sobretudo do extremo norte do país, em busca de empregos e 

uma vida melhor. Em função disso, a população da capital se multiplicou em pouco 

mais de quarenta anos em progressão geométrica109.  

Esse influxo migratório produziu um choque de culturas: o cidadão da Buenos 

Aires de então estava acostumado ao tango, como algo já consolidado. Os povos do 

interior chegaram com suas canções, muito pobres tematicamente e muito ligadas a 

um elogio à terra e ao homem do campo; os europeus traziam também outras formas 

culturais. No encontro, como marca identitária de resistência, a capital, 

metonimicamente, passou a se apropriar da canção folclórica porque o tango já não 

dava mais conta de conter o avanço da cultura europeia110. É nesse sentido que se 

afirma no contexto do estudo do folclore na Argentina que tudo o que provinha do 

interior devia ser avaliado e consagrado em Buenos Aires (LUNA, 1986; ARCHETTI, 

2003; 2013; BARRERO, 2011; GIORDANI, 2010; 2012; SOUZA, 2017b). 

                                                 
109 Archetti (2003) apresenta outros dados relevantes sobre esse perfil da imigração no país.  
110 Entre 1910 e 1940 o tango foi, senão o único, o produto mais típico da cultura urbana cosmopolita de Buenos 

Aires (BARRERO, 2011; SOUZA, 2017a). 
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Na esteira da reflexão de Rama (2015) sobre a relação entre o anel do poder – 

que protege as letras, no centro das cidades latino-americanas – e a produção de 

guetos sociais, a cidade de Buenos Aires dos anos 1940 que já lidava com a afirmação 

do “sentir-se argentino” em meio às identidades estrangeiras que se moviam na 

capital se depara com um segundo dilema: agora, a “Buenos Aires estrangeira e 

cosmopolita” reconhece uma “outra Argentina e sua população nativa 

marginalizada, com suas tradições” (ARCHETTI, 2003, p. 21). A Argentina do porto é 

obrigada a reconhecer a Argentina do interior. As duas faces de Jano de um país, 

como diria Bakhtin (2009; 2010; 2013).  

Esses choques culturais produziram, naquele momento, uma apropriação pela 

cidade letrada – daí sua plasticidade, nos termos de Rama (2015) – dos discursos de 

resistência gestados nos guetos formados pelos interioranos ao redor de Buenos 

Aires. Um movimento iniciado entre o final do século XIX e começos do século XX, 

partindo das classes dominantes, busca a articulação de campanhas em favor dos 

sentimentos nacionalistas, até os anos de 1930 a literatura gauchesca deu conta disso.  

Com a transferência dos trabalhadores rurais para as cidades essa ideia de um 

“código de tradições nativas” (GIORDANI, 2012, p.2) passa a valer, porque aquilo 

que antes era desprezado como incivilizado serve agora para “connotar las bondades 

de lo argentino ante urgencias como la inmigración, que se asentaba sobre todo los 

centros urbanos con ‘ideas extrañas al sentimiento patrio’, como el socialismo y el 

anarquismo” (idem). Archetti (2003, p.18) conclui que esse processo de globalização 

serviu para “inventar uma ‘tradição’, um espelho no qual os argentinos podiam se 

ver, precisamente porque ali os ‘outros’ começaram a vê-los” (idem). É justamente aí 

que o folclore encontra as frestas do anel do poder. É o momento em que a face 

popular do país bicorporal passa a se refletir no espelho.  

Luna (1986) resume essa chegada dos interioranos à capital e dá um panorama 

da cidade de Buenos Aires os recebendo: 
 

Estos hombres y mujeres, instalados generalmente de modo muy precario, 

agredidos por un medio urbano al que eran extraños, nostálgicos de su terruño y 

conservadores de sus hábitos de vida aún dentro del ritmo de la gran ciudad, 

tenían sus canciones, sus bailes, sus tradiciones, que afirmaban como una defensa 

frente a la alienación del nuevo medio. En pequeños centros — “las peñas” — 

hacían su música, danzaban sus danzas, seguían y aplaudían a los pocos artistas 

que interpretaban sus canciones entrañables. Y aunque el público porteño 

ignoraba el submundo de los cabecitas negras (así calificaban despectivamente a 

los morochos del interior), poco a poco se iban extendiendo hacia el centro de 

Buenos Aires las expresiones propias del medio rural de dónde venían (LUNA, 

1986, p. 11). 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a2

8
4

 

O processo de guetização é acima resumido: o homem do campo, estrangeiro à 

cidade grande, etnicamente marcado111, trouxe em sua migração para a cidade suas 

canções, suas tradições e as “peñas” servem como lugar de encontro e de 

manifestação das lembranças do campo.  Nesse sentido, a capital entra em choque, 

visto que a maioria dos estrangeiros que frequentavam Buenos Aires era europeia e 

caucasiana; de uma hora para outra a cidade começa a ser frequentada por outros 

marcadamente distintos. O anel do poder em seu movimento redentorista exclui o 

diferente para longe do centro urbano, mas é das margens do poder que emergiu a 

força do folclore agora na capital federal.  

Passado algum tempo, nos idos dos anos 1960, esse espelho criado pelo anel do 

poder para refletir o sentimento de argentinidade começa a se estilhaçar porque os 

grupos de folcloristas – tanto aqueles que viviam em Buenos Aires quanto aqueles que 

ainda viviam no interior – percebem que a produção cultural argentina passava 

inteiramente pelo crivo da capital. Em outras palavras, os levantes culturais começam 

a se organizar e dar um contorno distinto ao folclore. Em 1961 acontece o primeiro 

Festival de Cosquín, uma cidade localizada na província de Córdoba, e daí por diante 

o folclore assume um papel institucionalizado como cultura popular proveniente do 

interior na qual se entrecruzam as relações de poder entre cidade e campo, interior e 

capital e outras questões. No dizer de Giordani (2010), depois de 1961 o termômetro do 

folclore argentino passou a ser o Festival de Cosquín, que em todas as últimas semanas 

de janeiro dá a conhecer as últimas tendências da tradição folclórica.  

O período em que a Argentina passou pelas ditaduras durante a segunda 

metade do século XX não foi incólume no tocante à cultura: houve dois golpes de 

estado naquele país e graves perseguições aos adeptos da canção folclórica, exílio de 

cantores, proibições de toda ordem (ver SOUZA e MIOTELLO, 2017, a respeito do 

discurso de denúncia social desse período histórico). Uma das últimas e mais 

importantes imposições do governo ditatorial, às vésperas de sua queda, foi proibir 

que as rádios nacionais tocassem músicas em inglês. Essa proibição fez com que se 

lançasse mão do rock nacional, relegado à invisibilidade pelo rock anglófono, que 

trazia em seu projeto de dizer questões próximas daquele outro rock, mas cantadas 

em espanhol. Esse momento é de alinhamento da juventude argentina ao rock, que 

traduzia muito esse sentimento de necessidade de libertação. O folclore estava em 

um de seus momentos mais cruciais, urgia a necessidade de renovação, dizia-se na 

época que ouvir folclore era “coisa de velhos” (cf. GIORDANI, 2010).  

A ditadura encerrou-se em 1982 na Argentina com a derrota na Guerra das 

Malvinas e o momento cultural-musical colocava ênfase no rock nacional alçado 

nesses momentos finais pela regra da junta militar. Entrados os anos 1990 o Festival 

de Cosquín continuava sendo o termômetro do movimento folclórico e é de lá que a 

renovação em curso com o rock se firmará: o folclore jovem.  

                                                 
111 A fisionomia dos norteños e cuyanos (das regiões do norte e do cuyo argentino) é muito característica pelas 

descendências indígenas, por isso são chamados de “cabecitas negras”, uma ofensa racista advinda de um lugar 

de dizer europeísta.  
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Na década de 1990, um grupo de cantores que foram consagrados no Festival 

de Cosquín inovou o folclore argentino de distintas maneiras. Em 1992 se apresentou 

pela primeira vez um cantor de Salta, Oscar Esperanza Palavecino, motorista de 

ônibus de excursões, que por ter nascido no Chaco Salteño ficou conhecido pelo 

nome artístico El Chaqueño Palavecino. Em 1993 um grupo constituído por quatro 

cantores é alçado aos holofotes, liderados pelos irmãos Teruel, Los Nocheros se 

tornaram um fenômeno massivo, com imensas legiões de seguidores, sobretudo 

mulheres (GIORDANI, 2010, p. 184). Em 1995, César Isella112 havia convidado uma 

menina para se apresentar no palco principal do festival, mas por sua idade na época 

foi proibida de participar do show como solista, era Soledad Pastorutti. A cantora, no 

ano seguinte, com apenas 15 anos, foi apresentada no Festival e ganhou o prêmio de 

destaque.  

O folclore jovem113, assim chamado pela mídia na época em função de que 

nenhum dos cantores era mais velho que trinta anos, começa a transformar o cenário 

do folclore argentino deslocando o projeto de dizer e as formas em que a canção era 

apresentada. Beaulieu (2013) entende o folclore jovem como um fenômeno  

 

Surgido de “las provincias”, el fenómeno del Folklore joven agrupaba a una serie 

de artistas cuyas competencias centrales eran una capacidad de vender, convocar 

y producir en el público una gran efervescencia, competencias que convirtieron a 

esos artistas en figuras dominantes del campo (BEAULIEU, 2013, p.3). 

 

2. A RESISTÊNCIA PRODUZIDA NAS CORRENTES POPULARES DA 

CANÇÃO FOLCLÓRICA ARGENTINA EM CONTEXTO 

 

As correntes poderosas e profundas da cultura (particularmente as de baixo, 

populares), que efetivamente determinam a criação literária, continuam 

aguardando descobertas e às vezes permanecem totalmente desconhecidas dos 

pesquisadores (BAKHTIN, 2017, p. 12).  

  

Partindo do exposto na citação acima de Bakhtin (2017) refletimos sobre o 

papel na produção de resistência que a canção folclórica apresentou na Argentina 

durante o século passado. Na esteira da reflexão de Souza (2017a), podemos apontar 

no decorrer do século XX quatro momentos decisivos para o desenvolvimento da 

canção folclórica na Argentina:  

1) O começo do século XX: influxos migratórios em Buenos Aires e a 

formação de guetos. 

2) O fenômeno Cosquín e a institucionalização do folclore (anos 1960).  

                                                 
112 Cantor já tornado clássico no folclore argentino.  
113 O grupo envolve principalmente as figuras de Soledad Pastorutti (Santa Fé), Los Nocheros (Salta), Los Tekis 

(Jujuy), Abel Pintos (Província de Buenos Aires), Los Sacha (Córdoba), entre outros, de acordo com Beaulieu 

(2013, p.3). Em sua maioria, eram cantores advindos de províncias do interior do país, como aqueles que 

conformavam o “folclore à moda antiga”, como denominou Souza (2017a) para didatizar a divisão.  
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3) Sinais de alerta: o folclore à moda antiga na berlinda e uma renovação em 

curso (anos 1980).  

4) Anos 1990: O folclore jovem e seus temas.  

Nesse sentido, podemos comentar que o desenvolvimento da canção folclórica 

na Argentina se deu em um movimento de plasticidade da cidade letrada (RAMA, 

2015) que se apropria do discurso do folclore. Em outras palavras, Buenos Aires se 

apropria metonimicamente do projeto de dizer que foi gestado no folclore, fruto da 

cultura popular: o processo é de institucionalização dessa canção e de seus cantores.  

Em um momento inicial, aquele apontando em 1), é movimento de resistência 

às identidades europeias que frequentavam a capital; em 2), um processo de 

institucionalização nos anos 1960, as resistências continuavam, no sentido de 

reconhecimento da cultura popular gestada no bojo do folclore; em 3), com o folclore 

buscando diálogos com outros gêneros, como o rock, e em luta contra as ditaduras; 

em 4), no início dos anos 1990, essa renovação que se iniciou na década anterior 

tomou corpo e o folclore se reinventou (já institucionalizado).  

No tocante ao trabalho com a perspectiva ideológica em relação à cultura, 

Arán (2006) reflete que uma das premissas mais importantes de Bakhtin é a relação 

indissolúvel entre a literatura (a arte, em geral) e a cultura, o que impossibilita, na 

esteira da leitura da autora, discutir/estudar um fato literário/cultural/estético sem 

pensar nos modos de refração de ordem cultural que “no consisten en una mera 

copia o reflejo, sino en un modo de apropiación reevaluadora de la realidad 

circundante” (ARÁN, 2006, p. 79). Nesse sentido, a refração de ordem cultural 

produzida pela institucionalização do folclore na Argentina.  

 

3. A CIDADE LETRADA E A FORMAÇÃO DOS GUETOS COMO JANO: 

hegemonia e dissidência 

 

Rama (2015) explica a formação das cidades na América Latina com o objetivo 

de descrever como sua construção determina – até hoje – as relações de poder nesse 

continente. É importante ressaltar que, antes de uma revisão da teoria do autor, os 

episódios de sua narrativa se sobrepõem e constituem a cidade atual.  

O autor inicia seu traçado desde o período de chegada dos europeus, em que 

as construções, à revelia do padrão urbano da Europa medieval/renascentista, foram 

totalmente planejadas, de modo que as cidades latinoamericanas demonstram uma 

ordem que justifica o poder. Em toda a extensão da América Latina “[…] surgirão 

cidades ideais [...] [as quais] Serão regidas por uma razão ordenadora que se revela 

em uma ordem social hierárquica transposta para uma ordem distributiva 

geométrica” (RAMA, 2015, p.23).  

Esse primeiro período é o denominado “cidade ordenada”, já que o modelo 

“situava o poder no ponto central [da cidade] e distribuía ao seu redor, em 

sucessivos círculos concêntricos, os diversos estratos sociais” (RAMA, 2015, p.25). O 

que provoca que a ordem social se dê por meio de uma realidade física: a própria 
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constituição da cidade, nesse primeiro momento, impõe o poder sobre o continente 

em período de colonização, acarretando que o poder se institua pela geografia das 

cidades:  
No centro de toda a cidade, conforme diversos graus que alcançavam sua 

plenitude nas capitais vice-reinais, houve uma cidade letrada que compunha o 

anel protetor do poder e o executor de suas ordens: uma plêiade de religiosos, 

administradores, educadores, profissionais, escritores e múltiplos servidores 

intelectuais. Todos os que manejavam a pena estavam estreitamente associados 

às funções do poder (RAMA, 2015, p.38). 

 

A constituição e manutenção desse anel do poder, que se instaura no centro da 

cidade ordenada é que produz o segundo momento da constituição da cidade no 

trabalho de Rama (2015): “a cidade letrada”. A supremacia da cidade letrada se deu 

por dois motivos: 1 – seus membros constituíam um grupo restrito e drasticamente 

urbano; mas, o mais importante se deve a 2 – o paradoxo de que os membros da 

cidade letrada eram os únicos exercitantes da letra em um meio desguarnecido de 

letras, os donos da escritura numa sociedade analfabeta puderam se institucionalizar.  

Nessa perspectiva, a constituição das cidades na América Latina causa o efeito 

de manutenção do poder nas mãos de um mesmo grupo através da história (o grupo 

letrado, os mais favorecidos economicamente também). Se por um lado o poder se 

encapsula no “anel”, na expressão de Rama (2015), causando o efeito de hegemonia, 

a dissidência se instala por outro lado. Nessa esteira de pensamento, a reflexão de 

Wacquant (2004) sobre a formação dos guetos é interessante para dialogar com essa 

perspectiva de poder em acontecimento pela geografia da cidade.  

Segundo Wacquant (2004), o gueto funciona segmentando o espaço da cidade 

como materialização de dominação etno-racial, funciona também como “máquina de 

identidade coletiva potente” (WACQUANT, 2004, p.161), porque auxilia a 

“inscrustrar e elaborar justamente a divisão da qual é expressão de duas formas 

complementares e associadas” (ibid). Em primeiro lugar, reafirma a limitação entre 

os periféricos que constituem o gueto e os outros, que vivem em regiões 

circundantes, pois intensifica o abismo socio-cultural entre esses grupos:  
 

[...] ele faz que seus residentes sejam objetiva e subjetivamente diferentes de 

outros residentes urbanos ao submetê-los a condições únicas, de maneira que os 

padrões de cognição e conduta sejam compreendidos como singulares, exóticos 

ou até aberrantes [...]. Isso só serve para alimentar as crenças preconceituosas já 

existentes. (WACQUANT, 2004, p.161).  

  

Assim, a canção folclórica na Argentina que se fundou como resistência desde 

seu princípio foi se institucionalizando na mesma medida em que a cidade letrada 

aproveitava as questões trazidas por essa resistência para alimentar-se. Mas, por 

mais que já se tenha passado muito tempo – objetivamente, um século – as diferenças 

entre a cultura gestada pela cidade letrada como sua – e vendida pelos almanaques 

turísticos – é o tango (ARCHETTI, 2003). O folclore serviu (e serve) como objeto de 
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refração da cultura estrangeira em vários momentos. Isso se dá na relação com o 

gueto, segundo Wacquant (2004, p. 161), já que sua função secundária é “[ser] um 

motor de combustão cultural que derrete as divisões dentro do grupo confinado e 

alimenta o orgulho coletivo ao mesmo tempo em que fortifica o estigma que o 

assola”. Para exemplificar o poder que o gueto exerce na produção de uma 

identidade fortemente inscrutrada, Souza (2017a) afirma que o discurso da canção 

folclórica na Argentina se constitui na contradição de repelir a diferença que é 

constitutiva, em uma perspectiva bakhtiniana de análise. Assim, poderíamos resumir 

a questão na seguinte fórmula: cidade letrada → gueto → identidade → resistência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No dizer de Arán (2006) não há uma apropriação ingênua dos bens culturais, 

assim, cada fato estético – seja a canção, se ja o cancioneiro folclórico como um todo – 

reflete e refrata uma realidade. Essa apropriação da cidade letrada do discurso de 

identidade que o folclore produzia deforma o projeto de dizer da resistência porque 

se apropria reavaliando esse projeto de dizer. Nessa perspectiva, a fórmula que 

propusemos acima parece resumir esse papel ambivalente da cidade letrada que ao 

mesmo tempo expurga e agrega o discurso do folclore.  

O gueto funciona como um parto da cidade letrada, que empurra para as 

periferias do poder aqueles que destoam dos dizeres dos donos das letras. Esse 

desacordo entre aqueles que se alinham ideologicamente ao projeto de discurso do 

folclore e a cidade letrada atesta esse papel ambivalente desempenhado pelo gueto, 

na reflexão de Wacquant (2004): reforça a divisão entre o gueto e o exterior e derrete 

as diferenças internas, produzindo um sentimento de identidade no grupo.  

Portanto, a cidade letrada produz o gueto que justifica a identidade, que por 

sua vez produz resistência. O discurso do folclore é o orientado pelas correntes 

populares em resistência às mais diversas alteridades que se movimentaram na 

Argentina do século XX, mas sua construção é ambivalente, contraditória e bivocal 

na medida em que rechaça uma diferença constitutiva. Esse movimento se explica 

pelo conceito de pluraria tantum usado por Bakhtin (2011, p. 341) para refletir sobre 

o papel fundante da alteridade: “Eu tomo consciência de mim mesmo e me torno eu 

mesmo unicamente me revelando para o outo, através do outro e com o auxílio do 

outro”.  
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AO ENCONTRO DE UM 

HUMANISMO NO TURISMO: 

outras fronteiras relacionais  
 

Patrícia Zaczuk BASSINELLO114 

Valdemir MIOTELLO115 
 

“Não estou fazendo esta maravilhosa viagem com o propósito de me 

iludir, mas sim de me conhecer melhor a partir dos objetos que vejo” 

 (Goethe) 

 

 

este passeio, permitimo-nos aterrissar e enriquecer nossa contribuição para 

o campo de estudos do Turismo colaborando na construção de um 

movimento outro, transgrediente, centrado no porvir, que assume como 

lugar de discussão a vida e nela encontra a palavra do outro, valoriza a escuta e se 

relaciona ativamente com ela. Logo, um movimento que privilegia a relação - 

dialógica –de abertura à alteridade que possibilita sugerir vivências contra-

hegemônicas e concepções outras sobre nossos objetos de estudo e práticas que 

envolvem o Turismo enquanto campo do saber. 

Esse movimento que escolhemos desenvolver aqui se apoiará especialmente 

das contribuições de Geraldi (2010, 2014), de Ponzio (2010, 2012, 2014) e de Petrilli 

(2013), que se fundamentam nas reflexões bakhtinianas para sustentar suas 

proposições, para sublinharmos, nesse diálogo provocado e circulado por nós no 

Turismo, a exigência da construção de um humanismo da alteridade – nas práticas 

turísticas - enquanto humanismo focado no direito à alteridade - no tempo de 

alteridade - que não pode ser descartada, mas sim, valorizada.  

Nesse sentido, o passeio versará sobre uma breve reflexão teórica sobre esse 

movimento inverso, subversivo, de nova razão dialógica, que Bakhtin nos propõe de 

nos direcionarmos para nova postura de produção relacional nos estudos turísticos, 

invertendo o pólo constituidor do sujeito e objeto turístico, do tempo de identidade – 

da “máscara da distinção”, dos “nichos de mercado” (GERALDI, 2010, p.152) - para o 

tempo de alteridade – do reconhecimento do outro, da não-indiferença, da 

infuncionalidade - alargando os sentidos para todas as direções. Uma luta para trocar 

a entrada pela identidade e iniciar a entrada pela alteridade. Essa mudança é 

                                                 
114 Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar. Docente da Universidade Federal de Mato Grosso 
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revolucionária e provocada por Bakhtin nesta existência! Ela pode mudar tudo, ela 

pode proporcionar a construção de um outro humanismo, mais humano, solidário. 

Sai o eu do centro, mas ele não é jogado fora, desloca-se, colocando-se ao seu lado o 

outro, mas não no centro, lado a lado - dois eixos de valor - e então escolhe-se admitir 

que o outro me dá existência, que sou uma concessão do outro. A alteridade como 

categoria do espírito e do pensamento como ferramenta para afrontar a realidade 

consumista e egoísta em que vivemos. 

 

TEMPO DE IDENTIDADE E TEMPO DE ALTERIDADE NO TURISMO: uma 

travessia pelo sentir 

 
A identidade é uma armadilha 

(Augusto Ponzio) 

 

Quando pensamos em identidade, seja ela individual ou coletiva, nos vem à 

mente a ideia de sua relação com a comunicação global, o tempo relacionado ao 

trabalho-mercadoria e “a aceleração do tempo e a mobilidade num mundo 

globalizado” (GERALDI, 2010, p.148). 

A identidade é feita de oposição, e como tal, é já arrolamento, recrutamento, 

chamada às armas, “é já constrição ao conflito, constrição à guerra” (PONZIO, 2014, 

p.50). Conforme Ponzio (2014), na história do Ocidente, tem sempre prevalecido a 

identidade sobre a alteridade, a diferença e a inerente indiferença sobre a não-

indiferença, as relações entre indivíduos no interior dos seus gêneros, com suas 

responsabilidades sempre mais delimitadas, sobre as relações entre singularidades 

fora de qualquer gênero e sem álibi. “O capitalismo construiu o próprio sistema 

sobre a identidade, levando-o a exasperação, levando ao paroxismo o medo do outro 

como objeto e delimitando e amortecendo sempre mais o medo pelo outro” 

(PONZIO, 2014, p.53). 

A lógica do capitalismo é a lógica da identidade, da diferença, da indiferença. 

As relações sociais são relações de individualidades reciprocamente indiferentes que 

se submetem ao social como necessidade devida à realização do interesse individual 

delas mesmas e nas quais a preocupação com a própria identidade e com a própria 

diferença, indiferente às diferenças dos outros, incrementa sempre mais o medo que 

se tem do outro.  

Conforme Geraldi (2014), a emergência do capitalismo, primeiro mercantil, 

depois industrial, com sua forma de produção e as relações de classe que lhes são 

inerentes, precisou se estabelecer sob novas bases para que um conjunto de crenças, 

um conjunto de representações e seus discursos tivessem vez e voz. Na prática, isso 

repercutiu no próprio destino e sentido de homem que acabou por se alterar: “não 

mais filho de deus, o que importa agora é pensá-lo como ser produtivo e 

consumidor. O resto são questões de fé que não dirigem a economia capitalista” 

(GERALDI, 2014, p.123). Segundo o autor, em um longo percurso da exploração da 

atividade produtiva, na acumulação do capital, na expansão do mundo conhecido 
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anexando-se novos territórios e na fragmentação do tempo, organizando-o segundo 

as necessidades da produção, vamos presenciando o “surgimento esculpido” de um 

homem contemporâneo.   

Termos-chave como “não há proteções”, “New Speech”, “sustainable development”, 

“competitiveness”, entre outros, nos parecem ser a situação do homem da 

comunicação-produção global aliada ao desenvolvimento tecnológico e à ampliação 

do mercado até tornar-se mercado mundial. Esses termos têm livre circulação nos 

canais da comunicação global e estão na base da obtenção do consenso funcional à 

reprodução do idêntico. Somado a esses termos, as categorias do tempo e da 

mobilidade também transitam no mundo alargado de relações que se intensificam, 

porém com natureza efêmera e “descartável” e, no curso da mobilidade por todos os 

territórios(reais ou simbólicos), transformar cada lugar e sua história em fragmentos, 

em mercadorias a serem olhadas e consumidas. Um abandono das identificações 

culturais, costumes e crenças para dar espaço à economia global. 

 Essa é uma sociedade em que o tempo se mede pelo dinheiro. O tempo é 

medido para o consumo. O tempo de um selfie, de nos fotografar ao invés de 

fotografar o outro. O tempo do facebook e do instagram, apresentando a todo momento 

para os outros o que estamos fazendo, presentificando completamente nossa vida. 

Um tempo em que o apressar-se e o exibir-se foram ‘tornados’ necessidades humanas 

para as finalidades de um mercado global. Uma estética que nos revela a nós 

mesmos, nos encaixota, um objetivismo grosseiro, como destaca Miotello (2015). 

Uma “máscara identitária” (GERALDI, 2010, p. 147) sob a qual somos chamados a 

nos esconder para sermos contemporâneos, atualizados e estarmos sempre em um 

mundo de vertigem em que “embotamos uma de nossas maiores qualidades: a 

capacidade de nos surpreendermos” (GERALDI, 2010, p.149). 

 
Como tudo muda, como tudo se desloca, nada deve surpreender e tudo deve ser 

tributado ao progresso, ao desenvolvimento, naturalizando esta crescente 

necessidade do novo. Paradoxalmente, o novo é o que não existia, mas é o que 

era já esperado. O flâneur não precisa das galerias para se deixar olhar e para 

olhar. É-se flâneur em qualquer parte: desfila-se virtualmente por toda a parte, 

sempre sem se surpreender com nada porque toda novidade, tecnológica ou não, 

já estava na ordem do dia, estava por acontecer, viria não se sabia a hora e se 

faria obsoleta sem qualquer aviso prévio. E o olhar dirigido para todos os lados 

deve ser móvel, rápido, fragmentário. Quase turista (GERALDI, 2010, p.149). 

 

A aceleração do tempo e a mobilidade de todos por todos os territórios em um 

espaço globalizado pelas novas tecnologias116 vêm empobrecendo o tempo para as 

múltiplas formas de ver o mundo, para as múltiplas formas de conceber a vida e para 

                                                 
116 Vale ressaltar que nossa postura aqui em relação as novas tecnologias não se refere a sua acessibilidade, 

manuseio e no exercício da expressão,  mas  problematizar como está sendo sua produção ao provocar uma 

alteração nas relações do mundo do trabalho (tornando a sociedade mais consumista) e no preparo para este 

mundo.  
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qualquer hibridização cultural. Estamos atropelando as culturas e fixando-as a um 

sentido único, empobrecendo as variedades linguísticas e colonizando discursos, 

vestindo uma máscara de tudo consumir e com nada se surpreender. Máscara, 

porque por trás, na camuflagem da diferença, estão as desigualdades. 

Geraldi (2010) também ressalta, nesse contexto, que em paralelo ao processo 

de globalização econômica se forja um processo de revitalização de diferenças, com 

regionalismos que identificam cada pequeno pedaço do planeta. A ideia é ter algo 

distinto, ter um nicho para se fazer notado, para segmentar. Sobrevalorizar o 

diferente, mostrar-se diferente, construir uma distinção. O consumo de “experiências 

marcantes” com valor agregado. O que isso nos remeteu a pensar? Para alguns dos 

movimentos da indústria do turismo: especialmente àqueles que direcionam para a 

segmentação de mercado, a fragmentação da viagem para confortar grupos de 

consumidores. “Máscara da distinção. Identidades forjadas em benefício da 

construção de nichos de mercado. Esquecimento das semelhanças e do destino 

histórico comum” (GERALDI, 2010, p.152). 

Acreditamos que a proposta seja inversa: buscar semelhanças entre diferentes 

para propiciar modos mais solidários de compreender as relações, alargando os 

horizontes de nossas possibilidades interativas e, por isso mesmo, da constituição de 

nossas consciências. “O mesmo e o diferente se dando junto, concomitantemente. Se 

dando na fronteira, no limite, e quebrando e embaralhando esses limites. Sempre em 

atividade interativa criadora” (MIOTELLO, 2012, p.155-156).  

Buscar semelhanças consiste na individuação da relação conferindo forma 

conectiva, eletiva, atrativa, por afinidade atrativa àquilo que se dá como outro. Trata-

se de uma semelhança em que as diferenças não são canceladas, como na indiferença 

da semelhança coesiva, que identifica, empata, iguala, mas sim um movimento em 

direção de uma semelhança por alteridade, na direção do outro enquanto outro, que 

significa acolher a diferença para modificar nossa maneira de ser, multiplicar nossos 

caminhos que exigem o exercício da subjetividade (que demanda a alteridade e a 

solidariedade com a alteridade)hoje cada vez mais reprimida visto a concretização e 

extensão da indiferença das relações sociais que a caracterizam.  

Negociar sentidos da vida vai rompendo com posturas e sistemas tradicionais, 

pois através do diálogo entre as diferentes culturas, vamos enriquecendo a 

experiência humana como um todo porque são nutridas da escuta das alteridades. 

Ao negociar sentidos, pelo pensamento bakhtiniano, estamos entendendo que os 

sentidos de uma dada cultura, pessoa, povo entram em relação com os sentidos 

produzidos por outra cultura, pessoa, povo. Relação de narrativas que resulta da 

disposição para o diálogo, de conceber a vivência do diálogo como um tempo para 

colocar questões e como um tempo para se por à escuta, da alteridade, cujo propósito 

seja construir novos sentidos e compreensões dessa relação.  

Quando pensarmos que a experiência turística e o ato de experimentar deve 

ser único, devemos alargar a concepção de experiência única não somente para o 

enriquecimento próprio ou para aquilo que já “prevemos sentir e olhar”; entender 

que único não significa um, não é quanto ao número, é quanto à relação! Única é a 
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relação. Cada um de nós só é único na relação com o outro. É essa relação que 

determina a singularidade, por conseguinte, repleta de contrapalavras.  O olhar do 

sujeito, sua experiência precisa ser exotópica, que implica um movimento na direção 

do outro, da outra cultura, de modo que o sujeito possa enxergar sua vida, suas ações 

e cultura pelos olhos do outro, como também um retorno para si mesmo, de olhar 

sua própria vida, cultura de sua perspectiva, já embebida pela perspectiva do outro.  

Temos que entender que uma identidade não é dada e fixada desde sempre e 

para sempre. A identidade só é possível se assumir seu caráter volitivo. “Ela é 

produto histórico e como tal resulta também de volições nem sempre as mesmas 

dentro de um grupo” (GERALDI, 2010 p.161). E ainda que histórica e resultante de 

interpelações, não perde seu caráter volitivo. O convívio contínuo e o embate entre 

posturas distintas é que vai estabelecendo modos outros de se constituir enquanto 

grupo, enquanto ser. O aspecto volitivo da construção de identidades é uma 

aprendizagem, um abrir-se para aprender com o outro. Construção respeitosa, 

dialógica e que resulta na efetiva diferença. Construção de um novo humanismo.   

Essa é a provocação de Bakhtin e que temos insistido para todas as questões: 

inverter o eixo de pensar as relações. Evitar o olhar exclusivo para o “eu” como 

também a sua renúncia gratuita pelo olhar do “outro”, o que caracterizaria uma 

compreensão unilateral, que nada acrescentaria de substancial na relação. O embate 

de olhares é a medida que enriquece o ser, sua cultura, seu tempo. Embate que 

provoca a alteração é a medida da diferença, do que é substancial para a experiência 

turística e vivência do ser sujeito.  

A monologia da identidade sendo substituída pela dialogia da alteridade. A 

polifonia substituindo a síntese e o eu deixa de ser individual para existir como 

eu/outro. A irrupção do outro na esfera do eu proporciona-lhe a possibilidade de 

crescer, em vez de permanecer estático, a possibilidade de contradizer-se e de viver 

em seus horizontes de possibilidades e de apagar suas fronteiras para converter-se 

em um eu que vive de suas relações, um eu no que ressoam as vozes e as 

valorizações éticas do outro. 

Na luta contra o encaixotamento da identidade, contra a funcionalidade, a 

reificação, o consumismo do outro como objeto, a estabilização plena, abre-se a porta 

da alteridade, da infuncionalidade, abrindo tempo para o outro como constitutivo, 

tempo de escuta, tempo de ser-com-o-outro. Este é o tempo de alteridade. O tempo 

de alteridade é o tempo da escuta, uma escuta no sentido de saber compreender e 

responder, mas sobretudo, no sentido de dar tempo ao outro, o outro de si e o outro 

por si. O tempo da refração como caminho da realidade social. Conviver com a 

diferença passa a ser um enriquecimento das formas de experiência e compreensão 

do mundo e da vida.  

A escuta requer a palavra outra. Na comunicação global, trata-se de 

mencionar, conforme Ponzio (2010), o “ouvir em geral”, que insiste em não ser escuta 

da palavra outra, apesar do envolvimento do destino de cada um no destino de 

todos, não apenas de todos os seres humanos, mas de todos os seres viventes sobre 

este planeta. De acordo com o autor, o “ouvir em geral” tem a ver com o sentido das 
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mensagens – das mercadorias-mensagens e das mensagens-mercadorias – muito 

mais do que com a escuta da palavra outra. O “ouvir em geral” não presta atenção 

aos sintomas de uma situação cada vez mais insustentável e invisível que é a ação 

humana e suas múltiplas poluições cotidianas. A sociedade do ouvir reflete uma 

estrutura de sociedade caracterizada pelo silêncio. “O silêncio é o instrumento dos 

meios de comunicação em massa; monologismo; forças centrípetas sociais; retira da 

palavra o seu caráter humano”(PONZIO, 2010, p.67). 

Tudo isso gera o que Ponzio (2010) classifica como a busca paroxística da 

identidade, como a negação cada vez mais do outro, do outro por/fora si e do outro 

de si, do qual a afirmação da identidade requer o sacrifício. Negação da alteridade, 

como diferença-indiferente, o que prejudica a escuta e o encontro com a palavra 

outra, tanto na relação do eu consigo mesmo, quanto naquela do eu com o outro. 

A escuta é uma atitude especificamente humana. Diferentemente do ouvir, 

ligado à percepção do som e dos fonemas, a escuta é diálogo substancial como não 

indiferença ao outro, como vivência. A escuta ocupa-se das palavras outras, como 

enunciação viva em seu caráter dialógico. Nesse contexto, o ato de considerar outra 

palavra, feita de diálogo, de escuta, de acolhida, de dar tempo ao outro, no encontro 

com uma palavra outra, livre, fora dos lugares comuns, fora da ordem oficial do 

discurso, resulta na “sinestesia – dar uma cor aos sons” (PONZIO, 2010, p.135). A 

sinestesia é a escuta da palavra outra, escuta que responde a outra palavra fazendo-

se palavra outra. E como tal, Ponzio (2010) também ressalta que essa sinestesia é 

também intercorpórea, como escutar o prazer do prazer do outro, o medo do medo 

do outro, o sofrimento do sofrimento do outro. 

A escuta é diálogo substancial e está sempre presente tanto na vivência  

quanto no encontro de palavras em relação ao outro. Nas relações de interações entre 

sujeitos e objetos, em uma prática turística existe a palavra que escuta e a que fala na 

concreta situação real de interação. No entanto, a mais importante é a que escuta, 

pois considera o encontro de singularidades, possibilitando chegar ao lugar do “eu 

outro”, ou seja, lugar em que o outro compreende, alternando e completando-se 

reciprocamente, essa compreensão está ligada à identidade de sentidos, que nunca é 

total e fixa, mas volitiva, concretiza-se em possibilidades de atitudes responsivas que 

podem ser de compreensão ou incompreensão de um momento único das relações. 

Outra dimensão que Ponzio (2010) discute sobre o tempo de alteridade em 

relação à concepção de mundo e à ordem do discurso é delineado no direito à 

infuncionalidade das capacidades humanas como o valer por si, como fim em si 

mesmo. O que ele quer nos dizer é que o homem deve ser considerado pela sua 

infuncionalidade e não pela sua funcionalidade. “O homem é um animal que 

trabalha e que tem a capacidade de excedência” (PONZIO, 2010, p.142). Ele não se 

satisfaz por fazer apenas o que “deve fazer” funcionalmente. O homem precisa do 

tempo disponível, diferentemente de tempo livre, para criar novos universos através 

das artes em geral, pois sua infuncionalidade é indispensável na constituição de seu 

caráter subversivo diante da realidade concreta do mundo da vida.  
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O tempo livre é somente funcional. O turismo, o lazer, redireciona-se 

geralmente ao tempo deixado livre pelo trabalho, pelo trabaho-mercadoria, ou como 

tempo de descanso, como intervalo funcional ao trabalho. O tempo livre é o tempo 

do não-trabalho. É o tempo da identidade. Subsiste e tem significado em relação ao 

trabalho, como uma negação, da interrupção, do merecido repouso.  

Já o tempo disponível é outro. Não é relativo ao trabalho-mercadoria e 

dependente dele, não é o tempo do lazer, não é o tempo do turismo. Conforme 

Ponzio (2010) é o tempo disponível, e talvez de um certo ponto será reconhecido 

como riqueza, como a verdadeira riqueza social. É o tempo social disponível, é o 

tempo para a alteridade.  

Logo, como o tempo disponível pode ser sentido e como pode ser integrado às 

práticas turísticas que não se rendam com exclusividade à lógica do mercado global? 

Ponzio (2010) nos ajuda a pensar que o tempo disponível pode ser sentido 

como uma relação social de alteridade, de outro em relação a outros e pode ser 

integrado enquanto direito à infuncionalidade, enquanto humanismo focado no 

direito à alteridade, que não pode ser descartada.  

“O infuncional é o humano” (PONZIO, 2010. p.142). Nessa afirmação, o autor 

nos alerta que o direito à infuncionalidade assume um caráter subversivo, 

revolucionário, em que o homem não é um recurso, meio reduzido pelo capital, que 

precisa ser valorizado por toda a sua vida ativa:é um fim, socialmente útil. A 

característica mais específica do humano é a sua possibilidade de inventar, de criar, 

de modificar, de transformar, de elaborar. 

O direito à infuncionalidade é nossa condição de humanidade. O direito à 

infuncionalidade é o direito a valer por si, como alteridade não relativa, que faz 

existir cada um de nós, não simplesmente como indivíduo, mas como único, como 

absolutamente outro, não substituível, não intercambiável.  

Dentro do contexto do Turismo, Ponzio (2010, 2014) traz como exemplo para 

pensar nessa questão do tempo disponível e da infuncionalidade do homem, o 

crescente movimento do fenômeno atual das migrações e de refugiados no Ocidente 

e Oriente117. São movimentos de descolamento com outra forma, “oblíqua”, 

“indireta” que invertem o paroxismo da identidade, estão no embate e confronto de 

outras possibilidades, de outras diferenças, de outros modos de ver as coisas. 

A migração obriga o fechamento da circulação, da comunicação, o fechamento 

do “mercado livre” do trabalho, a impossibilidade de extensão ilimitada do 

trabalho,mercadoria, e da transformação da pessoa em força de trabalho. Conforme o 

autor, diferentemente da tradicional emigração - que é simplesmente deslocamento 

da força-trabalho de zonas menos desenvolvidas para as zonas mais desenvolvidas e, 

portanto, um fenômeno passível de contenção, funcional ao desenvolvimento - a 

característica principal da migração é a possibilidade de ser englobada pelo sistema 

                                                 
117 Imensos deslocamentos de pessoas à procura de um espaço de vida por causa da impossibilidade de se viver 

seja pela necessidade de escapar de guerras e batalhas locais, da miséria, da violência e perseguição, entre outros, 

ou simplesmente por causa da impossibilidade de se viver que o “desenvolvimento” produziu 

o“subdesenvolvimento”.  
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de produção. A sua especificidade consiste no fato de que essa coloca diante dos que 

migram uma alteridade não assimilável, nem como emprego, nem como reserva de 

desempregados. Os migrantes representam uma parte da humanidade não redutível 

ao trabalho-mercadoria. “A migração comporta um obstáculo à universalização do 

mercado, à possibilidade de estender sem limites a mercadorização. A homologação 

inerente a “troca igual” é impedida diante do fenômeno da migração” (PONZIO, 

2010, p.151). 

Esses dois fenômenos são irredutíveis e incontroláveis nesse sistema 

capitalista doentio e global. Eles congestionam o circuito das comunicações globais. 

A forma de sociabilidade não é baseada na compra-venda do trabalho, é aberta à 

alteridade e livre da obsessão da identidade, isto é, à forma social em que a riqueza 

social consiste em tempo de trabalho sucede uma forma social fundada no trabalho 

incalculável, singular, único para cada um, na qual a riqueza social seja medida pelo 

tempo disponível para a própria alteridade e de outrem.  

A migração não é um deslocamento de força-trabalho, ou mesmo para 

consumir esse mercado universal da mercadoria - “dois dispositivos de uma mesma 

armadilha mortal” (PONZIO, 2014, p.49) -; mas representa essa forma de 

deslocamento forçado, um fenômeno de desocupação estrutural, em busca de vida e 

que não se pode conter, pois cresce cada vez mais. E essa forma social produz tempo 

livre do trabalho, tempo disponível. “Disponível para a minha alteridade, para a minha 

infuncionalidade – nada a ver com a identidade!” (PONZIO, 2014, p.87). Para aquele 

outro de mim que devo sacrificar, para aquele outro de mim que não posso cuidar. 

Aqui está a palavra outra que tanto nos reforça Ponzio a partir do pensamento 

bakhtiniano. A outra face da medalha. O migrante e o refugiado são duas peças da 

humanidade não conversíveis em mercadoria. São peças notáveis de uma 

humanidade não mercantilizável. Uma forma de realidade que impede ela própria a 

mercantilização.  

Essa é a palavra outra que o fenômeno do turismo também deve escutar e se 

propor a integrar, a pensar também. A experiência turística também deve ser posta 

em discussão, não apenas para justificar a busca por um determinado “destino e 

atrativo turístico” e seus resultados marcantes, mas para ir à busca de uma demanda 

outra, uma travessia pelo sentir, que tenha foco nesse tempo sensível, disponível, da 

riqueza social que pode ser aquele que privilegia o criativo, o tempo da escuta que se 

dá pela aproximação, pelo encontro com a outra palavra, da disponibilidade de 

tempo para o incremento de atividades socialmente úteis, que abrem espaços cada 

vez maiores para a infuncionalidade e como indicativo da possibilidade de relações 

sociais outras. Relações mais solidárias, humanitárias, não de domínio, de controle, 

de medo; mas que exprimam um “ir para o outro”, a abertura ao outro, um dirigir-se 

a ele, o colocar-se em uma posição de escuta, “tratar o outro como fim, não como 

meio”. Esse ser considerado fim, esse ser considerado valor (não “recurso humano”), 

esse ser considerado como tendo um sentido por si só, esse é o ponto central. O 

direito à infuncionalidade da vida.  
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Eis por que podemos falar de três tipos de pacifistas. Os pacifistas que procuram 

sair do mundo da guerra são aqueles que sabem que todo o mundo é um mundo 

de guerra: que não há uma parte de território, de nação, um confim que não seja 

resultado de guerra; não se viu ainda, não se viu nunca uma paz que não seja paz 

de guerra, fruto de uma guerra. Depois, há os pacifistas que, a partir disso, 

chegam à conclusão de que não poderá nunca haver uma paz que não seja a paz da 

guerra. Se você deseja a paz, prepare-se para a guerra. Desse modo, a paz 

consiste em encontrar-se à beira da guerra. (...) E há, ainda, um terceiro tipo de 

pacifista, aquele de consciência em paz, o pacificador da própria consciência, 

aquele que desejaria não saber, não ouvir, não ver: “vá embora, assim não te vejo 

e não me sinto culpado”. Todos esses três diferentes tipos de pacifistas se reúnem 

a marchar juntos na “marcha da paz”. São tantos. São todos. Mas apenas uma 

“minoria” (...) quer efetivamente sair deste mundo de...guerra: sair da trincheira 

da identidade, parar com os álibis da identidade, curar a alergia ao outro, 

recuperar a saúde da não indiferença pelo outro, como condição de paz preventiva 

(grifos do autor) )PONZIO, 2014, p.93-94). 

 

Sair do mundo de guerra, é viajar para o mundo do sensível, é caminhar para 

um humanismo outro, de um outro homem, que demanda a escuta e a acolhida. É ir 

ao encontro de uma palavra outra na interação, consistindo assim na disponibilidade 

de tempo para o outro, para o outro de si e para/ou/por si. O tempo disponível para a 

alteridade, para encontros humanos ‘desinteressados’; não o tempo “próprio”, mas o 

tempo do outro, o outro tempo, o tempo como descontinuidade, o tempo 

transcendente, da escuta que não tolhe tempo ao outro. 

O brinde, ao final, é aquele que dará o tom, o percurso de esperança ao 

trabalho que nos une e agrega como propósito maior neste mundo: a paz e o amor. 

Assim, encerramos provisoriamente esse passeio com um verso do poeta Manoel de 

Barros que, com sabedoria, nos mostra um caminho de esperança a prosseguir.  “Eu 

penso renovar o homem usando borboletas”. 
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VOZES SOCIAIS NO 

PATRIARCADO: uma análise 

dialógica de The Handmaid’s Tale 
 

Patrícia Vieira TERSARIOL118 
 

RESUMO 

 

A série The Handmaid’s Tale apresenta uma realidade distópica em que há uma nova 

organização de sociedade: o governo é teocrático, autoritário e agressivo. As mulheres são 

divididas em grupos e assumem funções específicas. O grupo protagonista é o das aias, 

“úteros de duas pernas”. Esta pesquisa tem como objetivo analisar as diversas vozes sociais 

materializadas pelas personagens da série, que ora assumem a ideologia dominante ora uma 

ideologia resistente, dentro do jogo ambivalente entre superestrutura e infraestrutura. Nos 

fundamentaremos na teoria proposta pelo Círculo de Bakhtin e utilizaremos, 

principalmente, os conceitos de sujeito, enunciado, diálogo, superestrutura e infraestrutura, 

reflexo e refração, vozes sociais e ideologia. 

 

Palavras-Chave: Círculo BMV. Patriarcado. Resistência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 série The Handmaid’s Tale (2016) apresenta-nos uma sociedade distópica 

situada nos Estados Unidos, agora transformados em República de Gileade. 

A nova configuração da sociedade estadunidense surge da baixa taxa de 

fertilidade na região, por isso, há a necessidade urgente de aumentar o número de 

nascimentos no país. Partindo dessa exigência, os governantes, também conhecidos 

como a elite, planejam todo um novo modo de governar: a constituição é substituída 

pela bíblia, o sexo, teoricamente, tem o único objetivo de reprodução, homossexuais 

são tratados como anormalidades e as mulheres férteis são capturadas e sequestradas 

para gerarem filhos para a elite dominante. 

 Desse modo, vemos que a série busca potencializar o machismo existente na 

sociedade contemporânea. Quando olhamos para a realidade, percebemos que a 

desigualdade de gênero ainda assume formas e proporções assustadoras. Junto a 

isso, há uma onda conservadora que vem se alastrando mundo afora, o que faz com 

que a mídia, os líderes políticos, os líderes religiosos e muitos outros se sintam mais 

seguros para disseminar os seus discursos reacionários. 

 Por outro lado, os movimentos feministas também estão adotando uma 

                                                 
118 Graduanda em Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual Paulista. E-mail: 

patriciatersariol@gmail.com 
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postura mais intolerante e combativa contra o machismo. O meio acadêmico já 

teoriza a quarta onda feminista, que tem como palco as redes sociais. Os movimentos 

como Me Too e Time’s Up são manifestações que têm como objetivo combater os 

assédios e abusos sexuais na indústria cinematográfica, foram apoiados por grandes 

atrizes e atores, ganharam hashtags e, consequentemente, repercussão internacional. 

Desse modo, premiações tradicionais como o Óscar, Festival de Cannes e Globo de 

Ouro ganharam uma roupagem feminista. A série, portanto, busca apresentar esses 

dois movimentos contrários. 

 A empresa que produz a série, Hulu, oferece um serviço de streaming, o que 

significa dizer que a produção é baseada na demanda, como uma literatura de 

folhetim. A continuação ou descontinuação de determinada série acontece de acordo 

com a recepção do público e o lucro gerado. The Handmaid’s Tale começou a ser 

exibida em 2016 e já conta com duas temporadas, a crítica a recebeu muito bem e a 

série já acumula diversos prêmios e indicações. Isso mostra como a discussão acerca 

da opressão contra as mulheres é um discurso atual e como é um bom objeto de 

produção para a indústria. 

 A partir desse jogo de forças entre os discursos machistas e conservadores e os 

discursos feministas, a série busca captar esses dois lados na construção de sua 

sociedade distópica quando nos apresenta um governo formado por uma elite, em 

que os homens tomam as decisões a partir de um discurso altamente religioso e 

buscam controlar as mulheres para alcançar os seus próprios interesses, mesmo que 

para isso as mulheres sofram ou sejam violentadas. As mulheres são divididas em 

grupos sociais e, a partir da divisão, são determinadas as suas funções e obrigações, 

de modo que surgem fronteiras entre os papéis sociais das mulheres dos diferentes 

grupos. Desse modo, cada grupo assume determinadas vozes sociais. 

 Portanto, de modo mais delimitado, essa discussão tem como objetivo analisar 

as quatro personagens principais de cada grupo social de mulheres: Serena Joy, 

Offred, Tia Lydia e a Martha Rita. Assim, analisaremos a configuração e reprodução 

do discurso patriarcal entre essas personagens ao longo dos dez episódios da 

primeira temporada da série e nos fundamentaremos na teoria do Círculo de 

Bakhtin. 

 O enunciado estético não está criando um discurso totalmente novo e distante 

da realidade, mas está refletindo e refratando as relações sociais concretas, existentes. 

Por isso, a reflexão acerca da temática e da construção das personagens com as suas 

valorações ideológicas e as vozes sociais as quais representam nesta série é 

importante. 

 

1. AS FRONTEIRAS EM THE HANDMAID’S Tale 

 

 Para que um objeto possa fazer parte do horizonte social de determinado 

grupo, é necessário que ele esteja relacionado com as questões socioeconômicas, 

fundamentais para a sua existência (VOLÓCHINOV, 2017). Desse modo, quando as 

taxas de natalidade se mostraram baixas e, consequentemente, apresentaram um 
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risco para a situação socioeconômica do país, mostrou-se necessária a construção de 

uma nova sociedade, que, de modo mais marcado e explícito (por ser uma distopia), 

divide os sujeitos em dois grupos: a superestrutura e a infraestrutura. 

 Essa divisão na República de Gileade é feita, sim, partindo do ponto de vista 

econômico, porém, também são feitas as subdivisões pelo gênero das personagens. 

Dentro de uma configuração patriarcal, as mulheres são as mais afetadas pela 

divisão. As superestruturas veiculam a ideologia dominante, que sempre possui um 

caráter reacionário, ou seja, tenta impor valores passados nos dias atuais como sendo 

verdadeiros (VOLÓCHINOV, 2017). Desse modo, o governo de Gileade adota a bíblia 

em lugar da constituição e, portanto, adota um discurso altamente religioso para 

organizar a sociedade. Então, o sexo deve ser praticado com o único fim de 

reproduzir-se e as mulheres são vistas como “úteros de duas pernas” (fala do 

episódio Birth Day). 

 Para o Círculo (VOLÓCHINOV, 2017), a ideologia não é subjetiva, individual, 

que se localiza na consciência de cada sujeito, mas é algo que se produz socialmente, 

que é criada nas relações sociais concretas, porque aquilo que organiza os enunciados 

vem de fora, do contexto social que envolve o sujeito. Portanto, a ideologia penetra as 

relações sociais e, consequentemente, os sujeitos, os seus atos, as suas crenças, as suas 

visões de mundo. Além disso, é na linguagem que a ideologia se materializa, pois, 

para Volóchinov, “toda palavra é um pequeno palco em que as ênfases sociais 

multidirecionadas se confrontam e entram em embate. Uma palavra nos lábios de 

um único indivíduo é um produto da interação viva das forças sociais” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 140). Por isso, partimos do princípio que que o signo é 

ideológico e que tanto os discursos quanto os sujeitos são construídos socialmente 

numa relação dialógica. Na série, a ideologia dominante que subjuga a mulher toma 

forma, principalmente, na criação de fronteiras entre as mulheres. 

 Além da dicotomia existente na relação entre homens e mulheres, em que os 

primeiros são sempre privilegiados enquanto oprimem os últimos, há uma 

hierarquia entre as próprias mulheres, que são divididas em quatro grupos: as 

esposas dos comandantes, que ocupam um lugar na elite dominante; as aias, as 

mulheres fora da elite e férteis, são também os sujeitos mais reificados do sistema; as 

Tias, que são responsáveis por naturalizar o discurso patriarcal e punir as aias; as 

Marthas, aquelas que tomam conta do trabalho doméstico das mulheres da elite. 

 Como o ambiente social é o que define a produção dos enunciados e temos, no 

contexto da série, toda uma superestrutura que se baseia em valores altamente 

religiosos, conservadores, tradicionais, então, os sujeitos, consequentemente, 

assumem um discurso também reacionário, inclusive os próprios sujeitos oprimidos. 

 Serena Joy, esposa do comandante Fred, é caracterizada por ser da elite e ser 

esposa de um dos governantes. Ela foi uma das responsáveis pelo planejamento do 

novo governo, ou seja, foi conivente com o discurso patriarcal e aceitou que todas as 

mulheres, inclusive ela, não pudessem mais ler um livro ou ter alguma atuação 

social, portanto, ela também é oprimida dentro desse sistema. Porém, por pertencer à 

elite, possui privilégios. 
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 Do ponto de vista patriarcal, as mulheres que não possuem filhos perdem, 

automaticamente, a função mais sagrada, então, são anuladas como sujeito. Assim, 

elas precisam que outras mulheres façam isso por elas, o que faz com que elas 

aceitem que outras mulheres, somente pelo fato de serem mulheres, sejam 

violentadas, abusadas e estupradas e, assim, consigam “gerar frutos” para a família, 

de modo que têm a sua integridade como sujeito afetada. As esposas aceitam esse 

discurso de opressão, justamente, porque têm a escolha: são pertencentes à elite 

dominante. Ao mesmo tempo em que ela concorda que outra mulher seja estuprada 

pelo seu marido para engravidar, ela se encontra em uma posição também não 

favorável: o ritual instaurado para o sexo consiste em a esposa se sentar na cama e a 

aia deitar em seu colo enquanto é estuprada pelo comandante. A mulher que é 

estuprada é a que mais sofre e tem sua integridade dilacerada, porém, a esposa 

também não se encontra em uma posição agradável ao ver o marido transando com 

outra mulher. Porém, ainda assim, há a fronteira entre a que concorda com o estupro 

e a que é estuprada, fronteira definida pela posição social. 

 As aias, antes do governo se tornar autoritário, eram mulheres comuns e 

férteis. Offred, a personagem principal, foi capturada de maneira violenta, foi tirada 

de seu marido e de sua filha e posta em um centro de treinamento para aprender a se 

comportar como uma aia que servirá a um casal da elite, assim, elas podem ser lidas 

como a mão-de-obra explorada no sistema capitalista, sendo a parte mais necessária 

para o funcionamento do sistema. Offred é o novo nome que a mulher ganhou 

quando se tornou aia, sendo a aia de Fred, acrescenta-se “of”, em inglês, que em 

tradução literal significa “Do Fred”, ou seja, ela é somente caracterizada por ter como 

obrigação gerar filhos para o Fred. De acordo com Volóchinov, 

 
As relações produtivas e o regime sociopolítico condicionado diretamente por 

elas determinam todos os possíveis contatos verbais entre as pessoas, todas as 

formas e os meio da comunicação verbal entre elas: no trabalho, na vida política, 

na criação ideológica. Já as condições, as formas e os tipos de comunicação 

discursiva, por sua vez, determinam tanto as formas quanto os temas dos 

discursos verbais (VOLÓCHINOV, 2017, p. 107). 

 

 Desse modo, vemos que o contexto sociopolítico autoritário determina a 

comunicação entre os indivíduos, ou seja, há a criação de um signo ideológico para 

referir-se às mulheres que têm um “dono”. Além disso, o discurso religioso penetra 

os enunciados das personagens que quando se cumprimentam devem dizer “Blessed 

be the fruit” que deve ser respondido com “May the Lord open”, o que equivale em 

português a “Abençoado seja o fruto” e “Que o Senhor possa abrir”. Assim, o 

discurso religioso voltado à urgente necessidade de reprodução se materializa em 

enunciados cotidianos e, consequentemente, os enunciados cotidianos viram preces a 

Deus. 

 Além disso, as aias só podem falar sobre o clima com as outras aias, o que 

mostra um silenciamento e uma tentativa de impedimento de organização subversiva 
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entre as mulheres exploradas. Já com o homem pelo qual elas são 

estupradas/exploradas, não podem estabelecer nenhum tipo de contato, o que mostra 

a fronteira marcada entre a elite e a base econômica. Então, essa política de 

silenciamento é imprescindível para que as mulheres não se organizem de forma que 

subvertam a ordem hegemônica. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Volóchinov 

exemplifica a desunião das classes utilizando como exemplo os camponeses. 

  
Suponhamos que o faminto pertença a uma coletividade em que a fome não é 

ocasional e tem um caráter coletivo, porém a própria coletividade de famintos 

não possui uma ligação firme e material, isto é, passa fome desunida. Na maioria 

dos casos, os camponeses se encontram nessa posição. A fome é partilhada por 

todos, porém, como há desunião material e ausência de uma economia única, 

cada um a vive no seu mundinho pequeno e fechado da sua economia 

individual. Uma coletividade assim não possui um corpo material unificado para 

uma ação unificada. Nessas condições prevalecerá a consciência resignada, 

porém não sem vergonha e humilhação, da sua fome: ‘Todos aguentam, aguente 

você também’ (VOLÓCHINOV, 2017, p. 209). 

 

 A resignação das aias, entretanto, não é simplesmente falta de união e 

organização, pois, a falta de união é uma imposição do governo autoritário. Se as aias 

são pegas conversando sobre assuntos que não sejam sobre o clima ou o serviço, elas 

são punidas, castigadas ou até mesmo mandadas para um campo de trabalho em 

condições péssimas que levam, até mesmo, à morte. 

 Entretanto, há uma rede das mulheres que busca a subversão do sistema 

chamada Mayday, do francês M’aider, que tem um sentido equivalente à “Ajude-me”. 

As mulheres devem ter muita cautela quando conversam sobre as tentativas de 

burlar o sistema, pois podem ser pegas pelos eyes, “olhos”, em português, que são os 

diversos vigias que fiscalizam cada movimento das aias. Portanto, observamos uma 

resistência sutil, mas necessária. A subversão do sistema acontece de modo que as 

aias utilizam-se das próprias brechas do sistema, como, por exemplo, Fred foge do 

sistema quando tenta agradar a aia, pois, a sua aia anterior havia cometido suicídio, 

Offred, então, aproveita-se do “agrado” mesmo que seja só mais uma forma de 

abuso. Então, sendo abusada, ela resiste e utiliza o abuso como uma forma de 

conseguir subverter o sistema, pois, nessa configuração autoritária de governo essa é 

a opção mais segura. 

 As Tias são as responsáveis por treinar e, se necessário, punir as aias de forma 

agressiva. A Tia Lydia é a personagem principal entre as Tias, ela sempre se mostra 

autoritária e assume esse papel de manter o sistema funcionando de acordo com os 

interesses da elite dominante a partir do discurso religioso. No episódio A woman’s 

place, há uma situação injusta contra as aias: elas participariam de um jantar para 

apresentar à embaixadora do México as crianças geradas nesse sistema, porém, 

minutos antes de entrarem na sala de jantar, Serena decide que as que possuíssem 

deficiência física, que foram causadas pelas punições agressivas, não deveriam 

participar, o que faz com que uma aia que estava afetada psicologicamente comece a 
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chorar e reclamar. Tia Lydia, então, diz a ela que “Ás vezes precisamos fazer o que é 

melhor para todo mundo, não o que é justo”. 

 Mesmo ela sendo uma peça essencial para manter a ordem hegemônica e que 

cumpre o seu trabalho com excelência e sem hesitar, em alguns momentos, ela 

demonstra que sabe que a sociedade está funcionando de modo injusto, adotando 

posturas incabíveis, e, ainda, sabe que o “melhor para todo mundo” é somente o 

melhor para os governantes e seus interesses, ou seja, é fato que a sociedade possui 

fronteiras entre os diferentes grupos e um deles sempre será privilegiado, mesmo 

que outras pessoas sofram por conta disso, mas como a Tia também é um sujeito 

controlado, cumpre o seu ofício de carrasco. 

 As Marthas, por fim, são as encarregadas dos serviços domésticos das casas 

das esposas e comandantes. O serviço doméstico poderia facilmente ser realizado 

pelas esposas, que têm o dia todo livre, pois, não podem estudar ou trabalhar. Porém, 

nessa configuração de sociedade que tem uma elite muito bem definida, é 

inconcebível que as esposas realizem os trabalhos “sujos”. Por isso, há a necessidade 

da Martha. 

 Assim, vemos que há fronteiras bem delimitadas entre os diferentes grupos 

sociais das mulheres, em que cada uma é obrigada a cumprir uma função específica 

para manter o sistema elitista e patriarcal em bom funcionamento. 

  

2. VOZES SOCIAIS DAS MULHERES 

 

 Dentro da República de Gileade, existe o discurso dominante e autoritário que 

controla as mulheres, mas também há as mulheres insatisfeitas com a nova situação 

em que são obrigadas a viver e existem as mulheres que mesmo sendo oprimidas 

concordam com o discurso. De acordo com Medviédev, 

 
Com efeito, no horizonte ideológico de qualquer época e de qualquer grupo 

social não existe uma única verdade, mas várias verdades mutuamente 

contraditórias, não apenas um caminho ideológico, mas vários divergentes. 

Quando o homem escolhe uma das verdades como indiscutível e toma um dos 

caminhos como evidente, ele escreve um tratado científico, adere a alguma 

tendência, ingressa em algum partido. E tampouco nos limites do tratado, do 

partido, da crença, ele jamais poderá ‘dormir sobre os louros’: o fluxo da 

constituição ideológica voltará a colocá-lo diante de dois caminhos duplos, duas 

verdades e, assim por diante. O horizonte ideológico está em constate formação, 

considerando que o homem não estacou em um atoleiro da vida. Tal é a dialética 

da vida viva (MEDVIÉDEV, 2012, p. 63). 

 

 Desse mesmo modo, as relações se concretizam em The Handmaid’s Tale, em 

que há quatro grupos de mulheres e só um deles é pertencente à elite, porém, o 

discurso dominante na sociedade é o da elite, portanto, todos os grupos devem 

corresponder aos interesses da classe dominante, mesmo que não sejam os mesmos 

interesses dos indivíduos comuns. Por isso, as personagens podem se encontrar 
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“diante de dois caminhos duplos, duas verdades”: a voz patriarcal, que subordina a 

mulher e a reduz à reprodutora, e a voz que resiste a essa visão de mundo. 

 Serena Joy é uma mulher que participou do planejamento do novo modelo de 

sociedade instaurado pelo governo, entretanto, também era uma mulher que havia 

publicado um livro, que estudava. Uma mulher concordou que outras mulheres 

fossem estupradas, violentadas e agredidas no lugar dela, para atingir o seu único 

interesse de ter um filho, pois, na sociedade patriarcal as mulheres precisam ter 

filhos, caso contrário perdem a sua única função como sujeito. Considerando que ela 

também sofra na nova posição em que é colocada, que tenha os seus direitos ceifados 

e seja um sujeito constituído sócio-historicamente como mulher, que conhece as 

opressões que a cercam e sabe o quanto essa nova sociedade vai tirar a integridade 

das mulheres, ela, ainda assim, se mostra de acordo com as mudanças. 

 Essa personagem nos mostra quanto o discurso dominante penetra nos 

sujeitos. Mesmo que o discurso seja opressor, há uma necessidade de corresponder 

socialmente às expectativas colocadas sobre eles. Para Melo, 

 

A voz social como concepção de mundo é produzida pelos homens organizados 

em sociedade. Concepção de mundo, opinião ou ponto de vista, essas vozes não 

estão soltas, mas se interceptam, olham umas para as outras e conversam, 

debatem, polemizam, interagem. É precisamente aí, ‘nessa atmosfera heterogênea 

que o sujeito, mergulhado nas múltiplas relações e dimensões da interação 

socioideológica, vai se constituindo discursivamente, assimilando vozes sociais e, 

ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas’ (MELO, 2017, p. 108). 

  

 As concepções de mundo são construídas, portanto, socialmente, na interação 

entre os homens, na relação entre os sujeitos. Por isso, o discurso patriarcal não é algo 

novo que surge na República de Gileade e é colocado em prática por alguns poucos 

homens, mas é um discurso antigo, que vêm sendo construído, reconstruído, 

adaptado de acordo com as mudanças sociais. É um discurso que “conversa, debate, 

polemiza, interage” com outros discursos, como o discurso feminista, e a partir daí 

temos um embate de vozes sociais. Serena Joy aceita o discurso patriarcal e a partir 

de suas decisões e do modo rude como ela age com as aias, ela representa a voz 

social do patriarcado, que oprime as mulheres. O discurso dominante é tão nefasto 

que é encarnado pelos próprios oprimidos. Entretanto, em alguns momentos, Serena 

se mostra infeliz com a nova sociedade, ou seja, há uma voz social em sua cabeça de 

sujeito construído e situado sócio-historicamente que diz que aquele sistema é 

errado, pois, maltrata as mulheres de todas as classes, em diferentes níveis, mas 

maltrata, inclusive ela mesma. Vemos, portanto, que essa personagem, de modo 

geral, é caracterizada por materializar a voz social patriarcal, opressora. 

 Offred, entretanto, é uma mulher fruto da terceira onda feminista, que ficou 

indignada quando seu patrão demitiu todas as mulheres e quando os homens se 

tornaram os únicos responsáveis pelas contas bancárias. Ela sempre se mostrou 

muito contrária àquele novo sistema. Dona de alguns monólogos, Offred nunca se 
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acomodou ou naturalizou as opressões da nova sociedade. No final do episódio 

Jezebels, Serena dá a ela uma pequena caixa que, quando aberta, apresenta-nos uma 

bailarina dançante. Offred não entende muito bem o presente recebido, porém, 

afirma que ela nunca será essa garota presa na caixa. 

 Portanto, essa personagem representa o movimento contrário ao discurso 

patriarcal hegemônico. Ela se recusa a ser o que o sistema quer que ela seja, claro que 

isso deve ser feito de maneira cautelosa e sutil, pois, ela vive um sistema autoritário e 

agressivo, que segue os preceitos do catolicismo medieval cegamente. A voz social 

dessa personagem é a voz que acredita que não deve haver discriminação de direitos 

entre os homens e as mulheres, que busca desnaturalizar, desautomatizar o discurso 

patriarcal. Entretanto, há outras aias, como, por exemplo, uma que diz que Offred 

não deve envolvê-la no movimento de resistência, pois, antes de Gileade ela era 

viciada em drogas, agora, pelo menos, ela é útil para alguma coisa, ou seja, ser uma 

aia é receber uma generosa oportunidade. Então, entre as próprias aias há um 

emaranhado de vozes sociais, que ora reproduzem o discurso dominante ora lutam 

contra ele. 

 A Tia Lydia, que tem como função fiscalizar e punir as aias, é uma das 

personagens mais amedrontadoras e agressivas. Percebemos que ela quase que sente 

prazer em castigar as outras mulheres. Sua função de carrasco é cumprida sem 

hesitação. Desse modo, vemos que essa personagem é, de fato, a porta-voz do 

discurso patriarcal, da ideologia oficial. Há um momento, no episódio The Bridge que 

uma aia que desenvolveu problemas psicológicos tenta se jogar de uma ponte com o 

seu bebê no colo, ela é logo tirada do rio e levada ao hospital. Enquanto a aia está 

inconsciente na cama do hospital, Lydia diz que deseja que Deus tenha piedade dela. 

Portanto, a tentativa de acabar com a própria vida decorrente de todo o controle do 

governo e da religião sobre as mulheres é considerado um desvio, a mulher agiu 

errado e precisa de piedade por ter cometido tal erro de não suportar ser agredida, 

abusada, estuprada. 

 Apenas no episódio final da temporada, Tia Lydia aparece com os olhos 

marejados por ter que ordenar que as aias apedrejem até à morte a aia que tentou 

suicidar-se. Portanto, vemos que as ações destas personagens são violentas para que 

o sistema continue funcionando normalmente, porém, em alguns momentos, ela não 

se mostra totalmente de acordo com o trabalho que precisa cumprir. Então, ela 

assume a voz social dominante, a voz patriarcal que é construída a partir de valores 

católicos que oprimem as mulheres. Desse modo, ela assume uma bivocalidade, ora 

concorda ora discorda da ideologia hegemônica. De acordo com Melo, “a palavra 

bivocal é aquela em que, podemos dizer, ressoam duas vozes, mas também dois 

discursos, duas perspectivas semânticas e axiológicas” (MELO, 2017, p. 86). Por isso, 

vemos que entre as fronteiras que separam os grupos de mulheres há a servidão a 

dois interesses, a partir de duas perspectivas: de um lado, o discurso patriarcal, do 

outro, o discurso que busca subverter a ordem. 

 Portanto, o sujeito, que se constrói socialmente, na relação com o outro, em um 

dado contexto social, histórico e cultural, pode assumir enunciados que oscilam entre 
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as mais diversas vozes sociais, que são as perspectivas, pontos de vista, visões de 

mundo, servindo a mais de um interesse, ou, até mesmo, interesses contraditórios. 

 Desse modo, podemos entender os enunciados das personagens constituídos a 

partir de determinadas vozes sociais que assumem forças centrípetas ou centrífugas. 

De acordo com Bakhtin, “ao lado das forças centrípetas caminha o trabalho contínuo 

das forças centrífugas da língua, ao lado da centralização verbo-ideológica e da união 

caminham ininterruptos os processos de descentralização e desunificação” 

(BAKHTIN, 1988, p. 82). Portanto, as forças centrípetas são aquelas que buscam a 

unificação ideológica de determinado contexto social pela linguagem. São aqueles 

discursos que querem uma sociedade homogênea, estável, ou seja, há o objetivo de 

manter a ideologia hegemônica como a dominante. Esse discurso parte daqueles que 

são privilegiados pelo sistema e, por meio da linguagem, que é ideológica, penetram 

nos indivíduos que constituem a base econômica. As forças centrífugas, entretanto, 

visam o movimento contrário: elas buscam descentralizar o discurso, atuam contra o 

discurso dominante e, geralmente, partem dos indivíduos que pertencem à base 

econômica. 

 Assim, podemos observar esses dois movimentos quando definimos as vozes 

sociais de cada personagem do grupo de mulheres: elas possuem vozes sociais que 

ora centralizam ora descentralizam o discurso, mostrando esse movimento de 

imposição de uma ideologia nefasta e o surgimento de ideais que buscam resistir o 

discurso dominante. Os dois movimentos não acontecem separados, mas “o discurso 

penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem” 

(BAKHTIN, 1988, p. 86). 

 Por isso, analisar o discurso de modo dialógico é tão importante. Podemos 

perceber as contradições entre os enunciados de um mesmo sujeito ou entre sujeitos 

diferentes, examinar de onde vêm as ideologias defendidas por eles, analisar quais 

interesses estão por trás de tal discurso e, desse modo, nos tornarmos mais 

conscientes em relação à linguagem: um enunciado não é somente estrutura, ele é 

ideológico, socialmente construído e o sujeito é responsável por aquilo que defende e 

faz. A análise das personagens da série é um instrumento que nos leva a refletir sobre 

os conceitos bakhtinianos, não só na indústria do entretenimento, mas na vida. 

 

3. THE HANDMAID’S TALE E A REPÚBLICA DE GILEADE COMO ELO NA 

CADEIA DISCURSIVA 

  

 Para Bakhtin, “todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva” 

(BAKHTIN, 2011, p. 289). Ao mesmo tempo que o enunciado é uma resposta a um 

enunciado anterior, ele é, também, passível de resposta. As respostas podem 

concordar, discordar, aceitar, rejeitar, modificar o enunciado, porém, há sempre um 

embate de vozes. 

 O que acontece na República de Gileade é a mesma coisa: havia um discurso 

religioso antigo utilizado no período medieval para perseguir as mulheres. Agora, ele 

é retomado, porém, adaptado para as condições reais do cenário contemporâneo. 
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Portanto, o discurso que prega e impõe uma nova organização de sociedade calcada 

nesses valores reacionários não é novo, não foi criado hoje, é só uma retomada de 

valores passados e de um discurso que já foi muito mais forte do que é hoje. 

 É importante lembrar que o discurso também não surgiu do nada nessa nova 

sociedade. Os flashbacks são um recurso muito utilizado na série para mostrar quais 

as medidas e estratégias foram usadas para mudar a forma de governo. Em alguns 

desses flashbacks, vemos que o machismo já existia, era real: as mulheres eram 

chamadas por nomes machistas e ainda tinham medo de serem estupradas. Portanto, 

a sociedade contemporânea ainda continua se valendo de valores misóginos, o que é 

um terreno fértil para o surgimento de estados fundamentalistas. 

 Então, dentro da República de Gileade, o discurso dialoga com o discurso 

machista cotidiano, com o discurso católico da Idade Média e, por outro lado, com o 

discurso de resistência contra a sociedade patriarcal vindo de mulheres 

contemporâneas frutos de três grandes ondas feministas. 

 Ao olharmos para a série como uma obra artística e como uma produção 

massiva, vemos que ela reflete e refrata a vida, pois, os discursos que aparecem na 

série não foram inventados pelos produtores, não são novos, portanto, assim como os 

enunciados dialogam entre si dentro da República de Gileade, há o diálogo entre os 

enunciados presentes na vida contemporânea refletidos e refratados na obra, portanto, 

“a obra é viva e significante do ponto de vista cognitivo, social, político, econômico e 

religioso num mundo também vivo e significante” (BAKHTIN, 1988, p. 30). 

 Vivemos em uma sociedade em que os discursos são formados por forças 

centrípetas e centrífugas, são constituídos por vozes sociais que se materializam nos 

enunciados. Passamos por três grandes ondas feministas, em que as mulheres se 

colocaram em posição de combate na busca por direitos iguais aos dos homens, por 

um tratamento digno dentro da sociedade, dentro do lar, dentro da política. Os 

discursos feministas sempre tentam subverter a ordem patriarcal, enquanto os 

discursos conservadores tentam manter as coisas como estão, com os homens sempre 

tendo em suas mãos todas as decisões. Por isso, a série reflete e refrata a realidade 

quando dialoga com os discursos conservadores, machistas e, também, feministas, 

resistentes, que existem nas relações sociais concretas, mostrando essas vozes sociais 

nas personagens de uma realidade distópica, com um governo teocrático, autoritário 

e agressivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Podemos concluir que a série The Handmaid’s Tale parte de situações concretas 

da nossa realidade contemporânea para se constituir como uma obra artística. A 

série, a princípio, muito assustadora, possui uma ficção que não apresenta nenhuma 

realidade surreal, mas uma realidade que foi construída a partir de um terreno fértil: 

a misoginia, sempre presente nas sociedades desde os tempos mais antigos. 

Percebemos também que a série reflete e refrata a vida quando vemos que as 

agressões sofridas pelas personagens estão, apenas, potencializadas a níveis 
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extremos, por se tratar de uma distopia. 

 Por isso, a análise dialógica da série é relevante para pensarmos, 

verdadeiramente, o quão distante essa República de Gileade se encontra de nós. As 

mulheres, ainda nos dias atuais, têm seus corpos controlados pela sociedade e pelo 

Estado, são ensinadas que ter filhos é a única função de uma mulher, são ensinadas a se 

comportarem de modo submisso e resignado ao patriarca da casa, e entre muitas outras 

opressões. Quando vemos isso de modo potencializado, concluímos que nunca devemos 

deixar uma sociedade deste tipo se construir, mas, muitas vezes não percebemos como o 

machismo, aparentemente, inofensivo, do dia-a-dia, também é nocivo. 

 Ao analisarmos dialogicamente o discurso das personagens, podemos nos 

conscientizar sobre como o nosso discurso reproduz e naturaliza o discurso 

patriarcal, quando assumimos vozes sociais que buscam manter a ideologia 

hegemônica. Não criamos discursos novos e únicos, mas o nosso enunciado é 

construído socialmente e é um elo na cadeia discursiva, que dialoga com muitas 

outras vozes, visões de mundo, opiniões. Somos sujeitos que se constituem na relação 

com o outro, com os outros, com muitos, mas não significa que somos privados de 

escolhas e responsabilidades. De acordo com Sobral, 

 
Segundo Bakhtin a vida dos seres humanos (que não têm álibi na existência) 

define-se como uma sequência de atos éticos, responsáveis e responsivos que tem 

início com o evento uni-ocorrente (fundador e irrepetível) da irrupção de seu ser, 

de sua vinda ao mundo, e só se interrompe com a morte, outro evento uni-

ocorrente em cada vida individual (SOBRAL, 2005, p. 111). 

 

 Portanto, cabe a nós, sujeitos “éticos, responsáveis e responsivos”, 

escolhermos, conscientemente, à qual ideologia serviremos e defenderemos. 
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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva, embasado na teoria daquele que convencionou-se chamar de 

“Círculo de Bakhtin”, analisar as Paradas do Orgulho LGBT de São Paulo desde o seu início 

(1997) até a atual edição (2018) a partir das noções de infraestrutura e superestruturas. 

Aplicando a pesquisa bibliográfica como metodologia de pesquisa, discutimos os principais 

acontecimentos das 21 primeiras edições: desde a sua origem, temas e desdobramentos. 

Concluímos que as Paradas de São Paulo atuam como agente, na infraestrutura, que 

promove grandes e significativas transformações superestruturais. Embora haja conquistas, 

percebemos que o movimento ainda enfrenta complexas batalhas, em especial contra a 

LGBTfobia e os retrocessos que a mistura entre fé e política engendram. Como estratégia 

para superação dessas dificuldades, a 22ª Parada busca promover modificações diretas no 

poder político partidário brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Superestruturas. Infraestruturas. Parada do Orgulho LGBT. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

s Paradas do Orgulho LGBT121 são manifestações pacíficas geralmente 

organizadas por ONGs, coletivos e militantes autônomos com o objetivo de 

reivindicar pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

transgêneros. São, portanto, nesse sentido, instrumentos políticos de movimentos 

sociais. Além disso, tornam massiva a visibilidade do grupo, e constituem um espaço 

                                                 
119 Este capítulo é produto de parte de nossas pesquisas realizadas durante o curso de Doutorado em Estudos 

Linguísticos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob a orientação do Prof. Dr. Luciano Novaes 

Vidon.  
120 Aluno do Doutorado em Estudos Linguísticos da UFES (linha de pesquisa: Estudos do Texto e do Discurso), 

professor efetivo do Instituto Federal do Espírito Santo, membro do Grupo de Estudos Bakhtinianos 

(GEBAKH/UFES). Contato: rafaelsmferreira@hotmail.com. 
121 Também conhecidas como “Paradas do Orgulho Gay” ou simplesmente “Parada Gay”. As letras da sigla 

representam os grupos que compõem a comunidade, a saber: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros 

e travestis, respectivamente. 

A 
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singular em que o orgulho à diversidade e a liberdade da expressão pública e 

destemida do amor em todas as suas formas e quaisquer configurações são 

celebrados coletivamente. Tudo isso questionando a ordem vigente à medida que 

esta busca, declaradamente ou não, excluir todos aqueles de sexualidade não 

hegemônica.122  

Dado seu caráter de protesto, tais manifestações desempenham um 

importante papel nas transformações sociais tendo em vista a sua capacidade de 

reunir centenas de milhares (e até milhões) de pessoas pela luta de uma causa. É 

inegável, por esses motivos, que movimentos dessa ordem são espaços de batalha 

político-ideológica, uma vez que representam mecanismos que levam à 

transformação das complexas estruturas sociais, à medida que vão de encontro a 

ideologias conservadoras, discriminatórias, reacionárias, homofóbicas, 

desumanizadoras e machistas que, infelizmente, vêm ganhando projeção na 

atualidade. 

Iniciadas em 28 de junho de 1970, nas cidades norte-americanas de Nova 

Iorque e São Francisco, enquanto marchas de teor estritamente político – como 

denúncias à violência policial contra os homossexuais, a sua criminalização123 e a 

patologização frente à epidemia da AIDS124 –, essas paradas faziam remissão a um 

fato histórico: a revolta no bar nova-iorquino Stonewall Inn, ocorrida em 28 de junho 

de 1969, que deu início ao movimento mudou drasticamente a (r)existência da 

comunidade LGBT no mundo.  

Poucos estabelecimentos recebiam pessoas declaradamente homossexuais nos 

anos de 1950 e 1960 nos Estados Unidos. Aqueles que o faziam eram, 

frequentemente, bares, embora os donos e gerentes raramente fossem gays. Na 

época, o Stonewall Inn recebia uma grande variedade de clientes e era conhecido por 

ser popular entre as pessoas mais pobres e marginalizadas da comunidade gay: drag 

queens, transgêneros, homens efeminados jovens, lésbicas masculinizadas, prostitutos 

e jovens sem-teto.  

As truculentas batidas policias no Stonewall Inn (assim como em bares 

frequentados por gays em geral) eram rotina na época. Entretanto, nas primeiras 

horas do dia 28 de junho de 1969 (por volta das 3:00 da manhã), algo inédito 

acontecia naquele bar localizado no bairro de Greenwich Village, em Manhattan: os 

frequentadores, cansados de tanta opressão, decidiram reagir, revidando os ataques 

dos oficiais. Ao todo, foram seis dias de manifestação e intenso confronto com os 

policias. 

No aniversário do primeiro ano da revolta no Stonewall Inn, 28 de junho de 

1970, milhares de pessoas se reuniram na Christopher Street, em frente ao emblemático 

bar, e promoveram uma marcha em direção ao Central Park. A manifestação, que foi 

                                                 
122 Por “sexualidade hegemônica” entendemos: heterossexualidade, cisgeneridade e binaridade. 
123 Até os anos de 1960, a homossexualidade ainda era ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, com uma 

única exceção: Illinois. 
124 A síndrome trouxe de novo um estigma para a comunidade, agora vista como portadora e transmissora de 

uma doença incurável, à época (anos 1980) chamada de “câncer gay”. 

Fonte: IN MAGAZINE 
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chamada de Christopher Street Liberation Day (Figura 1), virou tradição e é reconhecida 

como a primeira Parada do Orgulho LGBT da história. 

  
Figura 17. Foto da Christopher Street Liberation Day (28/06/1970) 

 
 

Desde então, na data de sua realização (28 de junho), é celebrado 

mundialmente o Dia do Orgulho LGBT, e junho ficou definido como o principal mês 

das manifestações populares dessa natureza; sendo a que acontece em São Paulo, 

desde 1997, uma das maiores e mais representativas. Nesse contexto de luta 

ideológica e social, convém discutirmos sobre o que os pensadores do Círculo de 

Bakhtin discorrem sobre a noção de ideologia e acerca das relações entre 

superestruturas e infraestrutura a fim de entendermos de que maneira a Parada do 

Orgulho LGBT de São Paulo atua como agente na transformação das estruturas 

sociais de nosso País. Por isso, após os apontamentos teóricos, propomos uma 

descrição dos principais acontecimentos das 21 edições da Parada Gay de SP (1997 – 

2017) e de fatos da nossa realidade que percebemos como alguns de seus 

desdobramentos. Por fim, aproveitamos o tema da atual edição para discutirmos a 

nova estratégia do movimento a fim de alcançar as modificações superestruturais 

pelas quais há tanto trabalha e batalha. 

 

1. DA BASE CONCRETA ÀS FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS  

 

Um dos projetos intelectuais explícitos de vários trabalhos desenvolvidos pelo 

Círculo de Bakhtin durante a segunda metade da década de 1920 era contribuir 

criticamente para a construção ideológica de uma teoria de base marxista. Uma teoria 

totalmente contrária às propostas da filosofia idealista e da visão psicologista da 

cultura, muito influentes à época, que afirmavam ser a ideologia um fato exclusivo 

da consciência individual, o que transformaria o estudo dos processos ideológicos 

em uma análise da consciência e de suas leis (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.34).  

O primeiro princípio de que se deve partir uma ciência marxista da criação 

ideológica é o da concretização material das ideologias, o que a torna objetivamente 

acessível. Para a teoria bakhtiniana, todos os produtos ideológicos representam 
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objetos materiais, partes da realidade que circunda o homem. Tal materialização da 

ideologia ocorre nos signos: “tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não existe 

ideologia” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.31).  

Convém agora deixar claro o sentido que o termo ideologia assume na obra de 

todo o Círculo. Há várias significações sociais que o termo pode veicular, mas Ponzio 

(2012, p.112, 113) afirma que, para a teoria bakhtiniana, ideologia não tem valor de 

“falsa consciência” ou “pensamento distorcido”; não se trata também de mistificação, 

automistificação ou falsificação socialmente determinada como por vezes o termo é 

empregado. Após listar o que não é ideologia, Ponzio (2012, p.114) reconhece que o 

ensaio assinado por Volochínov Que é a linguagem? (1930) é provavelmente o único 

texto no qual encontraremos de forma direta e explícita uma definição do que é a 

ideologia para os estudiosos russos: 
 

Por ideologia entendemos todo o conjunto de reflexos e interpretações da 

realidade social e natural que se sucedem no cérebro do homem, fixados por 

meio de palavras, desenhos, esquemas ou outras formas sígnicas 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p.138, grifos do autor). 

 

Com este conceito, percebemos a impossibilidade de encarar a ideologia como 

um elemento relacionado unicamente a consciências ou expressão de ideias e 

opiniões como o faziam, respectivamente, a filosofia idealista e a visão psicologista 

da cultura, já que Volochínov a relaciona ao mundo exterior, dos signos. Para a 

filosofia idealista e a visão psicologista de consciência, esta seria anterior à 

experiência (de cunho subjetivo individual), enquanto que para uma teoria 

materialista do Círculo não há consciência fora da experiência de sujeitos concretos 

inseridos em um determinado contexto de produção que é histórico. 

É nessa construção teórica que o Círculo assenta a noção das superestruturas. 

As superestruturas representam todo sistema social-ideológico que uma sociedade 

constitui na sua história (como a arte, as leis, a religião, a ética, o conhecimento 

científico, a moral, a educação, a mídia etc.). As superestruturas se materializam nos 

signos ideológicos, mas elas não são suas fundadoras. Os signos se constituem na 

relação dialógica entre as superestruturas e a base concreta da vida, a que 

Bakhtin/Volochínov chamam de infraestrutura.  

É necessário atenção e cuidado ao analisar a relação entre infraestrutura e 

superestruturas, pois é muito comum cairmos no erro de separá-las como se ora 

estivéssemos numa realidade infraestrutural e ora na outra. Estamos, na verdade, 

sempre na região limítrofe entre as duas realidades. A superestrutura transforma o 

objeto em signo. O objeto se transforma em signo quando se envolve em uma esfera 

ideológica, quando a ideologia constituída em um determinado grupo o faz 

funcionar no interior de um sistema de valores. No grupo e no horizonte social tal 

objeto é determinado pelo valor semiótico e se transforma em signo. Assim, o Círculo 

demonstra que o signo se desenvolve da infraestrutura para a superestrutura, ou 
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seja, da realidade concreta para o sistema ideológico de um determinado horizonte 

social. 

Assim, ao tratar do fenômeno da construção ideológica, o Círculo o faz por 

meio de um complexo e variado conjunto de relações que ocorrem entre as ações que 

praticadas cotidianamente na base concreta da vida e a sua consequente influência na 

modificação/atualização dos sistemas social-ideológicos existentes: “(…) toda esfera 

ideológica se apresenta como um conjunto único e indivisível cujos elementos, sem 

exceção, reagem a uma transformação da infraestrutura” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.39).  Sendo assim, as transformações das 

superestruturas são sempre produtos de eventos ocorridos na infraestrutura. Nesse 

nível, a chamada ideologia do cotidiano, “que brota e é constituída nos encontros 

casuais e fortuitos [...] na proximidade social com as condições de produção e 

reprodução da vida” (MIOTELLO, 2008, p.169), principia sua relação mais efetiva 

com o nível oficial da ideologia, infiltrando-se progressivamente nas instituições 

ideológicas (imprensa, literatura, ciência, leis, religião), renovando-as e sendo 

influenciada também por elas. Em suma, as mudanças da ideologia oficial 

(relacionada às superestruturas) procedem sempre da realidade concreta, a partir das 

reações provocadas por ações infraestruturais; são nas práticas cotidianas e tidas, 

muitas vezes, como sem muita importância que “acumulam-se mudanças e os 

deslocamentos quase imperceptíveis que, mais tarde, encontram sua expressão nas 

produções ideológicas acabadas” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.42).  

O Círculo assume o postulado de que a interação discursiva é a materialização 

da ideologia do cotidiano. 
 

A palavra é o signo ideológico por excelência; ela regista as menores variações 

das relações sociais, mas isso não vale somente para os sistemas ideológicos 

constituídos, já que a “ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, é 

o cadinho onde se formam e se renovam as ideologias constituídas 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.16).  

 

 A ideologia do cotidiano é o meio ambiente que, por ser composto das mais 

variadas atuações discursivas, abarca multilateralmente todas as formas e aspectos 

da criação ideológica, é a ligação direta entre uma formação político-social e uma 

ideologia no sentido restrito: 
 

No seio da ideologia do cotidiano é que se acumulam aquelas contradições que, 

após atingirem certo limite, acabam explodindo o sistema da ideologia oficial. 

Mas, em linhas gerais, podemos dizer que a ideologia do cotidiano tem tanto a 

ver com a base econômica e social e se sujeita às mesmas leis do desenvolvimento 

quanto às superestruturas ideológicas na própria acepção do termo 

(VOLOCHÍNOV 2009, p.88). 
 

Sua mobilidade e permeabilidade possibilitam que nela convivam diferentes 

orientações sociais, por onde circulam os indivíduos e onde, efetivamente, estão as 
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possibilidades de criação. As contradições e dissonâncias que a constituem existem, 

justamente, em virtude da partilha de um espaço/tempo por referenciais diversos, e 

são elas que possibilitam e engendram a evolução, precisamente porque a ideologia 

do cotidiano não é um sistema ideológico acabado; antes, é um meio heterogêneo que 

compreende todas as formas de criação ideológica, da origem à transformação em 

um sistema ideológico.  

De fato, todos os sistemas ideológicos, mais simples ou mais complexos, 

banham-se na ideologia do cotidiano. Estes últimos (as superestruturas), 

especialmente, cristalizam-se a partir dela e, em um movimento de retroalimentação, 

a influenciam, dando, em condições normais, o tom da ideologia do cotidiano. Mas é 

preciso lembrar que tal processo é ininterrupto, cheio de contradições, e que sem o 

vinculo com a base concreta da realidade (as infraestruturas) os sistemas ideológicos 

estruturados perdem o vínculo com a vida, viram monumentos mudos. 

Desde 1997, ocorre anualmente no Brasil a Parada do Orgulho LGBT de São 

Paulo, evento que traz à discussão temas que buscam promover a reformulação de 

aspectos importantes de algumas superestruturas brasileiras, como as leis, as 

religiões, a mídia, a política e a educação. Vejamos os temas e os principais aspectos 

de 21 edições da manifestação (1997-2017) e, em seguida, alguns fatos que servem de 

exemplo para algumas das muitas mudanças impulsionadas pela luta do movimento 

LGBT no País.   

 
2. AS PARADAS QUE MOVEM O PAÍS 

 

Mesmo que tenham ocorrido algumas manifestações pontuais do movimento 

gay no Brasil, conforme registra Camargos (2007, p. 66-68), a primeira edição do 

evento que viria a se tornar um dos maiores e mais importantes manifestos político-

populares do movimento LGBT no mundo só ocorreu em 1997; em lembrança, 

homenagem e referência aos acontecimentos no bar Stonewall Inn, a data escolhida foi 

dia 28 de junho e teve a Avenida Paulista como espaço ocupado. 

O evento trouxe como tema "Somos Muitos, Estamos em Todas as Profissões", que 

já deixa explícita a importância de se buscar visibilidade para a comunidade, além de 

buscar trazer à reflexão de onde começa a homofobia e qual seria a forma de 

combatê-la. O objetivo, segundo os organizadores, era “celebrar o orgulho e protestar 

contra o preconceito”.125 Apesar da relevância do tema e da justificativa grandiosa, a I 

Parada de São Paulo começou tímida; a participação foi aumentando aos poucos com 

as pessoas que passavam pelas avenidas da cidade, alcançando um público de 2 mil 

pessoas.126 

Quase um ano depois, dia 27 de junho de 1998, acontece sob o lema “Os 

Direitos dos Gays, Lésbicas e Travestis são Direitos Humanos”, aconteceu a 2ª edição da 

                                                 
125www.paradasp.org.br/quem-somos/ . Acesso em 26/05/18 
126Os dados referentes aos participantes foram coletados no site da própria associação organizadora do evento, a 

APOGLBT < www.paradasp.org.br/quem-somos/>. Acesso em 26/05/18 

http://www.paradasp.org.br/quem-somos/
http://www.paradasp.org.br/quem-somos/
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Parada do Orgulho GLT127 de São Paulo reunindo cerca de 7 mil pessoas. Além de 

marcar seu lugar no mundo, saindo do silenciamento e da invisibilidade a que estava 

submetida, a – até então – comunidade GLT reivindica e lembra à sociedade, nesse 

segundo momento, o seu status de pertencente a espécie humana e que, por isso, 

exige gozar dos direitos básicos de todo e qualquer ser humano. 

Devido ao grande sucesso da sua segunda edição, os grupos e entidades 

diretamente responsáveis pelo evento decidiram criar uma associação para organizar 

não só a Parada, mas outros eventos relacionados à diversidade sexual e de gênero 

durante todo o ano (com foco maior no mês de junho) como ciclo de debates, blocos 

de rua, feiras culturais, premiações, sessões de cinema etc. 

A partir da edição de 1999, realizada à semelhança da anterior, dia 27 de 

junho, com o tema “Orgulho Gay no Brasil, Rumo ao Ano 2000, a ONG Associação da 

Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT) passou a ser responsável pela Parada e pelos 

outros eventos relacionados à comunidade GLBT. Foi também o primeiro ano em 

que essa sigla foi usada, dando visibilidade social e política também para os 

bissexuais (B), travestis e transexuais (T). Nesse ano, a participação do público chegou a 

35 mil pessoas. O tema escolhido explicitava a importância de não se envergonhar, 

mas, ao contrário, de se orgulhar do fato de ser gay, sugerindo novas perspectivas 

para o novo tempo que chegava. 

Parece contraditório que, no ano em que foi agregada à sigla do movimento 

três grupos até então esquecidos, o tema da Parada destacasse apenas a condição dos 

gays. Acreditamos que essa seja uma das razões que fizeram com que os 

organizadores retomassem, no ano seguinte, a questão de ano anterior de modo mais 

ampliado: a partir da noção da diversidade, dentro da qual estão incluídas orientações 

sexuais e manifestações de gênero várias.  

Além das bandeiras defendidas nas edições anteriores, a que se realizou no 

dia 25 de junho do ano 2000 com o tema “Celebrando o Orgulho de Viver a Diversidade” 

buscou também envolver ainda mais a sociedade, para isso promoveu exposições de 

fotos, lançamentos de livros e círculos de debates. A inciativa surtiu o efeito desejado 

e promoveu uma participação recorde até aquele ano: 120 mil pessoas. 

Com a análise temáticas das três Paradas anteriores, podemos identificar um 

período de transição: nas primeiras edições, as Paradas tinham como um dos 

objetivos principais as temáticas ligadas à visibilidade LGBT. Era, assim, um período 

de consolidação como manifestação política do movimento, consolidação essa 

representada ao longo dos anos no expressivo aumento do público. 

Vai ser a partir dos anos 2000 que a Parada do Orgulho GLBT (apenas em 2008 

ocorre à inversão das letras colocando o “L” em frente da sigla, ficando como 

“LGBT”) se consolida fortemente perante a sociedade, o objetivo na época era 

                                                 
127Na época, os movimentos sociais por direitos humanos não adotavam uma sigla comum para representar a 

diversidade, isso explica o porquê de o grupo organizador denominar o evento de “Parada do Orgulho GLT”, 

referindo-se apenas aos gays, lésbicas e travestis. 
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desenvolver a ideia de diversidade e envolver a sociedade como um todo a partir do 

conceito de respeito à diversidade.   

“Abraçando a Diversidade” foi o tema da V Parada do Orgulho Gay, no dia 17 

de junho de 2001. Crescendo a cada ano, na sua quinta edição, a Parada contou com a 

participação de doze trios elétricos e, pela primeira vez um grande patrocinador 

privado investia no evento: o provedor de internet IG. Segundo os organizadores, 

“Com um público de 250 mil pessoas, a V Parada do Orgulho GLBT abraçou todas as 

pessoas na Avenida com a esperança de um mundo mais solidário, humano e 

participante”128. No próximo ano, dia 02 de junho, com o tema “Educando para a 

Diversidade”, aconteceu a sexta edição da Parada do Orgulho Gay. Em 2002, a 

manifestação em São Paulo se tornou uma das maiores de todo o mundo, contou com 

700 mil participantes, 25 trios elétricos e uma mídia intensa. Dessa vez, a educação 

contra o preconceito foi o tema. “Queríamos transformar um evento grandioso como 

esse em algo que deixasse uma mensagem de cidadania, respeito e amor ao 

próximo”,129 afirmaram os organizadores. 

A sétima Parada aconteceu em 22 de junho de 2003 com o tema “Construindo 

Políticas homossexuais”. Após as lutas por visibilidade, respeito e educação para a 

diversidade, a partir desse ano, os temas mudaram o foco e passaram a mostrar a 

necessidade de mudanças políticas em prol da comunidade LGBT. Para o então 

presidente da APOGLBT, Nelson Matias Pereira, “O primeiro passo foi dar 

visibilidade ao movimento. Agora que conquistamos as ruas, temos que conquistar o 

Judiciário. Ainda não temos leis próprias, como têm as mulheres ou os negros".130 

O foco era trazer para a discussão as necessidades de haver políticas 

específicas para a comunidade. Em outra matéria publicada no site do Portal de 

Notícias Terra,131 Nelson Pereira explicou que o objetivo do evento era fortalecer a 

necessidade de se criar políticas públicas para homossexuais: “Quando falamos de 

uma ‘política homossexual’ não queremos obter vantagens em detrimento dos 

demais cidadãos. Queremos uma política que garanta os mesmos direitos que têm os 

demais”. 

A cada edição as letras da sigla iam ganhando mais visibilidade na Parada. Em 

2003, as travestis e transexuais estavam presentes com um trio elétrico próprio, 

fazendo a visibilidade do segmento. Com um público crescente a cada ano, um dos 

pontos dessa edição foi ficar entre as três maiores do mundo, junto com as de São 

Francisco (EUA) e Toronto (Canadá).  Nesse ano, o evento conseguiu reunir 1 milhão 

de pessoas, “um milhão de sonhos. Um milhão de vozes. Uma só reivindicação: 

‘queremos políticas homossexuais’”132. 

O tema da oitava edição foi “Temos Família e Orgulho”, foi realizada no dia 13 

de junho de 2004 e entrou para a história das manifestações do País ao conseguir um 

                                                 
128CAMARGOS (2007, p. 75). 
129Idem (p.76) 
130< https://www.terra.com.br/diversao/paradagay2003/> >. Acesso em 29/05/18 
131<https://www.terra.com.br/diversao/paradagay2003/noticias.htm >. Acesso em 29/05/18 
132 CAMARGOS (2007, p.77) 

https://www.terra.com.br/diversao/paradagay2003/
https://www.terra.com.br/diversao/paradagay2003/noticias.htm
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público recorde de 1,8 milhões de pessoas, passando a ser a maior Parada do 

Orgulho Gay do mundo.133 Esse público fez com que a Parada do Orgulho GLBT de 

São Paulo fosse registrada no Guinness World Records – O Livro dos Recordes 

Mundiais (permanecendo até 2008). O objetivo dessa edição era trazer para as ruas 

não só as famílias de LGBT, mas também todas as outras. O tema colocava a 

população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais afirmando sua origem 

da própria sociedade, dessa forma ampliava o conceito tradicional de família e exigia 

o reconhecimento para os LGBT dentro da estrutura familiar. 

A IX Parada134 ocupou a Avenida Paulista no dia 29 de maio de 2005 com o 

tema “Parceria Civil, Já. Direitos Iguais! Nem Mais Nem Menos!”. A escolha do tema 

reivindicava direitos e cobrava junto ao Poder Legislativo a aprovação do Projeto de 

Parceria Civil entre pessoas do mesmo sexo, que tramitava no Congresso Nacional há 

dez anos, apresentando a necessidade de se construir uma legislação que garantisse 

igualdade aos LGBT. Alcançando o número de 2,5 milhões de participantes, a nona 

edição alcançou destaques na mídia nacional e internacional, firmando-se, pelo 

segundo ano consecutivo, como a maior do mundo.135 

A décima edição da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo aconteceu dia 17 

de junho de 2006 com o tema “Homofobia é Crime! Direitos Sexuais são Direitos 

Humanos”. Percebe-se uma clara referência à segunda edição do evento, mas dessa 

vez com seu sentido ampliado. A proposta não era somente denunciar os diversos 

tipos de violência que acontecem com o público LGBT, mas reivindicar leis que 

punissem e garantissem a liberdade de expressão sexual e de gênero no Brasil. 

É possível observar o forte teor político apresentado pelos temas e pelos 

discursos dos organizadores. Por meio do evento, a comunidade LGBT propõe à 

sociedade, ano após ano, um amplo debate social a respeito do preconceito e 

discriminação, incentivando uma série de ações pela aprovação de uma legislação 

contra a homofobia no cenário nacional. Em 2006, a partir do tema proposto, a 

Parada trazia em especial a discussão sobre o Projeto de Lei 122/06 de autoria da 

deputada federal Iara Bernardi (PT/SP) que criminalizava a homofobia. O evento 

contou com 3 milhões de participantes. 

Dia 10 de junho de 2007, aconteceu a XI Parada e trouxe o slogan “Por um 

mundo sem racismo, machismo e homofobia” e cerca de 3,5 milhões de pessoas para o 

centro econômico da maior cidade do Brasil. Percebemos, nessa edição, a atenção 

dada para outras formas de discriminação, não apenas aquelas relacionadas à 

orientação sexual, mas também as ligadas à etnia e gênero. O evento agregou ao mês 

do Orgulho Gay outras duas manifestações de minorias sociais: a feminista 

                                                 
133 Como mostra a reportagem “São Paulo tem a maior Parada Gay do Mundo” do jornal Folha de São Paulo: < 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u44973.shtml > Acesso em 28/04/18. 
134 A partir desta edição, os organizadores passam a focar, em seu material principal de divulgação, não apenas a 

Parada em si, mas todos os eventos promovidos. Por esse motivo, passam a destacar o “Mês do Orgulho GLBT de 

São Paulo”. Dado nosso recorte, continuaremos a tratar especificamente da Parada, mas nem por isso 

desconsideramos que essa faz parte do universo composto por outras práticas com as quais dialoga. 
135 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml>. Acesso em 26/04/18 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u44973.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml
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(representada pelo grupo Católicas Pelo Direito de Decidir), e a afrodescendente (pelo 

movimento da Rede Afro GLBT). O evento serviu para aproximar esses três segmentos 

na luta contra o preconceito e a intolerância, a favor de um mundo mais justo e livre 

de ódio. 

Como a Parada já havia se consolidado na cidade, essa edição contou com 

grandes apoios, financiamentos e parcerias: Caixa Econômica Federal, Petrobrás, 

Ministérios da Cultura, do Turismo e do Esporte, Embratur, entre outras empresas 

privadas, organizações e coordenadorias. Desde a sua primeira edição em 1997 as 

Paradas aumentam o público a cada edição e com isso consequentemente se torna 

um dos eventos mais rentáveis para a capital paulista. Nas palavras de Almeida e 

Sugiyama (2008, p.01):136   

 
A Parada é responsável pelo aumento da tolerância relacionada com a 

Comunidade GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) tornando a cidade 

de São Paulo um polo de respeito à diversidade. A comunidade gay ganhou com 

suas lutas e conquistas, particularmente no âmbito do cumprimento às leis, 

importante canal de exercício de cidadania e está cada dia mais consciente de seu 

papel de agente transformador. Outro elemento de real importância é o 

incremento ao turismo que apresenta resultados significativos para a economia 

da cidade. Neste trabalho também propomos uma discussão sobre os papéis dos 

personagens da hospitalidade (anfitriões e hóspedes) no cenário da Parada Gay.  

 

No dia 25 de maio de 2008 aconteceu a 12ª Parada do Orgulho GLBT de São 

Paulo com o tema “Homofobia Mata! Por um Estado Laico de Fato”. Com uma estimativa 

de 3,4 milhões de pessoas segundo a organização da Parada, a Avenida Paulista foi 

tomada pelo público LGBT e simpatizantes do movimento para, mais uma vez (vide 

10ª manifestação) trazer em discussão a necessidade de aprovação do Projeto de Lei 

Federal 122/06 que ainda tramitava no Senado, que criminaliza a homofobia, o tema 

reforça a necessidade de uma legislação livre de influência religiosa, houve 

reivindicações para a aprovação do Projeto de Lei 5003/01 da Câmara dos Deputados 

que criminaliza a homofobia e pune quem discriminar homossexuais em espaços 

públicos ou privados, no ambiente de trabalho, e também quem impedir a expressão 

de afetividade entre pessoas do mesmo sexo. 

Até a edição de 2008, a sigla do movimento vinha, em seu material de 

divulgação, como GLBT, na 13ª edição ocorrida no dia 14 de junho de 2009 sob tema 

“Sem Homofobia, Mais Cidadania – Pela Isonomia dos Direitos!”, a Parada Gay 

altera a ordem da sigla. Após algumas discussões políticas, o movimento decidiu dar 

uma maior visibilidade as lésbicas e alterou a ordem das letras, colocando o “L” em 

frente da sigla, ficando como “LGBT” (lésbicas, gays, bissexuais, travesti, 

transgêneros e transexuais). Em outros países essa ordem da sigla já vinha sendo 

                                                 
136 ALMEIDA, F.; SUGIYAMA, M. Diversidade, turismo e a Parada Gay de São Paulo. Trabalho apresentado ao GT 04 

“Turismo para pessoas especiais” do IV Seminário de Pesquisa em Turismo do MERCOSUL – Caxias do Sul, 7 e 8 

de julho de 2006. Texto disponível em <https://drive.google.com/file/d/0B-GW6j7Jyjp9QUdhX2NVSHQ3RlE/view 

>.Acesso: 25/04/18. 

https://drive.google.com/file/d/0B-GW6j7Jyjp9QUdhX2NVSHQ3RlE/view
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adotada em movimentos desse público. Nesse ano 3,1 milhões de pessoas saíram às 

ruas de São Paulo para, no meio do agito, reivindicar mais uma vez, paridade de 

direitos. Em meio aos vários trios elétricos para animar a massa (20 no total), os 

organizadores promoveram a coleta de assinaturas para solicitar a aprovação do 

Projeto de Lei que criminalizava a homofobia em âmbito nacional (PLC 122/06). 

Em 2010, pela primeira vez, o Mês do Orgulho LGBT de São Paulo teve as 

eleições políticas como tema. “Vote contra a homofobia: defenda a cidadania!” foi o 

mote escolhido. O tema teve como finalidade propor à sociedade que votar 

corretamente é defender a cidadania plena de todos os indivíduos, sendo assim, 

candidatos homofóbicos, além de disseminar o ódio, não estariam preparados para 

representar toda nossa diversidade e democracia enquanto nação. Nas palavras do 

então coordenador geral do Mês do Orgulho, Manoel Zanini: “A questão não é indicar 

possíveis candidatos para eleição, mas apontar aqueles que não devem ser eleitos por 

possuírem discursos e ideologias declaradamente homofóbicas”.137 Com cerca de 3,5 

milhões de pessoas na Avenida Paulista, os organizadores convocaram o público a 

vaiar os políticos homofóbicos. Pediram ainda que os projetos a favor dos 

homossexuais fossem votados com urgência no Congresso Nacional. 

Em entrevista coletiva na manhã do dia do evento,138 Alexandre Santos, 

presidente da APOLGBT naquele ano, pediu que as pessoas elegessem o que ele 

chamou de “uma nova geração de políticos”, que respeitassem a laicidade do Estado 

e a cidadania de todos e todas. Naquele ano, o colorido da Parada cedeu lugar para o 

preto e branco como destaque nos trios elétricos. Foi uma das formas de protesto 

visando à aprovação de leis que criminalizam a homofobia e uma cobrança direta aos 

candidatos nas próximas eleições. Na mesma coletiva, Xande (como é conhecido) 

explica: 
A bandeira do arco-íris está pálida e cada vez temos menos paciência com o 

atraso brasileiro. Um atraso que tem nome, número, partido e tempo de 

televisão. É para isso que vamos na Avenida este ano: para denunciar de onde 

vem nosso sofrimento, onde se situa a homofobia institucional. Vamos também 

mostrar que podemos agir. Como eleitores, podemos sim decidir destinos. 

Queremos denunciar de onde vem o preconceito institucional e orientar a votar 

em candidatos tolerantes diversidade e comprometidos com os direitos 

humanos. Esse ano nós queremos preto no branco, não vamos tolerar mais 

candidatos que só prometem. 

 

O evento também serviu para comemorar uma conquista histórica: a 

assinatura, no dia 04 de junho daquele ano, do decreto que institui o 17 de maio139 

                                                 
137  https://paradasp.wordpress.com/category/mes-do-orgulho-lgbt/tema/  Acesso: 30/04/18. 
138 http://colunas.revistaepoca.globo.com/falabrasil/2010/06/06/parada-gay-quer-chamar-a-atencao-para-o-voto/ > 

Acesso: 30/04/18. 
139 No dia 17 de maio de 1990, a OMS (Organização Mundial da Saúde) retirou a homossexualidade da lista de 

distúrbios mentais da CID (Classificação Internacional de Doenças). A decisão reconheceu que a orientação sexual 

não pode ser considerada doença, por se tratar de traço da personalidade do indivíduo. 

https://paradasp.wordpress.com/category/mes-do-orgulho-lgbt/tema/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/falabrasil/2010/06/06/parada-gay-quer-chamar-a-atencao-para-o-voto/
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como o Dia Nacional Contra a Homofobia pelo então presidente Luís Inácio “Lula” da 

Silva. 

Em 2011, a Parada aconteceu no dia 26 de junho e, dialogando com o texto 

bíblico, o slogan daquele ano foi “Amai-vos Uns aos Outros: Basta de Homofobia!”. Por 

mais um ano, a questão da intolerância sofrida pela comunidade LGBT foi o ponto 

central do evento. Desde a 10ª edição a Parada vinha levantando a discussão junto à 

sociedade para a aprovação do Projeto de Lei 122/06, que criminaliza a homofobia. 

Entretanto, na 15a edição, ao reproduzir um trecho de uma fala atribuída a Jesus 

Cristo registrada no livro de João (capítulo 15, versículo 12), os organizadores deixam 

claro a quem estão direcionando seu pedido de aceitação, acolhimento e respeito 

naquele momento: aos cristãos de um modo geral, que, historicamente, baseados 

muitas vezes em dogmas ou interpretações de trechos das Sagradas Escrituras, 

desprezam, discriminam e condenam a comunidade LGBT; e, de modo mais pontual, 

o evento de 2011 batia de frente com o posicionamento de grupos religiosos que eram 

contrários à aprovação do referido Projeto de Lei. A Parada em seus 15 anos 

representou também uma grande comemoração pela decisão do STF (Supremo 

Tribunal Federal) que reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo no 

Brasil naquele ano. 

Um fato curioso é que, em celebração aos quinze anos da Parada Gay de São 

Paulo, os organizadores propuseram que o público de 4 milhões de pessoas dançasse 

uma grande valsa (como realizado nas tradicionais festas de debutantes) com o 

objetivo de entrar para o Guinness Book (Livro dos Recordes) como o maior 

espetáculo de valsa ao ar livre. 

Ideraldo Beltrame, presidente da APOGLBT naquele ano, destacou o evento 

como uma maneira de alertar a sociedade sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

público gay:140   
 

Ao completar 15 anos de Parada, que esse début, esse grito de passagem e essa 

transformação sejam para a gente pensar que a maior demanda do movimento, 

além da criminalização da homofobia, é garantir os direitos das nossas 

companheiras travestis e transexuais, que são a parte mais frágil do movimento. 

 

A Parada do dia 10 de junho de 2012 dava continuidade às discussões acerca 

do Projeto de Lei 122/06, que há seis anos tramitava no Senado e pedia a 

criminalização da homofobia. Levantando a discussão para aplicação do projeto 

Escola Sem Homofobia, voltado a professores da rede pública, a Parada trouxe o tema 

“Homofobia tem Cura: Educação e Criminalização”. Com muitas divergências de dados 

relacionados à estimativa de público,141 segundo os organizadores aproximadamente 

                                                 
140 Disponível: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-06-26/parada-gay-ocupa-avenida-paulista-

e-integrantes-ressaltam-importancia-de-projeto-de-lei-que-criminali > Acesso em 25/04/18 
141Sobre o assunto: “Público da Parada Gay vira guerra de números”, Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/06/12/publico-da-parada-gay-vira-guerra-de-

numeros.htm>. Acesso em 25/04/18. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-06-26/parada-gay-ocupa-avenida-paulista-e-integrantes-ressaltam-importancia-de-projeto-de-lei-que-criminali
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-06-26/parada-gay-ocupa-avenida-paulista-e-integrantes-ressaltam-importancia-de-projeto-de-lei-que-criminali
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/06/12/publico-da-parada-gay-vira-guerra-de-numeros.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/06/12/publico-da-parada-gay-vira-guerra-de-numeros.htm
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4,5 milhões de pessoas foram à Avenida Paulista naquele ano, embora não tenham 

realizado uma divulgação oficial, a organização afirmou que medir o público 

presente não era o ponto mais importante, mas o primordial sempre foi a mensagem 

do evento em si.  

Em matéria142 sobre a Parada daquele ano, o à época coordenador de Políticas 

da Diversidade Cultural da cidade de São Paulo, Franco Reinaldo, revelou os 

preocupantes dados acerca da homofobia no estado que a Prefeitura havia coletado 

por meio de denúncias desde 2006. O chamado “mapa contra a homofobia” mostrou 

que a maioria dos agressores contra homossexuais possui vínculos com a vítima. Em 

janeiro daquele ano, segundo Reinaldo, foram 62 denúncias registradas. “Isso mostra 

que eles não têm receio de praticar a violência. Outro dado é que 22% da violência 

física acontecem dentro de casa. Sem educação, não há como mudar estes dados”. 

Revelando a urgência de leis que criminalizem a homofobia. 

A XVII Parada do Orgulho LGBT de São Paulo aconteceu no dia 02 de junho 

de 2013 e, com um público de 4 milhões de pessoas, ocupou a Avenida Paulista com 

16 trios elétricos e uma mensagem que pode ser resumida nas palavras do presidente 

da APOGLBT à época, Fernando Quaresma: “Não queremos voltar a viver em guetos 

ou ter nossas relações não reconhecidas. Para o armário143 a gente não volta mais. 

Para a clandestinidade e a marginalidade não voltamos mais”.144 O lema do ano, 

“Para o Armário, Nunca Mais! União e Conscientização na Luta Contra a Homofobia”, 

representou um protesto contra a ofensiva promovida por setores conservadores 

contra os, até então, direitos conquistados pela comunidade LGBT. 

A Parada foi marcada por muitas manifestações de repúdio ao pastor e 

Deputado Federal Marco Feliciano (PSC de 2010 a 2018/PODE), que tentava aprovar 

na Comissão de Direitos Humanos o projeto que autorizava tratamento psicológico e 

terapia para alterar a orientação sexual de homossexuais. O projeto de terapia de 

reversão sexual, conhecido por “cura gay”, foi alvo constante de protestos do 

movimento LGBT e de setores da sociedade civil. “Não é só contra o Feliciano, é 

contra todos aqueles ‘infelicianos’ que insistem em julgar os direitos dos outros em 

detrimento da sua heterossexualidade”, disse o diretor da Associação da Parada do 

Orgulho GLBT, Nelson Matias, durante a coletiva de imprensa de lançamento do 

evento, em maio daquele ano.145 

No ano seguinte, o Brasil sediara a Copa do Mundo de Futebol, por isso o 

tema da Parada de 2014, fazendo alusão ao evento esportivo, foi: “País Vencedor é País 

sem Homolesbotransfobia: Chega de Mortes! Criminalização Já!”. A temática foi escolhida 

pela APOGLBT em parceria com a comunidade por meio de mobilizações nas redes 

                                                 
142Disponível: <http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/parada-gay-2012-discute-a-educacao-e-criminalizacao-

para-combate-a-homofobia-20120522.html>. Acesso em 26/07/18. 
143Popularmente, a expressão “estar no armário” significa que alguém, apesar de não se reconhecer como 

heterossexual, oculta sua real orientação sexual para si e/ou para a sociedade. No contexto da Parada, “voltar 

para o armário” faz alusão ao desejo que alguns grupos conservadores da sociedade têm de silenciar e 

invisibilizar novamente a comunidade LGBT, suas lutas e pautas. 
144 <https://www.brasildefato.com.br/node/13120/ > Acesso em 13/04/18 
145 <https://sociaisuninove.com.br/2017/06/19/17a-parada-gay-da-cidade-de-sao-paulo/> Acesso em 20/04/18. 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/parada-gay-2012-discute-a-educacao-e-criminalizacao-para-combate-a-homofobia-20120522.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/parada-gay-2012-discute-a-educacao-e-criminalizacao-para-combate-a-homofobia-20120522.html
https://www.brasildefato.com.br/node/13120/
https://sociaisuninove.com.br/2017/06/19/17a-parada-gay-da-cidade-de-sao-paulo/
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sociais e teve como objetivo reforçar a necessidade de punições mais rígidas para 

quem praticasse crimes de homofobia no Brasil. Mais uma vez a busca não por 

privilégios, mas por equidade de direitos para a comunidade LGBT foi a tônica da 

manifestação, marcada pela união de casais heterossexuais e homossexuais na luta 

pela criminalização da homofobia e da transfobia, ressaltando a importância da 

questão e reforçando o pedido por punições mais rígidas a quem praticar crimes de 

homofobia. Houve muitos cartazes pedindo o fim do preconceito e leis que 

favorecessem os casais homossexuais e a questões relacionadas às identidades de 

gênero. 

Em 2015, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo aconteceu no dia 07 de 

junho e levou um público de cerca de 2 milhões de pessoas que lotaram a Avenida 

Paulista ao som de 18 trios elétricos – quatro a mais que no ano anterior. Com o tema 

“Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim, Vou Ser Sempre Assim: Respeitem-me!”, inspirado na 

música tema de Gabriela, personagem criado por Jorge Amado, a organização buscou 

resgatar a alegria do público LGBT e celebrar as diferentes identidades e o respeito à 

diversidade. Para os responsáveis pelo evento,146 o tema da 19ª edição propunha uma 

espécie de ruptura nos 18 anos de evento, pois, pela primeira vez o tema central não era 

propriamente uma reivindicação, mas propor uma celebração da alegria e do orgulho de 

ser integrante da comunidade LGBT: 
 

Em todos os anos temos organizado vários temas ligados à questão política. 

Nesse ano, optamos por mudar e fazer um trabalho com a autoafirmação e a 

autoaceitação da comunidade LGBT diante de tantas políticas contrárias a nossos 

interesses que existem por aí, como a ‘cura gay’, por exemplo. A ideia é fortalecer 

a autoestima da nossa comunidade (Fernando Quaresma de Azevedo, ao site 

Terra).147 

 

No ano seguinte, as tradicionais cores do arco-íris deram espaço ao rosa, azul e 

branco – tons da bandeira do Orgulho Transgênero, pois foi sobre o segmento T 

(transexuais, travestis e trangêneros) que a Parada do Orgulho LGBT centrou suas 

atenções em 2016. Cerca de 3 milhões de pessoas acompanharam 17 trios nos trajetos 

entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. A manifestação, com o tema “Lei de 

Identidade de Gênero Já! – Todas as Pessoas Juntas Contra a Transfobia!”, trouxe em todos 

os trios a bandeira T e a ideia era fazer uma grande mobilização para que a “Lei de 

Identidade de Gênero”,148 de autoria dos deputados federais Jean Wyllys (presente 

no evento) e Érika Kokay, fosse aprovada: 

                                                 
146 <https://catracalivre.com.br/sp/arquivo/gratis/19a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-ja-tem-data-marcada/ 

> Acesso em 26/04/18. 
147<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/parada-gay-2015-1-dia-de-festa-para-364-de-opressao-diz-

apoglbt,53bc34716c0ef66cc03c93bcfb87d57buzxpRCRD.html> Acesso em 27/04/18 
148 A “Lei da Identidade de Gênero” estabelece o direito à identidade de gênero definida como a vivência interna e 

individual do gênero tal como cada pessoa o sente, que pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o 

nascimento. A proposta obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos de saúde a custear tratamentos 

hormonais integrais e cirurgias de mudança de sexo a todos os interessados maiores de 18 anos, aos quais não 

será exigido nenhum tipo de diagnóstico, tratamento ou autorização judicial. A proposta também libera a 

https://catracalivre.com.br/sp/arquivo/gratis/19a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-ja-tem-data-marcada/
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/parada-gay-2015-1-dia-de-festa-para-364-de-opressao-diz-apoglbt,53bc34716c0ef66cc03c93bcfb87d57buzxpRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/parada-gay-2015-1-dia-de-festa-para-364-de-opressao-diz-apoglbt,53bc34716c0ef66cc03c93bcfb87d57buzxpRCRD.html


AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

2
5

 

Conseguimos vários direitos ao longo desses anos. O direito de sair da 

invisibilidade, de demonstrar nossa afetividade em público, pensão por morte, 

casamento, união estável e planos de saúde. Mas tudo isso veio pelo Judiciário e 

hoje queremos que o Legislativo faça algo pela comunidade LGBT. Queremos 

que aprove uma lei que beneficie o segmento T, com a mudança da identidade de 

gênero (Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho 

LGBT – APOLGBT).149 
 

A Parada foi marcada por muitos protestos, alguns participantes levaram 

faixas e cartazes contra o presidente ilegítimo Michel Temer (PMDB), pedindo a 

saída dele do cargo. Um dos trios elétricos contou também com a presença de 

diversos políticos com discursos contrários ao impeachment da presidenta eleita 

democraticamente Dilma Rousseff (PT). Além disso, somente nessa edição, a 20ª, que 

a Parada do Orgulho LGBT foi incluída no calendário oficial de São Paulo pelo 

prefeito Fernando Haddad (PT). 

A laicidade do Estado foi – à semelhança da edição de 2008 – o tema da 

Parada, em 2017. Para a sua 21ª edição o slogan escolhido foi “Independente de Nossas 

Crenças, Nenhuma Religião é Lei! Todas e Todos por um Estado Laico”. O tema atraiu 3 

milhões de manifestantes no dia 18 de junho, e buscou refletir e criticar a forma como 

o fundamentalismo religioso dentro da política (com destaque às intervenções da 

chamada “Bancada Evangélica” no Congresso Nacional) vinha impedindo os 

avanços e promovendo verdadeiros retrocessos sobre os assuntos ligados à 

diversidade naquele momento. Sobre o tema de 2017, Claudia Regina, presidenta da 

APOGLBT, explica:150 

 

Nossos principais inimigos hoje são os fundamentalistas religiosos, grupos de 

pessoas dentro de algumas religiões que insistem em nos condenar e retirar 

direitos já adquiridos. No Congresso Nacional, por exemplo, o debate sobre a 

criminalização da LGBTfobia é repleto de ataques de parlamentares da bancada 

religiosa e conservadora, muitos dos quais utilizando-se de suas imunidades 

parlamentares para disseminar o ódio a uma parcela da população. Seus 

argumentos? Alguns citam suas visões de fé, como se estivessem em seus 

púlpitos e não em uma instituição que deveria garantir e se orientar pela 

laicidade, preconizada na Constituição Federal de 88. 

 

                                                                                                                                                         
mudança do prenome para os maiores de 18 anos, sem necessidade de autorização judicial. Da mesma forma, 

libera a mudança do sexo nos documentos pessoais, com ou sem cirurgia de mudança de sexo. Os números dos 

documentos deverão ser mantidos, e os nomes originais serão omitidos por completo. O projeto de lei pode ser 

acessado em:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446 
149<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/fernando-haddad-inclui-parada-lgbt-no-calendario-

oficial-de-sao-paulo>. Acesso em 26/05/18. 
150 <http://paradasp.org.br/estado-laico-e-o-tema-da-21a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-que-acontece-dia-

18-de-junho-de-2017-com-presenca-de-anitta-e-daniela-mercury/> Acesso em 26/05/18. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/fernando-haddad-inclui-parada-lgbt-no-calendario-oficial-de-sao-paulo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/fernando-haddad-inclui-parada-lgbt-no-calendario-oficial-de-sao-paulo
http://paradasp.org.br/estado-laico-e-o-tema-da-21a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-que-acontece-dia-18-de-junho-de-2017-com-presenca-de-anitta-e-daniela-mercury/
http://paradasp.org.br/estado-laico-e-o-tema-da-21a-parada-do-orgulho-lgbt-de-sao-paulo-que-acontece-dia-18-de-junho-de-2017-com-presenca-de-anitta-e-daniela-mercury/
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Seguindo os lemas temáticos das Paradas, podemos encontrar um movimento 

que vai da visibilidade à reivindicação por direitos sempre associado ao orgulho de 

ser quem se é, expressando-se com liberdade e sem medo. Este movimento ora 

abrange aspectos mais amplos como políticas afirmativas para a comunidade, mas 

passa também por reivindicações que visam a simples garantia de direitos básicos de 

todo e qualquer ser humano (união civil reconhecida, segurança, respeito, enfim, 

direito à vida). Analisando as 21 propostas de debate que os temas das Paradas 

trazem, é possível perceber que a manifestação produziu um conjunto de passos e 

etapas que representam o desenvolvimento do próprio movimento LGBT no Brasil: 

primeiro tornar-se visível; uma vez visíveis, tornar-se parte da diversidade fundante 

do mundo social; uma vez integrados no mundo social, agora como sujeitos sociais 

coletivos, passam a reivindicações, amplas ou específicas, respondendo ao 

movimento geral da sociedade. 

 

3. RAZÕES PARA CELEBRAR: mudanças nas superestruturas  

 

Em uma sociedade ainda tão fortemente marcada pelo machismo e pela 

heteronormatividade como a nossa, a luta por igualdade de direitos por parte da 

comunidade LGBT é uma árdua tarefa. Entretanto, todo o esforço não tem sido em 

vão. O trabalho de todos e todas aqueles e aquelas que trabalham para enfrentar tudo 

aquilo que consideram injusto tem, felizmente, surtido efeito. As transformações vêm 

mais lentamente do que deveriam e, por muitas vezes, a batalha se faz necessária 

para a simples garantia e manutenção de direitos já adquiridos; ainda há muito o que 

fazer, mas já existem motivos para se comemorar. 

Em primeiro lugar, podemos citar a conquista do direito ao casamento, 

reivindicação da Parada nos anos de 1998, 2003, 2004 e mais, diretamente, em 2005. 

Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união homoafetiva 

como uma entidade familiar. Em junho, o primeiro casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo do Brasil foi formalizado em Jacareí, interior de São Paulo. Dois anos 

depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu a Resolução 175, proibindo 

que cartórios de todo o Brasil se recusem a celebrar casamentos de casais 

homossexuais ou deixem de converter em casamento a união estável homoafetiva, 

um importante ganho para os LGBT. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), entre 2013 e 2016, 19,5 mil casais registraram o “sim” 

em cartório, aproximadamente cinco mil por ano. Em março de 2017, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou o projeto de lei que altera o Código 

Civil para reconhecer a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Outra vitória é possibilidade de adoção de crianças por casais homoafetivos. 

O direito à adoção esteve em pauta nas manifestações em 1998, 2003 e 2004; no ano 

seguinte, aconteceu a primeira adoção de uma criança por um casal homossexual no 

Brasil, quando a menina Theodora foi acolhida por Vasco Pedro da Gama e Júnior de 

Carvalho, em Catanduva, interior de São Paulo. O reconhecimento oficial veio no ano 

seguinte, quando o nome do casal foi colocado no registro de Theodora. Três anos 
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depois, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mudou o formato da certidão de 

nascimento do tradicional de “pai e mãe” para “filiação”, o que permite o registro de 

crianças por casais homossexuais sem constrangimentos. Em 2015, o STF negou o 

pedido do Ministério Público do Paraná para anular a adoção de uma criança com 

menos 12 anos por um casal do mesmo sexo, sob a alegação de que eles não teriam 

uma união estável. A ação foi determinante para criar jurisprudência permitindo a 

adoção por homossexuais em território nacional.  

A facilidade para mudança do nome civil e o uso do nome social representou 

mais um importante passo do movimento LGBT. No Brasil, só era possível alterar o 

nome civil e o gênero no registro de nascimento se houvesse a comprovação de 

mudança cirúrgica do sexo biológico. A possibilidade de alterar os documentos sem 

a necessidade da cirurgia era uma antiga demanda do movimento LGBT, pois a 

intervenção é arriscada e o processo de transição demorado. Entretanto, no dia 1º de 

março deste ano, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram que 

pessoas trans poderão alterar seus nomes no registro civil sem a necessidade de 

realizar a cirurgia de resignação sexual, autorização judicial ou laudo médico. Desde 

2016, é permitido o uso do nome social (que não é oficializado na carteira de 

identidade) em crachás e formulários por funcionários públicos federais, em 

inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e por médicos e advogados 

ligados ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB). Não por acaso – antes, naquele mesmo ano – a Parada reivindicou o fim da 

transfobia.  

Mais um ponto importante é a eleição de candidatos assumidamente 

homossexuais. Em 2006, o estilista Clodovil Hernandez foi eleito deputado federal 

por São Paulo, tornando-se o primeiro político assumidamente gay do Brasil. Em 

2010 (novamente em 2014), o professor Jean Wyllys (PSOL) ganhou a disputa como 

deputado federal pelo Rio de Janeiro e se elegeu defendendo a causa LGBT – postura 

diferente de Clodovil. Em 2017, Edgar de Souza (PSDB), prefeito de Lins (SP), se 

tornou o primeiro prefeito assumidamente gay casado com outro homem no Brasil. 

A edição de 2010 – ano da primeira vitória de Wyllys – da Parada do Orgulho Gay de 

SP trouxe, pela primeira vez a importância do voto como arma na luta pelos direitos 

dos LGBT. 

Ainda que a aprovação da Lei da Identidade de Gênero (foco da edição de 2016) 

não seja uma realidade para nós, já é possível (mesmo que com um processo 

burocrático muitas vezes desanimador) que pessoas trans façam cirurgias de 

resignação sexual e que casais homoafetivos participem dos processos de reprodução 

assistida, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Sistema oferece a cirurgia de 

redesignação sexual de homem para mulher desde 2008 e de mulher para homem 

desde 2013. Além dos procedimentos cirúrgicos em si, o SUS também oferece 

acompanhamento ambulatorial com equipe multiprofissional, incluindo psicólogos, 

como parte do tratamento. Também em 2013, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

determinou que casais homoafetivos passariam a ser incluídos em processos de 
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reprodução assistida, podendo, portanto, realizar fertilização in vitro se desejarem. 

Percebemos, nessas conquistas, reverberações diretas das Paradas de 1998, 2003 e 2004. 

Por fim, destacamos como mais uma transformação social promovida pela 

mobilização do movimento a maior visibilidade midiática que a comunidade e a 

pauta de reivindicações LGBT vêm recebendo no nosso País, tanto em meios de 

divulgação de caráter jornalístico quanto ligados ao entretenimento e itens de 

consumo. Em 2011, “Amor e Revolução”, novela de horário nobre do SBT transmitiu o 

primeiro beijo gay da televisão brasileira. Já o primeiro beijo gay em novelas da rede 

Globo foi ao ar em 2014, na novela “Amor à Vida” e a emissora exibiu, em 2016, a 

primeira cena de sexo gay em uma emissora aberta, na novela “Liberdade, Liberdade”. 

No mesmo ano, a cantora drag queen Pabllo Vittar encabeçou a campanha publicitária 

da Avon de maquiagem para mulheres.  

A presença LGBT nos meios de comunicação é fundamental, pois dá 

visibilidade ao grupo e pode colaborar para inibir estigmas sociais ao promover, dia 

após dia, a naturalização desse público. A luta por visibilidade é mais claramente 

percebida nas primeiras edições do evento (ainda que a Parada em si tenha também 

essa finalidade): 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2015. 

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES: motivos para continuar lutando 

 

Com nossas discussões, buscamos caracterizar as Paradas do Orgulho LGBT 

de São Paulo como ações infraestruturais que buscam promover uma modificação 

nas superestruturas da realidade brasileira, principalmente, a fim de possibilitar a 

reformulação da própria realidade. Felizmente, já percebemos, na estrutura social, os 

efeitos benéficos dessa luta, como o direito por parte dos LGBT ao casamento, à 

adoção de crianças, às cirurgias de resignação sexual, ao uso do nome social e à 

mudança do nome civil. Claro que a Parada não é o único evento responsável pela 

conquista dos direitos da comunidade LGBT, mas ela representa bem o empenho de 

milhares de pessoas que acreditam que um outro Brasil é possível, um País que não 

apenas tolera, mas que respeita, acolhe e valoriza a diversidade de seu povo. 

Todos os temas das Paradas dialogam com os discursos sociais em circulação e 

com as demandas políticas de cada momento histórico. Assim é que identidade, 

diversidade, direitos humanos, políticas afirmativas, união civil e direitos humanos 

estão nos temas das Paradas, demostrando o seu desejo de dialogar, responder, 

problematizar para, assim, modificar a realidade vivida por milhares de brasileiros e 

brasileiras que o movimento representa. 

Por entender que nem sempre o que é declarado é praticado ou garantido, em 

alguns momentos (2008 e 2017), a manifestação teve como mote a necessidade da 

existência de uma real separação entre religião e Estado. O movimento LGBT, 

diferentemente do que alguns grupos contrários disseminam, entende o Estado laico 

como a separação entre religiosidade e política, e não como a negação das religiões e 

nem se propõem um Estado ateu. Pelo contrário, é o respeito oficial pelos vários 

cultos existentes no Brasil. A laicidade reivindicada também garante que as decisões 
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políticas não sejam pautadas por crenças de fé individuais ou coletivas. Bem como 

que dogmas e verdades particulares não sejam ser usadas como justificativas para 

segregação e/ou quaisquer tipos de violências. 

A luta pela criminalização da homofobia é outra ação que ainda não foi capaz 

de “tomar forma nas superestruturas” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1981, p.40) 

brasileiras, promovendo a transformação desejada. Por isso, por tantas vezes esteve 

presente no slogan da Parada (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). O 

destaque não é por acaso; a questão é urgente porque a realidade das minorias 

sexuais no Brasil vem se mostrado alarmante.  

De acordo com o relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 445 

lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros brasileiros morrem em 

2017 (incluindo-se 3 no exterior) vítimas de homolesbotransfobia: 387 assassinatos e 

58 suicídios. O GGB afirma nunca ter registrado números tão altos. “Um aumento de 

30% em relação a 2016, quando registraram-se 343 mortes.”. 

O relatório apontou que, em média, a cada 19 horas um LGBT é barbaramente 

assassinado ou se suicida vítima da LGBTfobia, o que faz do Brasil o campeão 

mundial de crimes contra minorias sexuais. Segundo agências internacionais de 

Direitos Humanos, “matam-se muitíssimo mais homossexuais aqui do que nos 13 

países do Oriente Médio e da África onde há pena de morte contra os LGBT”. 

A violência não está apenas nas ruas e não vem exclusivamente de 

desconhecidos. Ela está presente em todos os âmbitos da sociedade e pode surgir de 

quem menos se espera. Pais, mães e irmãos são muitas vezes citados como os 

primeiros agressores. Não há dados concretos que comprovem como a LGBTfobia é 

grave no Brasil, já que apenas algumas delegacias registram a real motivação dos 

crimes contra homossexuais nos boletins de ocorrência. Sem essas informações, é 

muito difícil formular políticas públicas que respondam ao problema. 

A aprovação de um marco legal que criminaliza a homofobia e a transfobia é 

uma demanda de boa parte das delegacias especializadas, dos defensores dos 

Direitos Humanos151, bem como do movimento LGBT (vide as supracitadas edições 

da Parada). Criminalizar a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia pode não 

mudar de imediato a mentalidade daqueles que praticam a violência, mas sem 

dúvida ajudaria a padronizar o modo como os órgãos públicos registram as 

ocorrências e descortinaria a realidade das violências contra os LGBT. Afinal, são as 

pequenas mudanças na base concreta que levam a reconfiguração dos sistemas 

ideológicos estruturados. 

No que diz respeito à criminalização da homofobia, projetos tramitam há anos 

sem conseguir avançar no Congresso. Um dos mais lembrados (por nós neste texto e 

pelas Paradas de SP), o projeto 122/06 chegou a ser arquivado em 2014. O texto 

previa a inclusão da homofobia na lei que tipificou o crime de racismo, chegou a ser 

aprovado na Câmara, mas, ao chegar ao Senado, não andou. Essa resistência se 

reflete inclusive nos órgãos legislativos estaduais e municipais. No início do mês de 

                                                 
151 Que, pela lógica, deveria ser todo e qualquer humano... 
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maio de 2018, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro adiou a votação do projeto de 

autoria da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 14 de março de 2018, 

que incluía o Dia de Combate à Homofobia, 17 de maio, como dia de combate à 

LGBTfobia bi calendário oficial da cidade. O texto foi retirado da pauta a pedido da 

bancada religiosa. O que, de certa forma, une os dois maiores entraves à luta do 

movimento: a falta de leis que criminalizem a homolesbotransfobia e o desrespeito à 

– suposta – laicidade do Estado brasileiro. 

Por isso, em 2018, de certo modo, os fins são os mesmos, mas os meios são 

outros. Em vez de se organizar a fim pedir para que àqueles que ocupam cargos 

públicos trabalhem democraticamente para o bem comum, com o tema “Eleições: 

Poder pra LGBTI+,152 Nosso Voto, Nossa Voz”, o movimento busca chamar atenção para 

a importância de se eleger políticos afins à causa LGBT; pessoas interessadas no bem-

estar de todos e todas, que, homossexuais ou não, abracem a pauta LGBT e lutem por 

mais direitos humanos e cidadania em seus discursos e plataformas políticas.  

Para sua atual edição, os organizadores da Parada do Orgulho LGBT de São 

Paulo conclamam a população para a importância do voto enquanto ato ético, ou seja, 

enquanto forma de agir no mundo, como forma de ocupar o lugar singular e único 

no mundo que cabe a cada um de nós. Para isso, propõe a ressignificação do signo 

“poder”. Pois, apesar de remeter a aspectos contra os quais a comunidade LGBT luta 

contra (como hierarquias, desigualdades e abusos), o fato é que é preciso ocupar os 

espaços que produzem essas desigualdades para transformá-los por dentro, já que o 

empoderamento como indivíduo também passa por essa questão. Negar essa 

necessidade é, basicamente, fechar os olhos para própria a realidade.  

Quando os organizadores propõem um tema como o da edição atual, eles 

manifestam um projeto de construção de uma nova forma de poder, mais humano, 

inclusivo, justo e representativo de todos e todas os cidadãos, independentemente de 

gênero, orientação sexual, raça, classe, lugar de origem, mobilidade entre tantos 

outros recortes. Buscando, assim, a promoção da transformação da superestrutura da 

política brasileira e, a partir dela, promover tantas outras. 
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RESUMO 

 

Neste artigo, busca-se discutir e analisar as relações que se constituem entre as lutas de 

classes e os efeitos de sentidos produzidos no e pelo discurso proveniente desses 

embates. O discurso a ser analisado encontra-se presente no acontecimento marcante do 

ano de 2018, especificamente, no território brasileiro, a greve dos caminhoneiros. Cabe-

se salientar que o corpus selecionado explicita o embate de classes, visto que vários 

grupos de diferentes posições econômicas, políticas, religiosas e ideológicas se 

manifestaram, fato este que, em uma perspectiva bakhtiniana, é necessário para que se 

investigue a luta de classes sob o ponto de vista da filosofia da linguagem. Tal evento 

suscitou perguntas que serão, aqui, discutidas sob o aporte teórico-epistemológico 

bakhtiniano em diálogo com os conceitos de infraestrutura e superestrutura de Karl Marx. 

O objetivo deste artigo reside na identificação e reflexão sobre os discursos provenientes 

dos diversos grupos sociais que se manifestaram durante a greve dos caminhoneiros, 

visto que, entende-se que o campo da filosofia da linguagem, especialmente, o campo 

bakhtiniano, é responsável por analisar e discutidos temas relacionados ao campo dos 

embates de classes que se materializam por meio de signos ideológicos. Deste modo, o 

referencial teórico utilizado se baseia nas discussões do Círculo de Bakhtin, em 

específico, nas obras de Bakhtin (2014) e de Volóchinov (2017).  Dentre os conceitos 

selecionados bakhtinianos, encontram-se: refração e signo ideológico; Metodologicamente, 

cumpre-se destacar que se adota o procedimento analítico-descritivo para identificar, 

refletir e correlacionar os enunciados que compuseram o acontecimento da greve, 

principalmente, os enunciados que se contradiziam.  

 

Palavras-Chave: Signo ideológico. Círculo de Bakhtin. Greve dos caminhoneiros. 
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INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho assume como corpus o evento greve dos caminhoneiros, iniciado em 

21 de maio de 2018, no Brasil. Tratam-se de enunciados que se constituíram 

antes, durante e depois da greve que, apesar de não assumir bandeiras novas, 

se desenrolou de maneira singular e inovadora na história do país. O conjunto de 

discursos e embates de classes, materializados nos signos ideológicos, apresentam 

não só um material passível de análise, mas também uma análise de cunho ético-

responsável, visto que, o campo da linguagem, especificamente, o campo 

bakhtiniano, tem como interesse as relações e os enfrentamentos materializados nos e 

pelos signos a partir da interação entre sujeitos.   

A relação entre infraestrutura(base) e superestrutura é complexa e deve-se ter 

cuidado ao analisá-la, visto que, concepções de linguagem diversas entendem esses 

dois conceitos também de modo diverso. O Círculo de Bakhtin, como será discutido 

mais a frente, entende a relação entre infraestrutura e superestrutura como 

interdependentes, isto é, uma constitui a outra e em um sentido ideológico, uma 

refrata e reflete a outra por meio do signo.  

De fato, o termo constituição alude a um caráter diferente do termo 

determinação, tal detalhamento não é apenas uma questão semântica-axiológica, mas 

deve-se à perspectiva de que o constituir implica em um imbricamento e, também, 

em relativização do caráter (produto), ou seja, algo que pode acontecer e ser vista de 

maneira diferente. Discutiremos tal assunto no decorrer do texto respaldando a 

discussão a partir da carta de Engels cedida a Bloch; 

Disto isto, o objetivo deste artigo reside na identificação e reflexão sobre os 

discursos decorrentes dos diversos grupos sociais que se manifestaram durante a 

greve dos caminhoneiros, visto que se entende que o campo da filosofia da 

linguagem, especificamente, o campo bakhtiniano, é responsável por analisar e 

discutir temas relacionados ao campo dos embates de classes, que se materializam 

por meio de signos ideológicos. 

Cabe, agora, descrever alguns procedimentos que foram adotados ao longo do 

trabalho. Inicialmente, faz-se uma discussão teórica a fim de se refletir sob o campo 

teórico-epistemológico bakhtiniano, em específico, os conceitos de refração e signo 

ideológico. Juntamente, com essa discussão, busca-se de maneira reflexiva apresentar e 

apontar alguns caminhos para o embate entre infraestrutura e superestrutura, 

entendendo esses dois componentes como planos interdependentes constitutivos da 

sociedade capitalista. Esses procedimentos são fundamentais para que a análise dos 

enunciados aconteça de maneira processual, isto é, retomar certo dizeres/conceitos 

que já foram discutidos e apreciados anteriormente. Em um segundo momento, 

apresenta-se a metodologia contendo os procedimentos analíticos e os recortes feitos 

de veículos de comunicação selecionados. Em sequência, busca-se apresentar a 

análise propriamente dita, isto é, a comparação e reflexão acerca do que os textos 

defendem e descrevem, utilizando, concomitantemente, o referencial bakhtiniano 

como ponto de ponto de partida para análise. Trata-se de buscar nos discursos dos 

E 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

3
4

 

participantes do movimentos elementos materiais (signos) que indiciem as relações 

entre infraestrutura e superestrutura.  

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho se ancora nas discussões filosóficas da linguagem do 

Círculo de Bakhtin. Busca-se, a partir disso, estabelecer um ponto de encontro entre a 

teoria marxista e as ideias do Círculo, especificamente, entre os conceito de 

infraestrutura/superestrutura e signo/refração. Tal relação é possível de ser feita, visto 

que o referencial bakhtiniano utilizou, em certa medida, da reflexão marxista para se 

pensar nas relações entre signo ideológico e classe social.  

No livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, encontra-se uma discussão cara 

para o campo bakhtiniano: como se pensar na relação entre infraestrutura e 

superestrutura a partir de uma perspectiva da linguagem. Para Volóchinov (2017), a 

linguagem não é transparente, mas carregada e inseparável de certos elementos 

ideológicos que a permeiam. Nesse sentido, o autor busca analisar a relação entre 

infraestrutura/superestrutura sob um modelo dialético-dialógico, isto é, pensar a 

infraestrutura e a superestrutura como instâncias indissociáveis e, deste modo, 

complementares. De acordo com Quintaneiro (2002), deve-se evitar a dicotomização 

entre os dois conceitos, como fez o marxismo no seu surgimento, principalmente, o 

alçamento da estrutura sobre a superestrutura. Pode-se perceber, assim, algumas 

similaridades entre os pensamento do Círculo de Bakhtin e o pensamento marxista, 

pois o colega de Marx, Friedrich Engels, já havia revelado a importância da 

superestrutura para a análise da luta de classes: 

   
Segundo a concepção materialista da história, o fator que em última instância 

determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx nem eu 

nunca afirmamos mais do que isso. Se alguém o tergiversa dizendo que o fator 

econômico é o único determinante, converte aquela tese numa frase vazia, 

abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos fatores da 

superestrutura - as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as 

Constituições que, uma vez ganha uma batalha, são redigidas pela classe 

vitoriosa etc., as formas jurídicas, e mesmo os reflexos de todas estas lutas reais 

no cérebro dos participantes, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias 

religiosas e o seu desenvolvimento ulterior até serem convertidas em sistemas 

dogmáticos - exercem igualmente a sua ação sobre o curso das lutas históricas e, 

em muitos casos, determinam predominantemente sua forma [...] Somos nós 

mesmos que fazemos a história, mas, nós a fazemos, em primeiro lugar, segundo 

premissas e condições muito concretas. Entre elas, são as econômicas as que, em 

última instância, decidem. Mas também desempenham um papel, ainda que não 

seja decisivo, as condições políticas e até as tradições que rondam como um 

duende nas cabeças dos homens... O fato de que os discípulos destaquem mais 

que o devido o aspecto econômico é coisa que, em parte, temos a culpa Marx e eu 

mesmo. Frente aos adversários, tínhamos que sublinhar este princípio cardinal 
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que era negado, e nem sempre dispúnhamos de tempo, espaço e ocasião para dar 

a devida importância aos demais fatores que intervêm no jogo das ações e 

reações. Infelizmente, ocorre com frequência que se crê haver entendido 

totalmente e que se pode manusear sem dificuldades uma nova teoria pelo 

simples fato de se haver assimilado, e nem sempre exatamente, suas teses 

fundamentais. Desta crítica não estão isentos muitos dos novos “marxistas” e 

assim se explicam muitas das coisas inexpressivas com que contribuíram 

(ENGELS, 1890, p.520-522) 

  

Partindo-se do exposto por Engels em sua carta a Bloch, permite-se colocar 

diante da problemática segundo a qual como se poderia pensar nas relações entre a 

infraestrutura (base) e a sua superestrutura, o que se buscará compreender, aqui, a 

partir do posicionamento axiológico-epistemológico do Círculo de Bakhtin e, mais 

especificamente, de Volóchinov (2017).  

Em princípio, deve-se partir da premissa cujo conteúdo assertivo é de que o 

signo ideológico por excelência, segundo Volóchinov, é a palavra: “a palavra é o 

fenômeno ideológico par excellence. Toda a sua realidade é integralmente absorvida na 

sua função de ser signo” (2017, p. 98). Ao se afirmá-la como sendo, eminentemente, 

um signo ideológico, faz-se imprescindível considerá-la como um objeto material e 

único, cujo campo coincide com o do ideológico; “tudo o que é ideológico possui 

significação sígnica” (p. 93). Assim, vê-se que, sobre uma base interpretativa do 

marxismo, Volóchinov compreende, dialética e dialogicamente, que “[...] além dos 

fenômenos da natureza, dos objetos tecnológicos e dos produtos de consumo, existe 

um mundo particular: o mundo dos signos” (ibidem), objetos materiais e caracterizados 

por uma unitariedade constitutiva. Entende-se, então, que  

 
o signo não é somente uma parte da realidade, mas também reflete e refrata uma 

outra realidade, sendo por isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-

la de um ponto de vista específico e assim por diante (ibidem).   

 

Consegue-se perceber, aqui, que, havendo coincidência entre o âmbito dos 

signos e o da ideologia, o ideológico, inelutavelmente, torna-se um objeto material, 

cujo conteúdo e cuja forma se podem mapear através de procedimentos analíticos e 

interpretativos, de modo, dialeticamente, genealógico. Portanto, chega-se ao 

entendimento de que a ideologia, de maneira inescapável, materializa-se 

semioticamente, através de cores, de gestos, de palavras, etc. “Nesse sentido, a 

realidade do signo é bastante objetiva e submete-se unicamente ao método monista 

de estudo objetivo. O signo é um fenômeno do mundo externo” (p. 94, grifo nosso). 

Ainda em prosseguimento, torna-se relevante, mesmo que de maneira breve, 

que se faça um traçado descritivo da formação constante e do desenvolvimento 

ininterrupto dos signos ideológicos (e, consequentemente, da ideologia que se torna 

objeto material na palavra). Volóchinov (2017), em um movimento complexo de 

busca de fundamentação epistemológica, coloca-se contra a compreensão de que a 

formação da ideologia (e, também, do signo ideológico) restringir-se-ia ao território 
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da consciência individual, que, em um deslocamento posterior, viria a se tornar um 

material objetivo e objetivado, isto é, que se formaria no interior, passando-se, em 

seguida, para o exterior. Segundo o filósofo, 

 

as leis objetivas sociais da criação ideológica, compreendidas erroneamente como 

leis da consciência individual, foram obrigadas forçosamente a perder seu lugar 

real na existência, ora passando às alturas supraexistenciais do 

transcendentalismo, ora às profundezas pré-sociais do sujeito biológico e 

psicofísico (p. 96). 

 

Fazendo-se, portanto, crítico em relação ao idealismo e ao psicologismo de sua 

época, Volóchinov põe-se diante da problemática sob a égide de uma apreensão 

filosófica e sociológica: a ideologia (assim como o signo) possui, como campo de 

constituição e de existência, a intersubjetividade, ou seja, é apenas entre sujeitos 

organizados socialmente que se pode admitir que o signo surja e venha-a-ser, 

constitua-se e exista de maneira objetiva, assim como a ideologia, cujo  

 
[...] verdadeiro lugar na existência está em um material sígnico específico, que é 

social, isto é, criado pelo homem. A sua especificidade está justamente no fato de 

que ele existe entre indivíduos organizados, de que representa o seu meio e serve 

como médium para a comunicação entre eles (ibidem).   

 
  Logo, entende-se, aqui, que “um signo só pode surgir em um território 

interindividual” (ibidem), fazendo-se necessário que “[...] dois indivíduos sejam 

socialmente organizados, ou seja, componham uma coletividade – apenas nesse caso 

um meio sígnico pode forma-se entre eles” (p. 97). A partir daí, Volóchinov afirma 

que, como fonte isolada de formação da ideologia e do signo, a consciência 

individual revela-se como insuficiente à explicação efetiva e objetiva da constituição 

de ambos. Ao contrário, compreende o filósofo, a própria consciência singular “[...] 

precisa de uma explicação que parta do meio social” (ibidem), pois, a consciência, em 

sua constituição intrínseca, é um “[...] fato social e ideológico” (p. 97). 

Para Volóchinov, não é o psiquismo individual que constitui e dá origem ao 

ideológico. As consciências singulares só se formam e tornam-se um acontecimento 

objetivo à medida em que, entre si, estabelecem relações dialógicas, ao mesmo tempo 

em que se constituem ideologicamente, isto é, nos e pelos signos ideológicos, 

criando-os e os modificando concomitantemente, de maneira dialética.  

 

Essa cadeia ideológica se estende entre as consciências individuais, unindo-as, 

pois o signo surge apenas no processo de interação entre consciências individuais. 

E a própria consciência individual está repleta de signos. Uma consciência só 

passa a existir como tal na medida em que é preenchida pelo conteúdo 

ideológico, isto é, pelos signos, portanto apenas no processo de interação social (p. 

95). 
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Portanto, a consciência é um movimento ininterrupto de constituição 

ideológica, tornando-se, de maneira concreta, antes, objetiva em determinado 

material sígnico, formando-se em um espaço semiótico de relações dialógicas e 

intersubjetivas. Permite-se entender, então, que, em O freudismo, segundo Bakhtin 

(2014, p. 86), o “[...] conteúdo da nossa consciência e de todo o psiquismo em seu 

conjunto, bem como aquelas enunciações isoladas através das quais esse conteúdo se 

revela no exterior são determinados, sob todos os aspectos, por fatores 

socioeconômicos”. Isto é, especificamente, pelas interações sociais e verbais. Logo,   

 

toda motivação do comportamento de um indivíduo, toda tomada de consciência 

de si mesmo (porque a autoconsciência sempre é verbal, sempre consiste em 

encontrar um determinado complexo verbal) é a colocação de si mesmo sob 

determinada norma social, é, por assim dizer, a socialização de si mesmo e do seu 

ato. Ao tomar consciência de mim mesmo, eu tento como que olhar para mim 

pelos olhos de outra pessoa, de outro representante do meu grupo social, da 

minha classe (BAKHTIN, 2014, p. 86-87). 

 

Compreendendo-se, assim, a constituição da consciência, torna-se necessário, 

agora, que se estabeleça que a sua formação, nos e pelos signos ideológicos, ocorre 

através de sua interação sócio verbal fundamentada sobre determinadas condições 

materiais de existência, isto é, sobre uma base material, construída e representada 

pelos sujeitos organizados, assim como o desenvolvimento dos conteúdos (temas) e 

das formas das diversas e multifacetadas comunicações discursivas, pois, nas palavras 

de Volóchinov,   

 

as relações produtivas e o regime sociopolítico condicionado diretamente por 

elas determinam todos os possíveis contatos verbais entre as pessoas, todas as 

formas e os meios da comunicação verbal entre elas: no trabalho, na vida política, 

na criação ideológica. Já as condições, as formas e os tipos de comunicação 

discursiva, por sua vez, determinam tanto as formas quanto os temas dos 

discursos verbais (VOLÓCHINOV, 2017, p. 107). 

 

Uma análise, então, que busque compreender a relação de interdependência 

entre a base e a sua superestrutura deve ancorar-se na compreensão de “como a 

existência real (a base) determina o signo, e como o signo reflete e refrata a existência 

em formação” (p. 106). Isto é, deve-se buscar na palavra (discurso) as relações de 

formação ideológica da interação conflituosa entre a base e a sua superestrutura, 

atentando-se às problemáticas do índice de luta de classes, já que “na palavra se 

realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas as áreas da comunicação 

social” (ibidem). O que faz com que se torne eminente a arena no interior da qual se 

dá o conflito axiológico, ideológico e semântico entre as classes sociais, pondo-se que 

a palavra, como signo ideológico por excelência, reflete e refrata a existência em 

formação contínua. Concomitantemente, na sociedade baseada no capital, no seu 

acúmulo, na exploração da mão-de-obra e na apropriação inadequada, por parte de 
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dada classe, da mais-valia, a luta de classes, que, em análise, é o índice determinante das 

múltiplas refrações de sentido, materializa-se no signo que é um reflexo refratado-

refratante do sujeito em constituição ininterrupta inserido em determinadas 

condições e situações materiais. Saliente-se, portanto, que 

 
a classe não coincide com a coletividade sígnica, ou seja, com a coletividade que 

utiliza os mesmos signos da comunicação ideológica. Por exemplo, várias classes 

podem utilizar a mesma língua. Em decorrência disso, em todo signo ideológico 

cruzam-se ênfases multidirecionadas. O signo transforma-se no palco da luta de 

classes (p. 112-113).       

 
Vê-se que o signo ideológico sempre reflete as condições materiais e situações 

existenciais dos sujeitos socialmente organizados, desde, segundo Bakhtin, em O 

freudismo, “[...] o pequeno acontecimento social imediato – o acontecimento do 

contato, a conversa entre os homens – que lhe deu origem” (p. 86), até mesmo 

 
[...] os laços sociais mais amplos, longos e sólidos, em cuja dinâmica se elaboram 

todos os elementos do conteúdo e as formas de nosso discurso interior e exterior, 

todo acervo de avaliações, pontos de vista, enfoques etc., através dos quais 

lançamos luz, para nós mesmo e para os outros, sobre os nossos atos, desejos, 

sentimentos e sensações (ibidem).  

 

Ou, na voz de Volóchinov (2017, p. 109), “[...] as formas do signo são 

condicionadas, antes de tudo, tanto pela organização social desses indivíduos quanto pelas 

condições mais próximas da sua interação. A mudança dessas formas acarreta uma 

mudança do signo”. 

Ao se analisar o fenômeno da reflexão (reflexo) do signo ideológico, faz-se 

imprescindível considerar que, assim se efetivando, não se permite, de modo 

absoluto, conceber que o seu conteúdo e a sua forma sejam produções de uma única 

consciência isolada, de um sujeito individual, haja visto que o sujeito, assim como a 

sua enunciação/enunciado, só existe e se torna material ao inserir-se no vórtice 

arquitetônico das interações sociais, nos seus encontros e desencontros uniocorrentes 

em sua sociedade, já que se configura como uma complexa voz social, cuja 

composição contínua dá-se nas e pelas outras vozes, nas e pelas quais se constitui. 

Portanto, assim se compreendendo o fenômeno da reflexão/reflexo do/no signo 

ideológico, nas palavras de Bakhtin,  

 
[...] todo verbal no comportamento do homem (assim como os discursos exterior 

e interior) de maneira nenhuma pode ser creditado a um sujeito singular tomado 

isoladamente, pois não pertence a ele, mas sim ao seu grupo social (ao seu 

ambiente social) (ibidem). 

 

Entretanto, necessita-se, aqui, de se atentar à outra face do prisma sígnico: a 

refração axiológico-semântica, um dos aspectos constitutivos e importantes do signo 
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ideológico, cuja causa dialética é o conflito axiológico-semântico em seu interior, a 

intersecção de ênfases ideológicas multidirecionadas de diversas classes e de seus 

sujeitos singulares, aquelas que se direcionam, de maneira responsável e responsiva, 

a distintos índices avaliativos e vetores sociovalorativos dentro de um complexo 

horizonte social.  

Precisa-se de abordar o fenômeno da refração, em princípio, a partir de duas 

compreensões interpretativo-responsivas, vendo-se que ambas as instâncias 

constituem-se arquitetonicamente: primeiro, sob o ponto de vista da classe social, 

considerando-a como uma unidade demasiado complexa, dinâmica e heterogênea; e, 

segundo, sob a ótica da singularidade157 intrincada do sujeito responsável-responsivo, 

cuja posição no mundo, única e uniocorrente, só existe e vem-a-ser na sua relação 

arquitetônica (dialética e dialógica) com a de seu outro, isto é, na interação social. 

Ambas as perspectivas sob as quais se pode abordar o fenômeno aludido, entende-se, 

constituem-se entre si de maneira dialética e dialógica, já que os sujeitos, na 

sociedade capitalista, formam, a partir de determinadas condições e de certos 

critérios, as classes sociais e vice-versa. 

Sob o primeiro plano analítico, o da classe social, pressupõe-se que, ao se 

formar como uma unidade orgânica e processual relativamente estável, construa, 

simultaneamente, a partir e dentro de um horizonte social mais amplo (o da 

sociedade civil, por exemplo), um horizonte de classe que reflete e refrata o outro. Os 

objetos que o compõem, que produzem uma reação ideológica e adquirem, portanto, 

uma significação sígnica por estarem relacionados às questões socioeconômicas 

materiais da existência, entram em seu plano graças às ênfases axiológicas e aos 

interesses relativamente comuns que os sujeitos de uma determinada classe 

constroem e compartilham entre si, de maneira dialética e dialógica, isto é, graças aos 

índices axiológicos que constituem a partir de suas necessidades socioeconômicas 

essenciais. Como nas palavras de Volóchinov, 

 
é claro que, nesse caso, o arbítrio individual não pode ter nenhuma importância. 

Uma vez que o signo é criado entre indivíduos e no âmbito social, é necessário 

que o objeto também obtenha uma significação interindividual, pois apenas 

assim ele poderá adquirir uma forma sígnica. Em outras palavras, somente aquilo 

que adquiriu um valor social poderá entrar no mundo da ideologia, tomar forma e nele 

consolidar-se (p. 111). 

 

De uma classe para a outra, consegue-se mapear, analítica e genealogicamente, 

através de procedimentos comparativo-interpretativos, as múltiplas refrações 

axiológico-semânticas do/no signo ideológico e sobre o mesmo objeto discursivo, 

como se verá nas análises posteriores. Os sentidos e os não-sentidos se produzem 

                                                 
157 Единственный (iedinstvennyi). Traduzido de várias maneiras, o conceito encontra-se em algumas obras de M. 

Bakhtin e, especialmente, em Para uma filosofia do ato responsável, que se usou e à qual se faz referência aqui.  



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

4
0

 

como signos de presença e de ausência (Villarta-Neder, 2018)158, a partir dos objetos 

que entram ou não, que são silenciados ou não pelas suas relações com as 

necessidades e as premissas ideológicas e socioeconômicas.  

 

De fato, são as mesmas condições econômicas que inserem um novo elemento da 

realidade no horizonte social, tornando-o socialmente significativo e 

“interessante”; e estas mesmas forças criam as formas da comunicação 

ideológica (cognitiva, artística, religiosa etc.), que, por sua vez, 

determinam as formas de expressão sígnica (p. 112). 

 

Sob a ótica da singularidade do sujeito, faz-se preciso que se o considere em 

sua constituição e em sua condição estrutural. Para se fazê-lo, deve-se abordá-lo na 

arquitetônica, haja visto que o sujeito é um ser singular do/no mundo que ocupa uma 

posição única e uniocorrente, mas cuja existência, por uma condição estrutural 

inelutável, depende, para ser e vir-a-ser, de outros sujeitos. Isto é, o sujeito, para o 

Círculo de Bakhtin, caracteriza-se como, em absoluto, um ser de alteridade: não há a 

possibilidade de se conceber a existência de um sujeito isolado e já constituído que 

venha encontra-se com um outro; não há o lugar-eu sem o lugar-outro159, sem que 

esteja em constituição arquitetônica e relacional com outros lugares-outros. Entende-

se, assim, a complexa acepção conceitual do sujeito para o Círculo, isto é, uma 

concepção dialética e dialógica que considera o singular (o microcosmo) e o social (o 

macrocosmo) como instâncias que se constituem em uma reciprocidade contínua.  

Considerando-se essa singularidade alteritária e intersubjetiva dos sujeitos, 

consegue-se, em outro plano, compreender e mapear o fenômeno da refração 

axiológico-semântica, pois os sentidos e os valores, arquitetônica, intersubjetiva e 

socialmente construídos, determinados e/ou silenciados, singularizam-se nos e pelos 

sujeitos, razão dialética da produção, no âmbito singular, da refração e do excedente 

de visão. Sobre isso afirma Volóchinov: 

 
é claro que todas essas ênfases sociais dos temas ideológicos penetram também 

na consciência individual que, como sabemos, é totalmente ideológica. É como se 

nesse caso elas se tornassem ênfases individuais, pois a consciência individual 

une-se de tal modo a elas que parecem pertencer-lhe; sua origem, no entanto, 

encontra-se fora dela. A ênfase, por si só, é interindividual (ibidem). 

 

Em Para uma filosofia do ato responsável, encontra-se o posicionamento de 

Bakhtin sobre o processo através do qual se efetivam as construções e as 

                                                 
158 “[...] não somente o enunciado/a enunciação (высказывание) “responde a algo e orienta-se para uma resposta” 

(Grillo e Américo in VOLÓCHINOV, 2017: P. 357) em termos de signos verbais, mas 1) em termos de quaisquer 

signos, de quaisquer linguagens; 2) em termos não somente de dizer, em um tal sistema sígnico ou em relações 

entre sistemas sígnicos, mas também de fazer.” Para o autor, essa resposta pode se dar “entre signos de presença e 

signos de ausência, ou seja, em relações que envolvam silêncios.’   
159 Esse lugar pode ser preenchido por um sujeito ou não, mas trata-se necessariamente de um lugar a partir do 

qual o sujeito consiga se ver de fora (distanciado de sua posição inicial). (Oliveira, Castro-Dias e Custódio, 2018) 
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singularizações das ênfases axiológicas constituídas intersubjetivamente. Segundo o 

filósofo,  

 
analogamente também a palavra viva, a palavra plena, não tem a ver com o 

objeto inteiramente dado: pelo simples fato de que eu comecei a falar dele, já 

entrei em uma relação que não é indiferente, mas interessado-afetiva, e por isso a 

palavra não somente denota um objeto como de algum modo presente, mas 

expressa também com a sua entonação (uma palavra realmente pronunciada não pode 

evitar de ser entoada, a entonação é inerente ao fato mesmo de ser pronunciada) a minha 

atitude avaliativa em relação ao objeto – o que nele é desejável e não desejável – 

e, desse modo, movimenta-o em direção do que ainda está por ser determinado 

nele, torna-se momento de um evento vivo (p. 85-86, grifo nosso). 

 

Sendo assim, é através do tom emotivo-volitivo que os sujeitos, de maneira 

responsiva, em interação, singularizam os posicionamentos axiológicos que, 

intersubjetivamente, constroem, responsabilizando-se pelas suas constitutividades e 

pelas suas escolhas estabelecidas em suas relações arquitetônicas no evento da 

existência. “Tudo isso com que tenho a ver, me é dado em certo tom emotivo-

volitivo, já que tudo me é dado como momento do evento, do qual eu sou 

participante” (ibidem). Concomitantemente, no e pelo vórtice de constituição dos 

sujeitos, nas e pelas linguagens/semioses (que assim também se constroem, 

cronotopicamente), há o movimento exotópico-cronotópico de formação refratária-

refratante tanto de um quanto de outra.  

O que se deve evidenciar é: o posicionamento frente aos valores socialmente 

construídos pelos sujeitos é sempre emotivo-volitivo, ou seja, é um ato responsável-

responsivo, uma tomada de posição axiológica que somente o sujeito, de seu lugar 

singular e único, na existência-evento uniocorrente, a partir de suas relações 

intersubjetivamente singulares, de sua constituição axiológico-semântica alteritária e 

única, poderia enunciar. Se se observar bem, trata-se de um ato-enunciado que entra na 

cadeia dialético-dialógica com outros atos, que se inserem responsavelmente em uma 

ampla e processual rede axiológico-semântica (sígnica) aberta e interacional cujos 

componente se inter-dialogam, no grande e no pequeno tempo, constituindo-se 

exotópica e cronotopicamente. E, assim, consequentemente, o sujeito entra, de 

maneira dialética e dialógica, na cadeia responsiva, sem álibi na existência 

uniocorrente, envolvendo, inelutavelmente, o dever e o ser. 

Percebe-se que o fenômeno, que se manifesta em instâncias distintas, 

constituem-se dialeticamente, o que faz com que a sua ocorrência em um âmbito 

dependa de seu acontecimento em outro. A refração, portanto, manifesta-se como 

uma acontecimento conflituoso e ininterrupto no âmago constitutivo do signo 

ideológico, decorrente de forças centrípetas e centrífugas, de natureza axiológico-

ideológica (logo, representacionais), que causam os movimentos de construção e de 

mudança do seu conteúdo e da sua forma, o que permite aos sujeitos constituírem-se 

de outro modo, na e pela linguagem, refratando-se em suas relações arquitetônicas e 
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dialógicas. Os deslocamentos semântico-valorativos contínuos acontecem graças às 

oscilações axiológicas em cadeias-redes de signos, causa de retomadas dialógicas de 

determinadas significações para a construção de sentidos distintos.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Adota-se, neste artigo, o procedimento analítico-descritivo para identificar e 

refletir sobre os movimentos/refrações dos signos ideológicos, correlacionando estes 

com o embate de classes que se materializa nesse movimento.  

Nesse sentido, destacam-se seis textos, sendo eles artigos de opinião, que 

apresentam e discutem os acontecimentos durante e pós-greve. Esses textos foram 

retirados, em sua maioria, de veículo de comunicação digitais, como o EL PAÍS e a 

CARTA CAPITAL.  

Metodologicamente, busca-se trazer recortes dos textos que comentam e 

descrevem a greve e analisá-los à luz dos conceitos bakhtinianos: refração e signo 

ideológico. Tal medida se baseia na concepção de que o enunciado/palavra/signo se 

constroem de maneira dialógica, isto é, são passíveis de serem correlacionados e 

analisados sob uma acepção teórico-epistemológica que tenha a linguagem enquanto 

materialidade sígnica.   

Além disso, esses procedimentos são construídos sob a premissa que não se 

pode analisar linguagem em si mesma, pois a relação entre signo ideológico e classe 

social é constituída na e pela linguagem, ou seja, a utilização de determinadas 

estruturas, como veremos na análise, indiciam a posição ideológico do sujeito que 

diz, visto que o signo ideológico reflete e refrata a realidade na qual ele se concretiza.  

Deste modo, pensa-se em linguagem enquanto aspecto social vivo, mutável e 

indissociável de suas relações ideológicas, políticas, religiosas, enfim de sua relação 

com a sociedade. 

 

3. AS REFRAÇÕES DOS SIGNOS E OS EMBATES IDEOLÓGICOS 

 

Em primeiro, faz-se necessário retomar os motivos pela escolha desse tema ou 

acontecimento. A greve dos caminhoneiros, de maio de 2018, afetou o Brasil em 

escalas nunca vistas até então, já que vários setores da sociedade ficaram paralisados, 

seja pela falta de combustível, seja pela falta de estrutura (ônibus, trens, táxis) 

necessária para o cumprimento de inúmeras atividades (BBC-BRASIL, 2018). Na 

medida que a proporção do movimento aumentou, mais, também, evidentes ficaram 

algumas características de natureza ideológico-semiótica, dentre as quais se situam, 

logo, as da linguagem.  

Em segundo, vê-se que as questões concernentes à relação entre base e 

superestrutura se tornam, também, evidenciáveis nesse contexto/acontecimento, 

especialmente pela razão de o evento ter apresentado características importantes 

para o campo da filosofia da linguagem, especificamente, para o estudo dos signos 
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ideológicos, que se entende, aqui, como instrumento de mediação das relações entre 

sujeito e sociedade.  

Dito isto, a primeira questão a ser levantada é: tratou-se, de fato, de um 

movimento caminhoneiros que, vendo suas condições de trabalho, decidiram se unir 

em prol de suas melhorias? 

Tal pergunta não é feita de maneira arbitrária, visto que o signo caminhoneiro 

se constrói de maneira interindividual (VOLÓCHINOV, 2017), isto é, entre sujeitos 

que dizem um para o outro e se constituem em lugares singulares nessa relação entre 

dizeres. Esse fenômeno pode ser identificado nas redes sociais que traziam 

colocações como: somos todos caminhoneiros. É com base nessa concepção de 

posição singular/única que, para responder essa questão, precisar-se-á entender 

quem organizou o movimento e quais eram as suas reivindicações (pautas). 

De acordo com o levantamento feito pela BBC-Brasil (2018), as reivindicações 

da categoria dos caminhoneiros se modificaram ao longo dos dez dias de 

paralização. No primeiro dia de manifestação/paralisação, objetivava-se a redução no 

preço dos combustíveis, especificamente, dos impostos sobre os combustíveis (CIDE, 

PIS e COFINS), a suspenção dos pedágios para caminhões que trafegam vazios em 

rodovias concedidas à iniciativa privada, além de outras demandas. A partir do 

terceiro dia de greve, de acordo com BBC-Brasil (2018), notou-se que o movimento 

foi aumentando, no sentido de mais bandeiras político-partidárias assumirem a 

causa, dentre elas um grupo que clamava por intervenção militar. Retomaremos a 

questão militar posteriormente.    

Voltando a pergunta sobre a greve ser dos caminhoneiros, pode-se dizer, em 

um primeiro momento, que, a partir do terceiro dia, o movimento se expandiu de tal 

maneira que ultrapassou a categoria dos caminhoneiros. Mas isso não significa, 

entretanto, que os três primeiros dias foram orquestrados pelos próprios 

caminhoneiros e em prol dos caminhoneiros. Observa-se que as pautas se 

restringiram ao aspecto financeiro, especialmente, os tributos direcionados para a 

contribuição social. Tal pauta se encaixa melhor em outra categoria, que não é a dos 

caminhoneiros; pode-se dizer que as grandes empresas (transportadoras, fábricas, 

distribuidoras, etc.) lucrariam com a redução de tais impostos, visto que o valor do 

frete também seria reduzido. Desse mesmo ponto de vista, é possível identificar que 

a greve dos caminhoneiros apresentou características muito peculiares com um 

lockout160. Apesar da dúvida sobre ter sido lockout ou greve, certo é que esse é o 

primeiro aspecto importante para a nossa análise filosófica da linguagem, visto que 

se pode notar uma refração do sujeito que diz (no caso, sujeitos - caminhoneiros) e 

consequentemente uma refração do (s) sentido(s) que constroem para e naquele 

dizer. Como discute Volóchinov (2017, p. 101) “qualquer refração ideológica da 

existência em formação, em qualquer material significante que seja, é acompanhada 

                                                 
160 Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem 

prévia autorização do Tribunal competente, ou que violarem, ou se recusarem a cumprir decisão proferida em 

dissídio coletivo, serão acusados de lockout, prática proibida no Brasil atual.  
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pela refração ideológica na palavra como um fenômeno obrigatório concomitante” 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 101). Pode-se perceber que, se a pauta não é dos 

caminhoneiros, mas dos patrões, tem-se uma refração do ser-evento (sujeito). Temos 

assim, uma classe social lutando por interesses de outra classe. Esse embate se dá por 

meio dos signos que assumem sentidos diversos para grupos diversos, revelando, 

porém, que se há sentido, há consciência, pois esta é interindividual.     

Concomitantemente, se o discurso apresentado na pauta não pertence aos 

caminhoneiros, logo o(s) sentido (s) para esse discurso é/são outro (s), pois trata-se de 

outro sujeito. Esse movimento de sujeitos e constituições acontece devido à 

arquitetônica pela qual eles se constituem: 

  
minha imagem de mim mesmo. Qual é a índole da concepção de mim mesmo, do 

meu eu em seu todo? Em que ele se distingue essencialmente da minha 

concepção do outro? A imagem do eu ou o conceito, ou vivenciamento, a 

sensação, etc. A espécie de ser dessa imagem. Qual é a composição dessa imagem 

(como a integram, por exemplo, as concepções sobre o meu corpo, a minha 

aparência, meu passado, etc.). O que compreendo por eu quando falo e vivencio: 

“eu vivo”, “eu morro”, etc. (“eu sou”, “eu não existirei”, “eu não existi”). Eu-para-

mim e eu-para-o-outro, o outro-para-mim.  O que em mim é dado imediatamente e o 

que é dado apenas através do outro. (BAKHTIN, 2010, p. 382)    

 

Essas três categorias, como defende Oliveira e Lima (2017), são representações 

criadas pelos sujeitos por meio da(s) linguagem(s), isto é, a representação que o 

sujeito tem de si (A-Ra), do outro(A-Rb) e de si para o outro (A-Ra-b).  Estas 

representações se constituem reciprocamente e de maneira dialógica, sendo que, 

havendo refração em uma delas, as outras também sofreram o mesmo processo. O 

esquema abaixo de Oliveira e Lima (2017) contribui para exemplificar essa discussão 

teórica: 

 
Figura 18 - Esquema 

 
Fonte: Oliveira e Lima (2017, p. 1042) 
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Nota-se que as representações divergem, especificamente, na representação 

que A pressupõe que B tenha de A e vice-versa.  Tal conflito ou refração do signo 

ideológico, deve-se ao fato dessas duas categorias serem passiveis de análise por um 

terceiro sujeito (situado em outro cronotopo), isto é, um sujeito C, que pode, em 

alguns casos, ser o próprio sujeito A ou o sujeito B após conseguir comparar estas 

representações. O conceito de cronotopo é mencionado em Bakhtin (2011) e está 

relacionado a concepção de uma relação indissociável entre tempo-espaço. O 

conceito aparece na análise de Goethe feita por Bakhtin, declarando que as interações 

entre os personagens não se abstraem dos espaços nem dos tempos nos quais se 

constroem, sendo que, na verdade, é precisamente no tempo-espaço que se 

constroem e refratam os sentidos.    

Deste modo, os sujeitos ao representarem a si e o outro estabelecem uma 

relação constitutiva interdependente, isto é, somente a partir de um lugar-outro o 

sujeito pode, então, criar uma representação, mesma que temporária e ilusória, que 

contemplem a sua inteireza. 

É, precisamente, esse movimento de distanciar-se para um lugar-outro que 

possibilita ao sujeito-caminhoneiro e também outros sujeitos, que englobaram o 

movimento dos caminhoneiros, constituírem-se em uma posição discursiva que não 

condiz com suas necessidades socioeconômicas. Entende-se que a categoria dos 

caminhoneiros que possui péssimas condições de trabalho (turno extensos, má 

remuneração, estradas em condições degradantes etc.), deveria lutar por mais 

direitos sociais frente ao governo e os seus patrões, mas nota-se o contrário, isto é, a 

demanda pela redução do preço dos combustíveis a partir da redução dos impostos, 

especificamente, o de “contribuição social” (ALMEIDA, 2018).  

 

4. O SIGNO IDEOLÓGICO NA RELAÇÃO ENTRE INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA 

 

No que tange à filosofia da linguagem, entender esses processos pelos quais os 

signos e os sujeitos se constituem é fundamental para vencer a barreira entre a 

base/infraestrutura e superestrutura. Nesse sentido, pode-se notar que análise acima 

identifica um elemento crucial para essa superação ou no mínimo um elemento que 

media essa relação, o signo ideológico. Como discutido em nosso aporte teórico, o signo 

ideológico reflete e refrata a existência em formação, na qual se concretiza. O signo 

reflete essas condições e situações existenciais, pois é constituindo cronotopicamente, 

isto é, sob determinadas condições econômicas, sociais, ideológicas, etc.; e refrata 

devido ao fato de representar uma visão intersubjetivamente singular, ideológica, 

responsável/responsiva do sujeito que o constitui e que se situa em relação de luta de 

classes. Ora, se a reflexão e a refração são processos constitutivos do signo, isto é, 

aquilo que eles representam, nota-se no movimento grevista que o discurso de união 

entre todos os caminhoneiros parece tentar romper com essa refração, fenômeno 

importante na luta de classes. Para Volóchinov: (2013, p. 13) “a classe dominante 

tende a atribuir ao signo ideológico um caráter eterno e superior à luta de classes, 
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apagar ou ocultar o embate das avaliações sociais no seu interior, tornando-o 

monoacentual”. 

Essa tendência é falha já na sua concepção, pois a refração é um aspecto, como 

dito anteriormente, constitutivo do signo, quiçá, do sujeito. Nesse sentido, pode-se 

dizer que o movimento da classe dominante (as grandes empresas que contratam a 

mão de obra dos caminhoneiros) para tentar abarcar todos os caminhoneiros em um 

único discurso é, de certa forma, um modo que objetiva negar, ou até ocultar em 

certo sentido, o caráter refratário-refratante do signo ideológico, o que apresenta ser 

um ato político altamente sofisticado.  

Cabe-se destacar que a organização da greve de maio de 2018 aconteceu de 

maneira de maneira popular por um lado e obscura por outro, isto é, não havia uma 

única entidade responsável por todos os caminhoneiros, inclusive, o movimento era 

constituído, em sua maioria, por caminhoneiros autônomos, de acordo com matéria 

publicada na revista Huffpostbrasil (ROSA, 2018). Segundo Betim (2018), edição 

digital, a partir das redes sociais e das poucas entidades representativas, como a 

ABCAM (Associação Brasileira de Caminhoneiros) e a CNTA (Confederação 

Nacional dos Transportadores Autônomos), a greve se desenrolou ao longo de dez 

dias. Esse fato carece de atenção, pois retoma um elemento importante para a 

presente análise: Quem eram os autores dos dizeres na greve dos caminhoneiros? 

A ausência de uma única entidade organizadora, isto é, que representasse os 

diversos sindicatos, chamou a atenção, pois isso dificultou a negociação com o 

governo, levando, inclusive, a um acordo no dia 24 de maio que não resultou no fim 

de paralização dos caminhoneiros, visto que não houve consenso entre todos os 

grupos que organizavam a greve (BBC-BRASIL, 2018). Evidentemente, outros fatores 

também contribuíram para que o movimento se estendesse, como o não 

cumprimento ou o cumprimento parcial das pautas reivindicadas pelos 

caminhoneiros (associações, sindicatos, confederações, etc.). Ainda de acordo com o 

artigo publicado na BBC-Brasil (2018), foi nesse mesmo dia que surgiram cartazes e 

depoimentos de caminhoneiros que exigiam intervenção militar, apesar das 

associações sindicatos negarem qualquer envolvimento com tais exigências. Isso 

demarcou uma divergência que existia dentro do próprio movimento, salientando 

que os mesmos signos ideológicos “greve” e “pautas” estavam sendo constituídos de e 

para lugares completamente diferentes, visto que eles refletem as condições sociais 

nas quais são criados, mas também refratam-nas em novas realidades.  

Não é necessário abstrair-se desse evento para compreender que o pedido de 

intervenção militar é, no mínimo, contraditório, pois demandar uma intervenção 

militar ditatorial, como aquela ocorrida no Brasil entre 1964 e 1985, a partir de um 

movimento grevista é, inevitavelmente, exigir que se impeça a greve de continuar. 

Ironicamente, aqueles que requeriam esse tipo de intervenção durante o movimento, 

eram os mesmos que, em outro espectro, foram massacrados durante o último 

regime militar no Brasil, justamente, por não pensarem da mesma forma que o 

governo vigente (ALMEIDA, 2018). Além disso, se o signo greve foi entendido de 

maneiras distintas, isso significa que este entrou no horizonte de perspectiva de cada 
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grupo por vias diversas, mas em ambos os casos ligados à sobrevivência econômica, 

política, ideológica do grupo. Retomando a citação feita anteriormente “várias classes 

podem utilizar a mesma língua. Em decorrência disso, em todo signo ideológico cruzam-

se ênfases multidirecionadas” (VOLÓCHINOV, 2017, p.112). Na verdade, é 

precisamente esse movimento de lutas de classes que possibilita a linguagem o 

caráter multidirecional, isto é, possibilita aos signos ideológicos se reconstituírem e 

reconstituírem a sociedade, em um movimento helicoidal.  
 

Figura 19 – Representação da constituição dos signos ideológicos 

 
 

Fonte: Autoria própria (Oliveira, Castro-Dias e Custódio). 

 

 

Deste modo, como apresenta o esquema abaixo (Fig.2.0), a refração do signo 

greve representa também uma refração da realidade do sujeito que diz, seja ele pró ou 

contra a intervenção militar, e representa ainda, necessariamente, uma refração do 

desse sujeito que se constitui em uma realidade, representada sempre por meio da 

linguagem. 

 

5. DOS RESULTADOS DO MOVIMENTO 

 

 Elenca-se esse subtítulo devido ao fato de se colocar de maneira clara e 

integral os resultados alcançados pelo movimento que ficou conhecido como greve 

dos caminhoneiros, concluindo, a partir dos objetivos propostos, a análise aqui 

iniciada. De acordo com o Aquino (2018), da Agência Brasil, foram atendidas as 

seguintes reinvindicações:  

 

-Redução do preço diesel em R$ 0,46 nas bombas pelo prazo de 60 dias. Depois 

desse período, o preço do diesel será ajustado mensalmente; 
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-  Preço do diesel será reduzido em 10% nas refinarias e ficará fixo por 30 dias. 

Nesse período, o valor referência será de R$ 2,10 nas refinarias. Os custos 

da primeira quinzena com a redução, estimados em R$ 350 milhões, serão 

arcados pela Petrobras. As despesas dos 15 dias restantes ficarão com a União 

como compensação à petrolífera.  A cada 30 dias, o valor será reajustado 

conforme a política de preços da Petrobras e fixado por mais um mês; 

- Isenção da cobrança de pedágio dos caminhões que trafegarem com eixo 

suspenso. A medida vale para todas as rodovias (federais, estaduais e 

municipais); 

- A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai contratar caminhoneiros 

autônomos para atender até 30% da demanda de frete. O governo editará uma 

medida provisória no prazo de 15 dias; 

- Não haverá reoneração da folha de pagamento do setor de transporte 

rodoviário de cargas; 

- Será estabelecido frete mínimo rodoviário. Tabela de frete será reeditada em 1º 

de junho e, a partir daí, ajustada a cada três meses pela ANTT; 

- Alíquota da Cide será zerada em 2018 sobre o diesel; 

- Isenção do pedágio para caminhões que circulam vazios (eixo suspenso); 

- Ações judiciais contrárias ao movimento serão extintas; 

- Multas aplicadas aos caminhoneiros em decorrência da paralisação serão 

negociadas com órgãos de trânsito; 

- Entidades e governo terão reuniões periódicas a cada 15 dias; 

- Petrobras irá incentivar que empresas contratadas para transporte dêem 

oportunidade aos caminhoneiros autônomos, como terceirizados, nas operações 

de transporte de cargo; 

- Solicitar à Petrobras que seja observada resolução da ANTT 420, de 2004, sobre 

renovação da frota nas contratações de transporte rodoviári]o de carga. 

(AQUINO, 2018) 
 

Em vista das duas indagações feitas anteriormente: 1) Quem foram os 

responsáveis pela organização da greve; 2) Em que lugares os dizeres presentes no 

movimento se constituíram, parte-se, agora, em busca da relação entre dizer e lugar, 

isto é, infraestrutura e superestrutura. 

 Como explicitado anteriormente, alguns dizeres se mostravam 

incoerentes com o movimento como um todo, permitindo-nos dizer que esses dizeres 

se estruturavam a partir de determinadas ideologias. Esse apontamento permite a 

seguinte consideração: a superestrutura, nesse caso analisado, molda e se coloca 

como fonte do projeto de dizer161 do sujeito, estruturando e deslocando-o na cadeia-

rede de signos. Não se pode esquecer da importância do aspecto econômico, até 

porque a reinvindicação é por uma melhoria nesse aspecto. Não se trata de pensar 

nessas duas instâncias, econômico e ideológico, separadamente, pois isto seria 

incoerente com a teoria marxista, como aponta Engels em sua carta a Bloch e 

incoerente com o pensamento bakhtiniano, pois como discutido anteriormente as 

                                                 
161 Речевая воля (rietchieváia vólia). Bakhtin, 2016. 
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duas instâncias são reciprocamente constitutivas. Nesse sentido, o dizer (projeto) se 

estrutura com base na superestrutura, mas se materializa, inevitavelmente, em um 

infraestrutura, revelando as condições produção e recepção do dizer.   

Os enunciados que exigiam a intervenção militar não foram aceitos durante a 

negociação entre caminhoneiros e o governo. Na verdade, pode-se, a partir dos 

resultados colocados acima, questionar quais interesses foram atendidos/aceitos nas 

negociações com o governo?  

A partir do nível linguístico, pode-se notar no texto de Aquino (2018) que as 

construções sintáticas acontecem, na maioria dos casos, por meio do uso do tempo 

futuro do presente, especificamente no modo indicativo. Tais construções (será 

ajustado, será reduzido, não haverá...) se constituem em um cenário maior, a 

promessa a ser cumprida. Diferentemente do tempo futuro do pretérito, esse tipo de 

construção se apoia em um projeto de sentido de algo que acontecerá no futuro. 

Considerando que, para Volóchinov (2017) o enunciado retoma um dizer e suscita 

outro dizer, criando uma relação entre esses dizeres, o diálogo, esse movimento 

temporal é peculiar. Trata-se, na verdade, de construir no horizonte de expectativa 

do seu interlocutor uma representação comum de um signo, a vitória. Sendo assim, 

os resultados obtidos com o movimento grevista/lockout se materializaram também 

na escrita, ou seja, no signo verbal com todas as suas refrações. 

Com relação aos resultados materiais, não cabe a nós destacar quem são os 

beneficiados (pelo menos em maior parte) do acordo feito com o governo brasileiro, 

mas discutir como esse processo aconteceu. Percebe-se que o resultado da negociação 

entre caminhoneiros e presidência se materializou na escrita, como apontado acima, 

mas que aos olhos de um analista dos signos, revela muito mais do que a simples 

utilização de uma estrutura sintático-gramatical. Esse raciocínio não se dá a partir de 

uma epifania, gnosiológica do ser-analista, mas de uma série de procedimentos que 

foram sendo traçados ao longo do texto, colocando em diálogo os embates 

discursivos das esferas de atividades da sociedade. Primeiro, identificou-se os 

sujeitos que dizem. Segundo, identificou-se o cronotopo em que dizem, isto é, o 

tempo/espaço que compreende desde a recepção até as condições materiais de 

produção daquele discurso. Terceiro, colocou-se em dialogo esses dizeres, entre si e 

com outros dizeres anteriores. Esses procedimentos baseiam-se em uma perspectiva 

filosófica do Círculo de Bakhtin, isto é, em uma concepção de que um sujeito sempre 

diz algo para o outro de uma determinada conjuntura sócio-histórico-cultural, pois 

não há um lugar-meu sem um lugar-outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste trabalho, propôs-se discutir a greve dos caminhoneiros iniciada em 21 

de maio de 2018 no Brasil, sob o aporte teórico-epistemológico bakhtiniano, 

especificamente, sob o ponto de vista dos conceitos de signo ideológico e refração. 

Entende-se que tal objetivo se concretizou ao se analisar as refrações dos signos 

greve, pauta e intervenção militar. Esses três signos foram refratados pelos três 
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grupos identificados ao longo do trabalho: caminhoneiros, as grandes empresas e 

alguns civis que apoiaram a greve a partir do terceiro dia de movimento.  

Observou-se que a refração do signo ideológico suscita inevitavelmente uma 

refração do signo verbal, isto é, os sentidos que cada grupo constrói para um 

determinado signo depende do horizonte de expectativa do grupo e das relações de 

sobrevivência entre o grupo e o signo.   

Além disso, pôde-se analisar como essa refração se constitui, explicitando, 

inclusive, os resultados dessa análise em um esquema (Fig.2.0) que pode contribuir 

para futuros trabalhos que decidam engendrar pelo campo dos signos ideológicos. 

Deste modo, o trabalho aqui discutido não encerra o acontecimento greve dos 

caminhoneiros, isto é, percebe-se que a discussão sobre consciência pode contribuir 

para o entendimento do processo refratário constitutivo das classes sociais, visto que, 

uma se estabelece em relação à outra. Mais ainda, identificou-se que o aspecto 

responsável/responsivo dos atos do sujeitos, situados dentro do movimento grevista, 

também apresenta, definitivamente, contribuições para o campo da filosofia da 

linguagem, pois, como discutido anteriormente, os atos responsável se dão sempre 

em uma relação de alteridade.  

Salienta-se que, nos apontamentos feitos durante a análise, os deslocamentos 

semântico-valorativos contínuos acontecem graças às oscilações axiológicas em 

cadeias-redes de signos, abrindo espaço para o desenvolvimento de novas pesquisas 

e buscando, por exemplo, investigar por quais motivos alguns signos são 

verbalizados e outros silenciados, isto é, quais são as relações de poder que se 

estabelecem entre signo-sujeito-linguagem. Nesse processo de verbalizar ou silenciar, 

o confronto entre infraestrutura e superestrutura é inevitável, pois o signo, em uma 

perspectiva bakhtiniana, sempre refrata e reflete a realidade dos sujeitos.  Essa 

construção teórico-epistemológica se mostrou concreta na medida em que 

investigamos aspectos filosóficos-linguísticos que compuseram a greve dos 

caminhoneiros, especialmente, como os resultados da negociação com o governo 

foram construídos verbalmente. O pedido por intervenção militar explicitou como o 

movimento da greve/lockout foi plural, pois, como coloca Biro (2018), era possível 

identificar membros de partidos políticos rivais se constituindo lado a lado na 

mesma manifestação. O apontamento feito por este autor revela, em certo sentido, o 

quão longe a refração dos signos pode ir. 

Sendo assim, observou-se durante o trabalho que as duas instâncias que 

compõe a sociedade capitalista não podem ser vistas como determinantes, pois deve-

se compreender que estas camadas são constitutivas, isto é, uma representa e 

modifica, ao mesmo tempo, a outra. Sendo assim, em alguns casos, pode-se observar 

que uma pode sobressair a outra, como na greve/lockout aqui analisada. Defende-se, 

assim, que tal construto foi elaborado com base em uma análise metodológica 

minuciosa, buscando identificar, na materialidade linguística, indícios que sustassem 

tal considerações, visto que para o Círculo de Bakhtin é esse o respaldo científico que 

sustenta os estudos da filosofia da linguagem. 
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Por fim, compreende-se que a greve se mostrou como um acontecimento que 

pôde ser valioso para ser analisado no campo da Filosofia da Linguagem, 

especialmente, por permitir a reflexão sobre os acontecimentos dialógico-discursivos 

que ocorreram dentro e fora do movimento grevista.  
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CONTRARREFORMA DO 

ENSINO MÉDIO:  as fronteiras 

políticas e dialógicas de resistência 

contrahegemônica no movimento de 

ocupação de escolas no Rio de Janeiro 
 

Rejane Dias Correa MACHADO162 
 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende apontar um diálogo acerca das fronteira políticas e dialógicas nos 

processos de lutas e resistências em uma ação coletiva estudantil que conseguiu visibilidade 

no cenário educacional brasileiro, tendo sido protagonizada por estudantes da rede estadual 

de ensino do Rio de Janeiro. A mobilização em defesa da qualidade social ao direito 

constitucional à educação fez-se em uma arena dialógica que expunha as contradições da 

Medida Provisória que propunha a Reforma do Ensino Médio. Na disputa ideológica e 

politica dos sentidos, o movimento estudantil protagonizou luta e resistência à 

contrarreforma encaminhada à assembleia legislativa federal. Os impactos da proposta 

acentuaram as reivindicações do movimento estudantil de ocupação ocorrido no estado do 

Rio de Janeiro entre março e agosto de 2016. 

  

Palavras-Chave: Contrarreforma do Ensino Médio. Movimento de Ocupação Estudantil. 

Restência Política. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 ano de 2016 foi marcado por um processo contínuo de luta e resistência em 

tempos de retirada de direitos. O movimento de ocupação de escolas 

ocorrido no Rio de Janeiro somou à pauta de luta a retirada da medida 

provisória na assembleia legilastiva. A luta era contra a votação da medida que 

propunha ataques ao direito universal à educação. 

Neste trabalho, apresento a repercussão da MP da Reforma do Ensino Médio 

entre o movimento estudantil, em especial entre os estudantes que participaram do 

movimento de ocupação de escolas na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. 

Lutar pela educação ofertada pelo estado, de forma gratuita, garantido a 

universalidade, inclusão e laicidade com perspectiva de emancipação dos sujeitos, 

                                                 
162 Mestre em Educação – Faculdade de Formação de Professores / UERJ. Professora da Rede Municipal de Ensino 

de Niterói / RJ. E-mail: prof.rejane.machado@gmail.com 

O 
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era ainda mais fundamental. Os ataques do governo foram rapidamente 

implementados com suas contrarreformas que tornavam as políticas públicas 

brutalmente em desacordo com o debate de desconstrução das desigualdades, 

reparação das injustiças e a possibilidade da construção de uma nova sociedade. 

Trazer esta temática para a arena dialógica faz-se necessária para apresentar a 

ação política feita por esses sujeitos que possibilitou-me discorrer acerca das 

particularidades sobre a concepção de educação e de escola pública. Movimento de 

luta que se tornou imprescindível para intervenção desse grupo de discentes junto a 

representantes do governo com o objetivo de questionar as políticas públicas 

educacionais no estado do Rio de Janeiro 

Renata Coelho Marchezan, ao realizar reflexões sobre o diálogo para o círculo 

de estudos bakhtinianos, compreende a importância da relação de alternância das 

vozes, realizada ao longo do movimento, para o reconhecimento de seu caráter 

dialógico ao afirmar que “entende-se que os diálogos sociais não se repetem de 

maneira absoluta, mas não são completamente novos, reiteram marcas históricas e 

sociais, que caracterizam uma dada cultura, uma dada sociedade.” (2016, p.118). 

Em uma perspectiva bakhtiniana da relação retórica e dialética de uma palavra 

a outra, “reação de uma palavra a uma outra palavra”(BAKHTIN, 2011, p.71), a 

reverberação semântica é produtora dos múltiplos sentidos que assumem as palavras 

em acordo com as condições sociais, culturais e históricas dos sujeitos dialógicos. 

Condições essas em constante disputa entre os estudantes que reivindicavam suas 

perspectivas quanto à aplicação de políticas públicas educacionais. 

É essa apropriação do uso da palavra, da constituição de produtores de 

sentidos que a voz dos estudantes das ocupações, em consonância com os 

profissionais de educação em greve, torna-se veículo da minha pesquisa dissertativa. 

Esses sujeitos sócias, produzem sentidos que se expandem de forma a representar os 

diferentes olhares sobre a formulação do projeto de educação ao qual estão incluídos. 

 

A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

A Medida Provisória (MP) nº 746/2016, que tratava a chamada “Reforma do 

Ensino Médio”, como descrito no texto encaminhado ao congresso, tinha por objetivo 

“dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio, ampliar 

progressivamente a jornada escolar deste nível de ensino e criar a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral” 

(BRASIL, 2016). A conjuntura política permite uma visão dialógica acerca da medida 

provsória devido a sua proposição, como afirma Ferreti e Silva: 
 

Alguns dos aspectos presentes no texto da MP nº 746 chamaram imediata 

atenção da mídia, em especial duas situações: a extinção da obrigatoriedade de 

quatro disciplinas — Sociologia, Filosofia, Artes e Educação Física — e a 

possibilidade de atribuição do exercício da docência a pessoas com “notório 

saber” em alguma especialidade técnico-profissional. Se, por um lado, a ampla 
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exposição midiática colocou na ordem do dia o debate sobre a reforma, por 

outro, a ênfase nesses dois aspectos escondeu outros de igual ou maior 

relevância: a pretensão de alterar toda a estrutura curricular e de permitir o 

financiamento de instituições privadas, com recursos públicos, para ofertar parte 

da formação (2017, p. 387) 

 

A proposta curricular que trazia a não obrigatoriedade das disciplinas de 

sociologia, filosofia, artes e educação física atingia diretamente aos interesses desses 

alunos. Ao estudar as pautas reivindicatórias do movimento de ocupação, deparei-

me com pautas como a ampliação da carga horária de algumas das disciplinas que 

estavam sendo desprestigiadas no currículo, de acordo com a MP. 

A mobilização contrária à proposta de contrarreforma do Ensino Médio fez com 

que o movimento estudantil pudesse expor sua indignação à proposta do governo. A 

arena estava constituída. A disputa pela narrativa dos acontecimentos fortaleceu a 

exposição de palvras e sentidos. Como afirma Bakhtin, a palavra é está sempre “carregada 

de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (1992, p.95). Assim, as 

palavras que narram os acontecimentos, podem provocar reações e contra-palavras.  

Aos estudantes coube a exposição de seus olhares sobre a retirada de direitos. 

A oferta da educação pública gratuita de qualidade social para todos sofria ataques 

políticos, ideológicos à sua estruturação. Essa reforma atinge diretamente a 

capacidade da construção dialógica das relações. Os espaços escolares os quais 

deveriam se transformam em espaços  

A reforma do Ensino Médio, instituída pela lei federal 13.415/2017, é um 

processo de retrocesso social instaurado pelo governo do Temeroso com apoio de 

parlamentares. A mudança deverá ocorrer a partir de 2019. 

As ocupações de escolas da rede estadual do Rio de Janeiro somam à pauta de 

lutas a retirada da MP. O movimento de ocupação que se espalhou pelo Brasil, em 

universidades públicas, institutos federais (IFs), colégios federais, assumiam o papel 

na luta pela não aprovação da contrarreforma do Ensino Médio. 

Em tempos de extinção da obrigatoriedade de disciplinas como sociologia, 

filosofia, artes e educação física, conteúdos plenos de conhecimentos adquiridos pela 

sociedade ao longo dos milênios, observo a desconstrução do pensamento crítico 

visto que essas disciplinas são fundamentais para a formação cidadã.  

A compreensão da construção social, cultural, política e econômica do país, da 

constituição enquanto ser atuante na sociedade de modo a transformar as muitas 

realidades nas quais o povo brasileiro se encontra, são ameaçadas com a proposição 

da reforma do ensino médio. Além de desrespeitar o princípio garantido pela 

constituição federal em seu artigo 205: 
 

Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
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A retirada das disciplinas que possibilitam a conscientizam dos sujeitos sobre 

a sua condição no mundo acentua os projetos de privilégios e permanência do 

pensamento hegemônico na sociedade. Tornar o ensino da linguagem e da 

matemárica obrigatórios no Ensino Médio, secundarizando a importância das demais 

disciplinas é negar o preparo do exercício da cidadania, assim como é precarizar a 

qualificação para o trabalho. 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO 

 

A retomada do conceito do “professor leigo” ao assumir o notório saber em 

detrimento da profissionalização da carreira do magistério implica diretamente no 

esvaziamento de direito à educação. Bem como na anulação dos avanços alcançados 

pelos setores relacionados à formação de professores, a valorização do magistério e 

do direito à Educação. 

Cabe ressaltar, que a legitimação do notório saber descontrói a luta pela 

profissionalização do magistério garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), lei 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996. 

Oriunda de demandas da sociedade civil, a LDB reflete grande parte dos 

anseios para a formação docente. Apesar de ser elaborada com alguns aspectos 

contrários ao seu plano inicial, a lei é base para toda a luta em prol da formação 

inicial e continuada de professores. 

A lei sofreu alterações, supressões e acréscimos desde que entrou em vigor. As 

adaptações ocorreram e, ainda ocorrerão, porém esperamos que seja de modo a 

atender às demandas da categoria docente e de toda a sociedade civil. As mudanças 

devem ser realizadas como o objetivo de trazer benefícios no campo educacional e 

não retrocessos.  

Fator fundamental para a eminência da valorização do processo de ensino-

aprendizagem na Educação Básica é a garantia de professores especializados 

exigindo formação mínima do Curso Normal, mediante o art. 62 da LDB.  
 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível . 

 

O artigo 62 da LDB legitima a importância da qualificação do ensino, 

mediante a valorização da formação dos docentes. No entanto, a MP 746/16 vai de 

encontro a proposta do aperfeiçoamento na formação de professoras da educação 

básica ao possibilitar a flexibilização da atuação no Ensino Médio. Desse modo, o 

agravamento da oferta da educação pública gratuita, visto que não se supõe 

formação àqueles que exercerão as atividades pedagógicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho parte da busca problematizar as fronteiras políticas e dialógicas 

em uma arena de disputas ideológicas e dos múltiplos significados que representam 

o movimento estudantl de ocupação de escolas na rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro ocorrido no ano de 2016. 

Acredito que o cenário político construído naquele espaço/tempo amplia o 

campo de investigação sobre o que representou o ano de 2016 no cenário político, 

econômico e sócio-histórico. O reflexo do descaso das autoridades públicas, a greve 

dos profissionais de educação foram incentivos para a mobilização estudantil. 

O movimento de ocupações das escolas estaduais fluminense assume 

destaque nas investigações no intuito de analisar seu papel na história, na política e 

na concepção de escola a ser disputadas junto às políticas públicas governamentais. 

Possibilita discorrer sobre as fronteiras dilógicas entre as polítcas de estado e os 

anseios de parcela dos cidadãos, representados nesse trabalho e na pesquisa 

dissertativa realizada entre os anos de 2016 e 2018. 

Coube trazer breves considerações acerca do olhar e dos diálogos embutidos 

na luta dos estudantes possibilitando a posição de contra palavras à política 

hegemônica ao apresentar a Medida Provisória. 

Na busca pelo enfrentamento das fronteiras politicas e dialógicas, na 

perspectiva de construção das arenas que permeiam os significados, esse trabalho 

apresenta as possibildades instauradas com a busca pela participação estudantil no 

cenário de retirada de direitos e construção de polítcas públicas educacionais que não 

correspondiam aos anseios dos discentes da rede estadual. 
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RESUMO 

  

A educação bilíngue é reverenciada nas sociedades capitalistas atuais. A pressão de 

tornarmo-nos bilíngues coaduna com as exigências atarraxadas do mercado, pois é 

imperativo que saber duas ou mais línguas de prestígio permite atravessar fronteiras. 

Vemos, no entanto, que na educação para surdos, cujos modos de organização são 

estabelecidos oficialmente numa perspectiva inclusiva, a educação bilíngue não tem status 

equivalente, não sendo requisito para galgar uma nova posição no mercado de trabalho e na 

sociedade, majoritariamente ouvinte e usuária da língua oral. Buscando desvencilhar-se da 

sobreposição anatomofisiológica, linguística, social e cultural na relação entre ouvintes e 

surdos, perguntamos, sob a lente da igualdade, quanto ao bilinguismo (Língua Brasileira de 

Sinais - Libras - e Língua Portuguesa): as línguas de sinais têm menos prestígio do que as 

línguas orais? Os surdos, usuários da Libras, são menos capazes e seu repertório linguístico 

é restrito? As línguas não deveriam abrir fronteiras ao invés de limitar seus usuários? Por 

que as propostas educacionais inclusivas ainda se fixam em discursos resistentes centrípetos 

minoritarizando as línguas de sinais e as comunidades surdas? Quem seria o público 

beneficiário das escolas bilíngues que tomam a Libras e a Língua Portuguesa como línguas 

de instrução? Neste artigo, nos propomos a desobstruir fronteiras fazendo ligações com a 

educação bilíngue para surdos e a Libras. Nosso desafio é sustentar que com uma leitura 

acrítica de propostas educacionais bilíngues, provenientes de uma suposta seara do 

bilinguismo, podemos criar novas fronteiras ou ampliar ainda mais as fronteiras existentes 

entre surdos e ouvintes. 

 

Palavras-Chave: Bilinguismo. Libras. Língua Portuguesa. Surdos. Fronteiras.  
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INTRODUÇÃO 
 

Porque se não conseguirmos estabelecer um diálogo que não seja mais do que  

gritos de um lado e outro, ergueremos novos muros ou aumentaremos ainda 

mais 

 a altura dos já existentes. E acho que podemos concordar que se há algo que este 

 país não precisa é de mais muros (BRUM, 2017). 

 

 busca pela consolidação de uma proposta educacional bilíngue que integre 

a Libras, e a modalidade escrita da Língua Portuguesa como línguas de 

instrução no desenvolvimento de todo o processo educativo (BRASIL, 2005) 

lança alguns desafios a nós pesquisadores.  

Em primeiro lugar, parece oportuno pensarmos nos propósitos da oferta de 

uma educação bilíngue que elege línguas de status desiguais, tanto na lei quanto no 

território nacional em que circulam. E, em segundo lugar, se faz necessário nós nos 

desvencilharmos da visão desdenhosa quanto ao modo dos surdos vivenciarem o 

mundo, a qual parece estar orientada por lentes etnocêntricas, que nos conduzem a 

percepção de uma sociedade exclusivamente ouvinte, nos confinando a crer na 

condição de vantagem linguística, social e cultural dos ouvintes em relação aos 

surdos, usuários das línguas de sinais.  

Partimos desse pressuposto, por considerarmos os referidos aspectos como 

pontos fulcrais para pensar a oferta da educação bilíngue para surdos, pois na 

medida em que deixam de ser compreendidos como deficientes da audição e da 

linguagem, para serem denominados membros de uma minoria linguística, fica 

evidente que há um deslocamento da representação dissimulando uma mudança 

(LEFEBRVE, 1983). 

Contudo, os surdos, juntamente com índios, imigrantes e seus descendentes, 

permanecem inscritos em uma relação desigual e, por isso, destituídos de força, de 

poder, pelo fato de fazerem uso de uma língua outra, tachada como minoritária, de 

menor valor, porque não coincide com a língua oficial, língua de prestígio, a língua 

cartorial em que se registram os compromissos legais, os bens, a identificação das 

pessoas e o próprio ensino, sendo, portanto, obrigatória nas relações sociais, 

culturais, econômicas (mercado nacional), jurídicas e nas escolas (QUADROS; 

SCHMIEDT, 2006). 

Tais considerações se devem ao fato de que à luz das formulações do Círculo 

(de Bakhtin), tomamos esse processo de minoritarização166 do usuário e de sua língua 

de herança como uma produção discursiva ideologicamente preenchida, a qual está 

orientada pelo discurso resistente centrípeto, ou seja, pelas forças da unificação 

verboideológica, que “[...] numa relação indissolúvel com os processos de 

                                                 
166 O termo minoritarização, cunhado por Cavalcanti (1999) não diz respeito à uma classificação numérica, mas 

sim a ação de sobreposição numa relação desigual de forças, em que são denominadas minorias, os grupos 

destituídos de poder, os quais, pelo mesmo motivo, são invisibilizados socialmente ficando em situação de 

desvantagem em relação ao acesso aos bens culturais.  

A 
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centralização sociopolítica e cultural” (BAKHTIN, 2015, p. 40) destituem o valor das 

variedades linguísticas manifestadas por grupos de uma comunidade linguística 

territorialmente situada, em defesa da conservação do prestígio da língua oral 

hegemônica, o que permite aos seus respectivos usuários deterem o diálogo e 

portarem a última palavra, o que propicia a criação da utópica estabilidade 

monológica. 

Nessa direção, concordamos com Peluso e Lodi (2015) que certos discursos, 

provenientes de uma suposta seara do bilinguismo, contém ideias discapacitológicas, 

similar ao que ocorre com os discursos clínicos e educativos que se centram falta e/ou 

no déficit. Ademais, são discursos que agem de forma ainda mais perversa, visto que 

a minoritarização do surdo, não usuário da língua oral hegemônica, encontra-se 

encoberta por enunciados que promovem a língua de sinais. Isto posto, nós 

sustentamos, assim como os referidos autores, que uma leitura acrítica desses 

discursos pode levar a uma compreensão equivocada, permitindo acreditar que tais 

premissas, contraditoriamente bilíngues, estão assegurando o reconhecimento e a 

defesa das línguas de sinais em toda sua plenitude linguística e cultural (PELUSO; 

LODI, 2015). 

Como bem assinalado por Calvet (2002) e Fritzen (2011) definir e introduzir 

políticas linguísticas, entre elas propostas institucionalizadas da educação bilíngue, 

ativa escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social, sendo 

sempre um ato político enraizado em relações de poder.  

Sob tais ponderações, Maher (2007) problematiza o fato de o bilinguismo ser 

facultativo para a maioria dos alunos das escolas brasileiras, para quem a Língua 

Portuguesa (oficial) é a língua de herança, e de ser compulsório para comunidades de 

indígenas, de imigrantes ou de surdos, para quem não há opção. Ao contrário, 

surdos, índios e imigrantes são necessariamente obrigados a aprender a língua 

hegemônica; a língua majoritária do país e, assim, tornarem-se bilíngues.  

Além disso, a autora aponta compreensões distintas acerca do bilinguismo, 

dentro e fora do contexto escolar, não só no Brasil, mas no mundo, afirmando que: 

 

Quando o que está em jogo são línguas de prestígio, o bilinguismo é sempre visto 

positivamente. [...] Quando, no entanto, uma das línguas envolvidas é avaliada 

como não prestigiosa, como é o caso, por exemplo, das línguas indígenas ou de 

Libras, o bilinguismo é quase sempre visto como um “problema” a ser erradicado 

(MAHER, 2007, p. 69). 

 

Emerge daí formulações hegemônicas que interferem significativamente na 

definição de programas de educação bilíngue e refletem diretamente o protótipo de 

indivíduo que se deseja formar. Formulações que conservam a desigualdade de 

poder alimentando-a, por um lado com a valorização de um bilinguismo 

estereotipicamente relacionado às línguas de prestígio, isto é, um bilinguismo de elite 

(CAVALCANTI, 1999) e, por outro lado, com o investimento em um bilinguismo 

compulsório de subtração, eficaz para diluir as comunidades minoritarizadas 
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falantes de línguas minoritárias na medida em que, por intervenção educativa 

institucionalizada, leva os estudantes a substituírem sua língua de herança pela 

língua majoritária oficial (FREEMAN 1998; CAVALCANTI, 1999). 

Vemos assim que em nossa sociedade capitalista, competitiva e centrada na 

subjetivação (eu - empresário de si) os requisitos para o mercado de trabalho são 

cada vez mais elevadas e exigentes, pelo seu caráter reclamado quanto a uma 

formação multifacetada dos trabalhadores, em todos os níveis e espaços. Desse 

modo, uma das áreas que vem ganhando maior notoriedade é a educação bilíngue, 

porém aquela voltada para o bilinguismo de elite.  

Logo, a educação básica está sendo contemplada com currículos e práticas em 

sala de aula, com o uso e a instrução da Língua Portuguesa (oficial) e de uma língua 

estrangeira de prestígio, especialmente a Língua Inglesa. E há enorme disputa por 

essas escolas bilíngues devido à qualidade de ensino e às possibilidades dos seus 

alunos obterem bolsas de estudos no exterior, bem como, futuros empregos 

vislumbrados e almejados no Brasil e em outros países. Afinal, o mercado de trabalho 

exige que os trabalhadores tenham uma formação cada vez mais elevada e, de 

preferência, com conhecimentos em duas ou mais línguas hegemônicas. Isto é nossa 

realidade! 

Entretanto, quando olhamos para a educação bilíngue em Libras e Língua 

Portuguesa no Brasil, a qual pode ser ofertada para surdos e ouvintes em escolas e 

classes bilíngues, onde se adota a língua de sinais como a língua de instrução para o 

desenvolvimento de todo o processo educacional devendo, por isso, ser utilizada por 

todos os segmentos escolares (docentes, discentes, quadro administrativo e 

familiares), vemos claramente que não há pretensão das famílias brasileiras de 

enviarem seus filhos ouvintes para esses lócus de educação escolar bilíngue. 

Arriscamos dizer que são exclusivamente as famílias de pais e filhos surdos, ou de 

pais ouvintes e filhos surdos, ou de filhos ouvintes de pais surdos (CODAs), e ainda, 

com filhos de pais tradutores e intérpretes de Libras, quem talvez considere a escola 

bilíngue Libras e Língua Portuguesa, sendo que as demais famílias, configuradas 

pela “normalidade” ouvinte, nem cogitam optar por um bilinguismo desta ordem. 

Para elucidar essa afirmação convocamos Martins (2016) que no texto 

intitulado “Educação de Surdos e Proposta Bilíngue: ativação de novos saberes sob a 

ótica da filosofia da diferença”, denuncia o desmonte de um projeto educacional 

bilíngue desenvolvido em um município do interior de São Paulo, o qual consistia na 

oferta de educação bilíngue em “salas língua de instrução Libras”, abertas a qualquer 

aluno, desde que levasse em consideração que o ensino seria permeado 

exclusivamente pela Libras, e a língua Portuguesa ensinada como segunda língua 

(MARTINS, 2016, grifo da autora). Ao compartilhar sua experiência, a autora nos 

conta que:  

 
No projeto, as salas língua de instrução Libras ficaram apenas com alunos surdos 

[...]. Essa estrutura não pareceu favorável à secretaria da educação depois de um 

tempo de projeto. Todavia, justificamos a sua manutenção, pois a questão posta é 
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da língua de funcionamento destas salas, a Libras, no caso. Evidente que com 

isso as matrículas nestas salas se deram em sua completude pelo público surdo. 

Não por proibição de entrada de pessoas ouvintes, já que o próprio Decreto 

5.626/05 alega realmente serem salas para surdos e ouvintes. Por ser a Libras uma 

língua ainda pouco reconhecida socialmente, mesmo com representatividade 

legal e uma crescente visibilização conquistada, pais que tenham filhos ouvintes 

não optaram por um bilinguismo desta ordem. O tom de ataque pela secretaria 

para fechamento deste espaço e desarticulação de projetos como este, é que estas 

salas ficam reconhecidas como espaços de segregação, ou como os antigos 

modelos de salas especiais, ainda que tenhamos um processo comprovado de 

melhor desempenho das crianças surdas nestas salas (MARTINS, 2016, p. 723). 

 

Por que coisas assim acontecem? Que interferências externas mobilizam 

nossas escolhas? Será que a Língua de Sinais é vista como uma língua incompleta ou 

de menos prestígio? Como a educação bilíngue para surdos é vista hoje? O que 

podemos fazer para superar a lógica da minoritarização do surdo e da Libras no 

Brasil? Não vemos outra saída, a não ser encarar o bilinguismo Libras e Língua 

Portuguesa, bem como a experiência da surdez positivamente, pois só assim a Libras 

deixará de ser pseudo-tolerada, havendo a possibilidade de romper com a 

idealização de um país exclusivamente ouvinte e falante do português. 

Voltemos a refletir mais um pouco a respeito do status de uma língua em 

relação à outra. Este fenômeno acontece entre as diferentes línguas e as sociedades 

igualmente. Não há língua sem ideologia! Conforme Bakhtin (2014, p. 99) “[...] a 

língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à 

vida".  

Há diversas questões que envolvem a ideologia e a submissão de uma língua 

sobre a outra. Na sociedade ouvinte, onde a língua oral é da maioria, grupos 

minoritários e suas línguas são menos vistos ou nada vistos, e consequentemente, as 

línguas destes grupos tem menos prestígio, são consideradas inferiores, e junto delas 

seus usuários. As pessoas surdas são vistas como pessoas de menor valor e utilidade 

produtiva, posicionadas abaixo das pessoas que compõem a sociedade majoritária e 

produtiva, e isso inclui, por carona, a língua que utilizam, afinal ela carrega o 

heterodiscurso, que ameaça o projeto de “[...] hegemonia dos “normais” por meio da 

língua e da cultura sobre os “anormais” (SANTOS, 2018). 

Seguimos com mais algumas questões para refletirmos, sendo influenciados 

sob os enunciados de Bakhtin. Será que podemos imaginar uma sociedade capaz de 

conceber as línguas num mesmo patamar de igualdade, tanto na complexidade, 

quanto na completude? Uma educação que possa ver e oferecer línguas diferentes, 

numa visão de ampliar horizontes e não como fronteiras determinadas de poder e 

ideologias, que limitam seus locutores? As línguas não deveriam ser vistas como 

aberturas de fronteiras, aumentando as possibilidades dos seus usuários alçar voos 

mais longínquos no céu do conhecimento e na compreensão entre os habitantes que 

coabitam esse agigantado e comprimido planeta?  
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Ainda pelo olhar de Bakhtin, mas com afirmativas. As línguas não deveriam 

ser fronteiras limitadas entre as classes sociais e muito menos nas práticas do 

capitalismo. Deveríamos aniquilar o 'muro' que limita e impede o dialogismo entre 

as pessoas que falam uma língua oral e as pessoas que falam a língua de sinais.  

Segundo Quadros (2017, p. 22) "[...] em tempos de globalização, o 

monolinguismo já não é mais a alternativa de sobrevivência nacional, pelo contrário, 

o multilinguismo torna-se a cada dia uma ferramenta poderosa que fortalece os 

países" e, arriscamos dizer, o diálogo entre as pessoas. 

Devemos conseguir enxergar aqui, a categoria de compreensão chamada de 

alteridade, segundo Bakhtin. O ser humano se constitui a partir do outro, nas suas 

relações com o outro. Há trocas em ambos os sentidos, isto é, de um e de outro, o 

qual passa suas vivências e seus valores, conhecimento, etc., para o outro, fazendo a 

sua constituição única a partir do outro. A visão de homem, de mundo, de ciência em 

Bakhtin é de natureza social. O social só existe a partir do outro, com o outro e no 

outro. Logo, nada é repetido, pois a soma de relações entre “eu” e “outro(s)” é 

exclusiva de cada um, que sendo único não pode ser moldado um insosso 

semelhante. A visão e a compreensão de um é refratada e refletida na visão e na 

compreensão do outro sujeito, que já se constitui diferente nessa relação infinita. O 

sujeito se transforma a partir das trocas com o outro sujeito. E nenhuma das 

constituições é repetida, nem melhor e mais valorosa. Cada sujeito é único, singular, 

irrepetível, e assim são suas falas, seus gestos, seus sinais, seus olhares e seus 

irrepetidos enunciados. 

 

1. UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL  

 

Até os finais dos anos de 1980 e inícios de 1990, no Brasil ainda se respirava 

ares nas práticas do método oral. Os alunos surdos eram obrigados a aprenderem a 

oralizar, isto é, a falar uma língua sem ouvi-la. Esta era a imposição irrestrita de uma 

visão na qual as pessoas ouvintes estavam num status superior e de dominador 

determinando a constituição das pessoas surdas. A língua de sinais estava banida e 

não haviam professores surdos nas escolas de surdos, consequentemente, no 

encontro com ouvintes, as crianças surdas tendiam a se perceber e a “[...] se narrar de 

modo negativo, como sujeitos incompletos, deficitários, inferiores” (THOMA, 2012, 

p. 172). Este é um capítulo amargo e triste para a vida escolar, linguística e social 

para a comunidade surda. 

Em algumas escolas, entretanto, foi instituída a filosofia da Comunicação 

Total. Tendo atuado como representante oficial dessa corrente no Brasil, a professora 

e fonoaudióloga Marta Ciccone (1996, p. 6) afirma que "[...] é uma filosofia voltada 

para o atendimento e a educação de pessoas surdas". A referida filosofia preconiza o 

uso de todos os recursos possíveis e existentes para a comunicação com surdos, 

incluindo o uso sinais, linguagem oral, escrita, datilologia, aparelho de ampliação 

sonora individual, teatro, etc. Na verdade, era um bimodalismo sem respeito às 

normas gramaticais da Libras, que naquele tempo ainda não era assim conhecida. 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

6
4

 

Não se falava ainda em linguagem e língua e o significado de ambas na área da 

educação de surdos, e muito menos, no que aprenderíamos logo a seguir, a educação 

bilíngue para surdos. 

Com o advento das pesquisas sobre as línguas de sinais mundo afora, e 

também no Brasil, a língua de sinais começou a ser vista com outros olhos.  

Nos anos de 1960, nos Estados Unidos, um professor da Universidade 

Gallaudet, William Stokoe, professor do departamento de Inglês de 1955 a 1970, 

observou e descreveu linguisticamente a Língua de Sinais Americana (ASL). De 

acordo com a explicação de Fernandes (2011, p. 57) lemos 

 
Como professor do Colégio Gallaudet e aprendiz da língua de sinais, Stokoe 

pôde realizar um inventário minucioso dos gestos utilizados pelos Surdos e 

compreender a lógica interna que constituía a regra de formação de palavras 

nesse idioma. Assim como os fonemas para a fala, o pesquisador descobriu que 

há um número limitado de unidades (chamadas configurações de mão), as quais 

são combinadas com movimentos sistemáticos, localizados em determinados 

pontos do corpo, que produzem unidades de sentido. 

 

A partir dos achados do professor Stokoe, o mundo reverenciou esta 

descoberta como um marco fundamental na linguística das línguas de sinais, bem 

como na constituição das pessoas surdas, usuária da língua de sinais, cuja língua as 

constitui como seres humanos, como sujeitos únicos e completos. Afinal, frente a “[...] 

nossa cegueira epistemológica em relação aos surdos que mesmo a falência do 

projeto oralista não nos possibilitou enxergá-los como sujeitos, plenos de 

conhecimento e cultura” (LIMA; SAMPAIO; RIBEIRO, 2015, p. 98) as línguas de 

sinais, marginalizadas em nome da unicidade monolíngue, permanecem vivas nos 

discursos centrífugos, proferidos em nome do reconhecimento e da valorização do 

plurilinguismo e da diferença. 

Cabe aqui, uma observação importante: as línguas de sinais não são iguais nos 

países, como é imaginado comumente. Cada sociedade tem sua língua de sinais, que 

tem suas concepções linguísticas próprias, equivalendo-se às línguas orais. 

Concluímos assim, que a língua empoderou e empodera os surdos em todo o 

mundo, e instigou tremendamente o início das pesquisas acadêmicas nos diferentes 

países e vêm provar a todos a complexidade e a completude inerente e intrínseca às 

línguas de sinais. Em vista disso, no cronotopo contemporâneo celebram-se milhares 

de pesquisas, artigos e eventos científicos que debatem as mais diferentes línguas de 

sinais, bem como, os seus mais diferentes níveis linguísticos na constituição das 

mesmas.  
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2. A EDUCAÇÃO BILÍNGUE E O DECRETO N० 5.626/2005 

 

O lastro legal na nossa legislação brasileira sobre o bilinguismo na educação 

para surdos, identidade e cultura surda, traz para as pesquisas na área, importantes 

contribuições para as discussões a respeito da constituição da pessoa surda.  

Com o "descobrimento" das línguas de sinais e seu reconhecimento, entram 

em circulação práticas discursivas acerca da educação bilíngue para surdos, mundo 

afora, e assim também, no Brasil. Não pretendemos tecer aqui, um rol de leis que 

garante a educação bilíngue. Apenas mencionar os mais importantes ao nosso ver. 

Um dos documentos mais importantes como base legal sobre a Libras e o 

ensino bilíngue é o Decreto n० 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a 

Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei n० 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Mencionamos a 

seguir, apenas alguns pontos importantes para nossa discussão neste texto: A 

disciplina de Libras é implantada em todos os cursos de licenciatura nas 

universidades brasileiras; se prevê a garantia de uma educação bilíngue nos sistemas 

federais de ensino, com classes e escolas bilíngues para surdos, no ensino infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental, onde a Libras e a modalidade escrita da 

Língua Portuguesa são tomadas como línguas de instrução utilizadas no 

desenvolvimento de todo o processo educativo; a Libras é concebida como primeira 

língua e a modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua; a 

formação de profissionais para o ensino da Libras (professores e instrutores de 

Libras, professores bilíngues, tradutores e intérpretes de Libras – Língua Portuguesa) 

é extremamente contemplado, enfatizando-se prioridade aos surdos na formação de 

crianças surdas, com vistas a instauração de “[...] uma forma oposicional e positiva 

de ser surdo” (THOMA, 2012, p. 172). 

Entretanto, voltemo-nos a realidade da educação bilíngue para surdos: o 

discurso oficial e a escola insistem na importância de que a Libras seja a língua de 

instrução ao longo de todo o processo de escolarização promovendo a adição da 

Língua Portuguesa ao repertório linguístico dos alunos surdos se, contudo, deixar de 

investir no aumento da competência em sua primeira língua, a língua de sinais? 

(MAHER, 2007).  

Se no projeto político pedagógico das escolas bilíngues, a Língua Portuguesa 

oficial prevalece como componente curricular obrigatório na grade curricular, 

havendo a adoção de uma disciplina chamada Libras, com carga horária reduzida 

e/ou ensino de Libras como atividade de complementação curricular, todo o 

currículo continua assentado no ensino da Língua Portuguesa.  

Logo, a força hegemônica da Língua Portuguesa ainda se mantém, e vemos 

que está reforçada no Decreto nº 5.626/2005, quando admite educação bilíngue em 

Libras e Língua Portuguesa em escolas comuns da rede regular, sob a mediação de 

tradutores e intérpretes de Libras – Língua Portuguesa, a partir dos anos finais do 

ensino fundamental, ensino médio e educação profissional. Para nós, essa predileção 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/99492/lei-de-l%C3%ADbras-lei-10436-02
http://www.jusbrasil.com/topico/11258132/artigo-18-da-lei-n-10098-de-19-de-dezembro-de-2000
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103147/lei-da-acessibilidade-lei-10098-00
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pelo intérprete, ainda mais enfatizada nos documentos da “Política Educacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” (BRASIL, 2008) revela uma 

pseudo-tolerância com os surdos e sua língua, e reforça a preservação do ideário de 

padronização linguística, que trata a Libras como instrumento de alcance da Língua 

Portuguesa, perpetuando-a como a língua oficial dos registros e das práticas 

discursivas no cenário educacional e social. 

No que diz respeito às escolas bilíngues, também podemos afirmar que a 

grande maioria dos professores que nelas atuam, não tem competência linguística em 

Libras. Isto é um fato! Em outras tantas escolas bilíngues para surdos, não há 

professores surdos usuário da língua de sinais, o que inviabiliza a conclamação e a 

valorização da diferença linguística e cultural. Afinal, profissionais surdos, modelos 

bem-sucedidos e pessoas adultas constituídas de formação, consciência crítica e visão 

de mundo seriam a peça fundamental para viabilizar o encontro surdo-surdo 

irrompendo com a percepção de um mundo exclusivamente ouvinte.  

Não é apenas a Libras em si, que está em desvantagem linguística, entretanto, 

também há desprestígio em relação à identidade constituída das pessoas surdas e o 

olhar inferior em relação a sua cultura. Citamos um exemplo bem atual que acontece 

nos rápidos programas de propaganda partidária na televisão. Os candidatos 

aparecem no formato grande ou de meio corpo, em nossas telas. Porém, os 

profissionais tradutores/intérpretes da Libras aparecem bem menores no mesmo 

plano. Por que? Quase são invisíveis! Os telespectadores surdos precisam usar uma 

lupa para poder compreendê-los! A comunidade surda e a federação dos 

profissionais já intervieram, solicitando uma configuração maior para o intérprete, 

mas de nada adiantou. Onde está o respeito à diferença para que haja igualdade na 

acessibilidade?  

A voz de Faraco (2009 apud PRADO, 2017, p. 24) serve muito bem para nossa 

questão preocupante, que declara 

 
Na luta de forças e poderes, o discurso oficial resistente tende a defender-se, a 

dar respostas às pressões e às mudanças almejadas pelas diferentes vozes, pelo 

plurilinguismo, e assim, acaba por superá-lo, porque a linguagem múltipla não é 

capaz de sobreviver numa terra estéril, onde as forças centrípetas estancam o 

movimento de caráter dialógico, impõem verdades, controlam os discursos e 

tornam a heterogeneidade discursiva em signo monovalente (ainda que por um 

momento abstrato), ao deterem o diálogo e portarem a última palavra. 

 

Não há como negar que ainda hoje as forças hegemônicas que querem 

constantemente massacrar as forças centrífugas das vozes de minorias, em especial, 

as linguísticas. Os surdos ainda encontram enormes dificuldades e até impedimentos 

para acesso à uma língua que lhes permite aprender a pensar, a estudar, a se 

identificar como sujeitos surdos e ter orgulho da sua constituição. São lhes 

dificultadas acesso às informações pelas mídias, acesso às universidades públicas, 

acesso a serem, muitas vezes, humanos. Não há profissionais tradutores/intérpretes 
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com formação em muitos espaços públicos, como a lei garante. Nas escolas de ensino 

médio e superior, a falta de intérpretes é ainda mais latente.    

Convocamos Bakhtin para se ajuntar a nossa voz 

 

Não é possível representar adequadamente o mundo ideológico de outrem, sem 

lhe dar sua própria ressonância, sem descobrir suas palavras. Já que só estas 

palavras podem realmente ser adequadas à representação de seu mundo 

ideológico original. (BAKHTIN, 2010, p. 137). 

 

Olhar o outro e permitir que ele se constitua em sua singularidade; permitir 

que cada um seja o que pode e quer ser, sem as interferências impróprias dos que 

não sabem; há forças maiores egoístas com o poder de manipular as minorias. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A língua de sinais é uma língua própria, complexa e completa, assim como as 

demais línguas orais.  

A Libras proporciona para seu usuário, além do desenvolvimento da 

linguagem, uma visão de mundo que constitui o sujeito de modo único e singular. É 

também o principal vetor da comunidade surda na luta contra o projeto de 

unificação verboideológica e de centralização sociopolítica e cultural cristalizado em 

discursos oficiais e conservado por práticas monolíngues e/ou pseudobilíngues. 

Afinal, na educação bilíngue em Libras e Língua Portuguesa não recebe a devida 

atenção e respeito, ao contrário é comumente subestimada e subordinada a Língua 

Portuguesa oficial, hegemônica. 

As próprias políticas públicas respaldadas pela legislação e práticas 

pedagógicas tratam a Libras como uma língua desprestigiada, atribuindo-lhe status 

de reconhecimento enquanto meio de comunicação (BRASIL, 2002) mas não de 

oficialidade. Vemos assim, o discurso resistente centrípeto agindo para conservar o 

monolinguismo e a uniformização cultural, o que consequentemente ocasiona a 

submissão das línguas minoritárias e de seus usuários, dada a intrínseca relação que 

existe entre língua e cultura.  

Nessa relação, as fronteiras que dividem surdos e ouvintes permanecem 

sólidas. Em outras palavras, não havendo descortinamento do olhar para enxergar o 

outro sem a pretensão de moldá-lo a partir do eu, não é possível atravessar a 

fronteira que nos encerra permitindo-nos admitir que somos seres inacabados e, 

portanto, livres para experienciar novas perspectivas e possibilidades, entre as quais, 

a língua do outro e tudo que ela carrega e provoca em nós.  
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RESUMO 

 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de doutorado, centrada no letramento do 

professor de Língua Portuguesa do Brasil. A partir de alguns dados, nosso objetivo 

consiste em refletir sobre o papel da universidade, enquanto lugar de formação docente, 

frente aos desafios da globalização. Como aporte teórico, recorremos aos estudos de 

Bakhtin e o Círculo (1929; 1974/1979), que tratam dos conceitos de dialogismo, 

superestrutura e infraestrutura. Ancoramos, de igual modo, nos pressupostos sócio-

antropológicos de Gramsci (1995), Apple (1989) e Bourdieu (1998; 2004) sobre educação; 

Marcelo Garcia (1999; 2010), Nóvoa (1992) e Giroux (1985), acerca da formação de 

professores, entre outros. A metodologia abordada é mista, em que partimos de um 

questionário fechado, elemento quantitativo, para uma análise mais qualitativa dos 

dados. O corpus da investigação foi constituído pelas respostas de 704 professores de 

Língua Portuguesa de várias partes do Brasil a um questionário virtual sobre a 

dimensão prática da docência, no início da carreira. Os resultados obtidos permitiram 

reconhecer o importante papel da universidade e refletir acerca da sua dupla missão: de 

superar as metas acadêmicas tradicionais e o pensamento mercadológico atual, com 

vistas a uma pedagogia crítica e emancipadora. 
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INTRODUÇÃO 

 

ão é novidade que a educação brasileira vem se desenhando na sociedade 

atual como um campo de saber cada vez mais controverso e complexo, 

pelas suas diversas especificidades. Nos últimos anos, as transformações 

sociais, trazidas pelo intenso processo de globalização, têm exigido, 

gradativamente, novas capacidades de qualquer cidadão para uma atuação mais 

efetiva, nas diversas áreas. Essa participação é dependente, sobretudo, do domínio 

da escrita e da leitura, que é, em boa medida, de responsabilidade da escola. 

Entretanto, parece que essa instituição não tem dado conta do seu papel, uma 

vez que o ensino de língua portuguesa tem sido marcado pelos índices insatisfatórios 

de desempenho escolar dos alunos, sobretudo, nas avaliações de rendimento 

estudantil, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA). Esses exames visam medir a habilidade de leitura e escrita dos 

estudantes, e os resultados alcançados vêm demonstrando que o domínio de tais 

práticas tem sido insuficiente para os novos tempos. Logo, a culpa disso tem racaído, 

por vezes, sobre o professor de Língua Portuguesa em atuação nas escolas.  

Tem sido recorrente, em diversos setores da sociedade, o discurso de 

culpabilização docente, pelas mazelas no ensino-aprendizagem dos alunos (DINIS-

PEREIRA, 2015). Isso faz com que o campo educativo seja, quase sempre, marcado 

por críticas, principalmente, no que se refere ao professor, visto, geralmente, como 

mal preparado para sua atuação. Logo, ao olhar, por um lado, o aluno, como um 

“fracassado”, pois não obteve êxito escolar nas avaliações externas, e, por outro, o 

professor, “desqualificado”, porque não tem competência suficiente para preparar 

melhor os estudantes, surgem-nos algumas questões: E a universidade, qual tem sido 

seu papel nesta sociedade contemporânea? Que conhecimentos, a partir do currículo 

acadêmico, têm sido dispensados aos alunos, nessa instituição? Trata-se de saberes 

voltados, também, para a formação humana ou apenas, conhecimentos técnicos, para 

a estreita formação profissional?  

Parece óbvio que a resposta a essas questões seja, dentre outras, de que a 

universidade tem sim cumprido a missão de formar professores autônomos, 

intelectuais politicamente engajados na sociedade; ou de que a academia tem sim 

conseguido empoderar seus alunos (futuros professores) para agirem nos espaços de 

resistência, dentro das escolas (Gramsci, 1995; Freire, 2005;); além disso, que os 

conhecimentos, oferecidos pelo currículo, pelas disciplinas e pelos conteúdos, nas 

instituições universitárias, têm servido não apenas para instrumentalizar o aluno, 

mas para desenvolver sua autonomia na construção de saberes (técnicos, do mundo 

do trabalho, éticos e estéticos, de formação social, cultural e política). Essas respostas, 

a nosso ver, vinculam-se a um processo social crítico e humanitário de ensino 

docente superior. Isso é o que se espera desta instituição, no contexto da sociedade 

atual. 

N 
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 A reflexão de todas essas questões exige que ampliemos nossas lentes para a 

história, para as formas de domínio ideológico, político, científico e tecnológico, que, 

comumente, têm influenciado as normas do sistema educacional no país. É preciso 

compreender as concepções de educação, de ensino e de formação que vem se 

constituindo, durante séculos. Para nós, buscar uma articulação entre prática 

pedagógica e formação docente superior pode ser uma etapa indispensável para 

entendermos parte dos problemas que afetam a educação e, sobretudo, a área de 

Língua Portuguesa no Brasil. Talvez isso também seja ideal para fornecer algumas 

pistas (ou até alternativas) para melhoria do ensino-aprendizagem nas escolas. 

Neste estudo, pretendemos olhar, de modo especial, para o professor que atua 

no Ensino Fundamental e Médio, já que paira sobre ele as tensões do cotidiano 

escolar, as cobranças sociais acerca do seu papel, as diversas burocracias, as políticas 

de imposição e de controle, entre tantas outras questões que não são, muitas vezes, 

consideradas por aqueles que criticam seu trabalho. Neste artigo, tomamos como 

objeto de estudo a resposta de 704 professores de Língua Portuguesa a um 

questionário virtual, enviado por e-mail aos participantes. Atuantes, em sua maioria, 

nas duas últimas etapas da Educação Básica e pertencentes às diversas regiões do 

país, os docentes responderam perguntas sobre a dimensão prática da docência no 

início da carreira profissional. 

A partir da réplica dos participantes ao questionário, nosso objetivo consiste 

em traçar uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem que tem sido 

fornecido pelas universidades, de modo geral, na formação docente. No âmbito desta 

pesquisa, concebemos a resposta dos professores como dialogia edificante e 

constitutiva do ser, porque, através dela, é possível acessar as experiências desses 

profissionais, aquilo que se passa com eles, que os toca e que lhes acontece 

(LARROSA, 2002). Em uma perspectiva bakhtiniana, entendemos o diálogo ─ uma 

das maneiras mais importantes de interação social ─ como possibilidade inesgotável, 

organizado sob a forma de enunciação, em que as pessoas, no caso, os docentes, 

enunciam-se e, nesse processo, situam-se (e nos situam) nos meandros da própria 

trajetória de formação. 

 

 

1. JUSTIFICATIVA  

 

O interesse pelo assunto ─ no campo da formação docente ─ foi motivado, 

inicialmente, pelas inquietações em relação à preparação do professor de Língua 

Portuguesa, em cursos de formação continuada. Os resultados advindos da pesquisa 

feita no Mestrado em Estudos de Linguagem (SILVA, 2011), levaram-nos a refletir 

acerca de orientações oferecidas por instituições formais no preparo docente para o 

ensino escolar. O objetivo de nosso estudo foi de compreender o tratamento didático 

dispensado às atividades de produção textual para o profissional de Língua 

Portuguesa, partícipe do curso de formação continuada, oferecido, na época, pelo 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

7
2

 

Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR II), projeto governamental de 

grande alcance no país. 

Analisamos o Caderno TP6 – fascículo que tratava do processo de leitura e 

escrita, utilizado como subsídio teórico-prático pelo professor, e constatamos, dentre 

outros aspectos, falhas teórico-metodológicas que comprometiam a formação do 

cursista. Esses resultados proporcionaram reflexões acerca da necessidade de 

reformulação, através de políticas públicas concretas, dos materiais didático-

pedagógicos utilizados nesses cursos, com o intuito de desenvolver as capacidades 

discursivas do participante e contribuir, efetivamente, para sua formação, enquanto 

professor produtor responsivo de textos variados.  

Todas essas questões nos levam a pensar o processo formativo docente e a 

qualidade do ensino ofertado, nos vários níveis (inicial ou contínuo), ainda mais se 

considerarmos a sociedade globalizada em que vivemos. Nos dias de hoje, a 

globalização tem interligado, cada vez, mais economia, ciência, política, cultura e 

outros, expandindo, assim, os sistemas tecnológicos de comunicação e informação. A 

internet, por sua vez, tem atingindo inevitavelmente a vida de qualquer pessoa, 

causando impactos direto nos letramentos dos indivíduos e exigindo deles novos 

comportamentos, domínios e capacidades (ou seja, multiletramentos), para atuar 

socialmente. Neste contexto global, a educação requer do professor novos saberes, 

abordagens diferenciadas, tomada de posição, para solucionar problemas diversos, e 

ele só poderá responder a essa demanda se tiver uma preparação decente e 

responsável. 

Essas mudanças desafiam, portanto, a escola a repensar suas práticas de 

ensino-aprendizagem, no sentido de desenvolver uma educação crítica, plural e ética, 

com vias à atuação profissional, pessoal e cosmopolita do aluno. Tais desafios 

abrangem, de igual modo, a própria universidade, na preparação docente. Afinal, 

“um bom professor na escola” passa por “uma boa formação superior”. Não é 

possível desvincular “o que” e “como” se aprende na universidade “do que” e 

“como” se ensina na escola. A nosso ver, o professor só pode responder (bem) ao que 

dele se espera se possuir, em grande medida, os conhecimentos, as condições e as 

possibilidades profissionais requeridas (DELORS, 1998). Tudo isso confere 

importância à docência superior, cuja ação pedagógica está (ou deveria estar) 

vinculada a um efetivo processo de formação do ser humano, do profissional ético, 

comprometido com uma educação crítica e emancipadora.  

 

2. METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Na investigação científica, a metodologia norteia o desenvolvimento do 

estudo, constituindo-se em uma preocupação instrumental que trata dos 

procedimentos, das ferramentas e dos caminhos para se chegar a um possível 

resultado (DEMO, 2001). Nesse processo, não bastam somente os dados, a 

informação, é preciso mais que isso: um estudo teórico que dê base para o trabalho 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994). Por isso, no intuito de construir uma congruência e 
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coesão metodológica, na presente pesquisa, de natureza mista, partimos de um 

questionário ─ instrumento quantitativo ─ para uma análise mais qualitativa das 

informações colhidas.  

Utilizamos, na coleta de dados, um questionário estruturado, composto por 52 

questões (sendo 49 fechadas, 02 abertas e 01 com envio de arquivos), das quais aqui 

será apresentada a análise de 03 delas, referentes: a) às experiências iniciais na 

docência; b) aos conhecimentos adquiridos pelo professor no curso de Letras, se eles 

contribuíram e/ou contribuem para o desempenho profissional docente na escola; c) 

às primeiras aulas, se o conteúdo que sabia era suficiente para planejá-las e se 

conseguia desenvolver com os alunos os conteúdos previstos.  

O questionário foi elaborado no Google Formulários, ferramenta virtual 

gratuita do Google Docs, e sua aplicação se deu a partir do contato aleatório, pela 

internet, com professores de Língua Portuguesa de todo o país. A conexão mais 

direta com os participantes foi feita pela mediação de gestores das escolas (estaduais 

e particulares) e instituições superiores (públicas e privadas), técnicas e tecnológicas. 

O e-mail das instituições de ensino e de alguns professores foi obtido através de 

consultas nos sites virtuais, de acesso público. Procedemos o envio de 

aproximadamente 150,000 mil e-mails (entre professores e gestores educacionais) e 

alcançamos até a presente data171 o retorno de 704 participantes. A tabulação das 

respostas ─ objetivas ─ foi feita com recurso do próprio sistema Google, que já fornece 

os dados em forma de gráficos, para a análise. 

Tendo em vista que no trabalho científico, os dados não falam por si, mas são 

interpretados, e é através da investigação deles que captamos uma possível 

compreensão da realidade, coube a nós analisá-los “em toda a sua riqueza, 

respeitando, tanto quanto o possível a forma em que estes foram registrados” 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 48). Desse modo, nossa análise tem o apoio da teoria 

enunciativo-discursiva, a qual concebe a pesquisa como uma forma de saber 

dialógico.  Neste viés, o sujeito (objeto de estudo) fala e expressa acerca de si próprio, 

pressupondo-se, assim, a existência de pelo menos dois indivíduos envolvidos numa 

interação, ambos produzindo enunciados concretos (BAKHTIN, 1952-1953). É sob tal 

perspectiva que olhamos as respostas dos professores, como enunciados, que 

respondem, inclusive, a outros, naturalmente, atravessados por diversas vozes 

sociais, que nem sempre se afinam entre si, todavia, discordam-se, gerando questões 

e suscitando outras réplicas. 

Na investigação dos dados, que são discursos não neutros, mas embebidos de 

ideologias, estabelecemos uma comunicação humanamente dialógica e plena. 

Portanto, ao compreender os aspectos pesquisados, adotamos, simultaneamente, em 

                                                 
171 O questionário ainda está aberto virtualmente por se tratar de um instrumento de coleta de dados da tese de 

doutorado em andamento. Vale lembrar também que o presente artigo surge como um recorte deste trabalho 

maior intitulado provisoriamente de “O(s) letramento(s) do professor de língua portuguesa do Brasil: uma análise 

dialógica”. Ressalta-se ainda que esta investigação está devidamente registrada na Plataforma Brasil, respaldada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Área das Ciências Humanas e Sociais da Universidade 

Federal de Mato Grosso.   
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relação a eles, uma atitude responsiva, posicionando-nos a respeito. Isso porque, 

conforme a teoria bakhtiniana, não se espera do pesquisador uma compreensão 

passiva, por assim dizer, que apenas duble um pensamento em voz alheia, mas sim 

uma resposta, de reflexão, de concordância, de participação, de objeção, de execução. 

Afinal, toda compreensão de um discurso, falado ou escrito, implica uma 

compreensão ativa e responsiva, logo, uma resposta por parte do interlocutor.  
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A estrutura organizacional e formativa da educação, em todos os níveis de 

ensino, desde sempre, esteve ligada às condições econômicas, políticas e sociais. Por 

isso, refletir esse sistema a partir da dialética dos estudos sociológicos e da história 

faz-se necessário para que repensemos a profissão e a prática pedagógica na 

dimensão política e social que possuem. É pertinente lembrar, aos professores e a 

toda a população, aquilo que, mesmo presente na prática diária, tende a ser 

“sistematicamente esquecido:  que a situação na qual o trabalho educativo se 

processa, os avanços e recuos, os problemas que os educadores enfrentam são 

produtos de construções históricas” (SAVIANI, 2008, p. 152). 

Um número considerável de autores, como Bourdieu (1998; 2004), Althusser 

(1987), Apple (1989), tem estudado a educação, dentro de uma sociedade capitalista, 

buscando desvelar os sentidos ideológicos e os interesses que recobrem as 

instituições de ensino e suas práticas didático-pedagógicas. Sem dúvida, esses 

estudos dão base para entendermos as concepções de educação, de ensino e de 

formação, que vem se constituindo ao longo da história. 

Diante disso, é importante saber que a educação moderna tem origem no 

século XVIII, junto com o desenvolvimento capitalista. Sob o ideário burguês de 

sociedade, este período marcou, inicialmente na Europa, a transição do feudalismo 

para o capitalismo industrial. Em tese, esse momento retrata a superação do 

absolutismo, época de intensa crise e abusos cometidos contra os trabalhadores, pela 

monarquia (clero e nobreza). Trata-se de um período de grande efervescência política 

e social, em que a burguesia, com a participação popular, toma o poder e garante ao 

povo seus direitos e autonomia. 

Constituída neste contexto, o ensino escolar liberal, com base no princípio de 

igualdade, fraternidade e liberdade entre as pessoas, possuía uma função (dual) de 

superar a marginalidade, o atraso econômico e o autoritarismo anterior, e de 

construir uma nova sociedade, mais justa, moderna e democrática. Neste viés, a 

educação, gratuita e laica, gerida pelo Estado, colocava-se como único meio 

responsável pela mobilidade social dos indivíduos (GADOTTI, 2008). 

Todavia, é válido lembrar que essa educação, na prática, esteve marcada pelo 

capitalismo instaurado na época, sistema econômico e social, baseado na propriedade 

privada e na acumulação de bens. Pela lógica marxista, o capitalismo se fundamenta 

na divisão da sociedade em duas classes: proprietário e proletário. Desse modo, a 
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reprodução da força de trabalho acaba sendo uma exigência da ordem dominante, 

representando, assim, a exploração ferrenha do trabalhador por parte do 

empregador, uma disputa desigual entre capital e empregado.   

Sociólogos, como Parsons (1967) e Durkheim (1978), destacam o funcionalismo 

predominante nesse sistema de ensino. Para os autores, a educação em tal molde 

tinha o papel de regular a vida social, estando a serviço da conservação e 

perpetuação da sociedade. A escola, com caraterísticas científica e técnica, moldava 

as pessoas e ajudava a manter a harmonia, pois, através dela, inseria-se ideias e 

valores específicos ao bom funcionamento do organismo social. Dessa maneira, tal 

instituição tornava-se uma necessidade funcional, sem a qual o sistema social (e 

econômico) não conseguiria se manter integrado, nem preservar sua ordem e seu 

equilíbrio.  

Sendo assim, a escola burguesa, que se estendeu pelo mundo, caracterizou-se 

como uma instituição neutra, que difundia conhecimentos racionais e objetivos, por 

isso, era capaz de proporcionar a igualdade e oportunidade entre as pessoas. No 

entanto, esse pensamento tem sofrido alteração, desde a metade do século XIX, em 

que surgiram ideias que questionavam tal concepção, porque acreditava-se que, com 

um viés apolítico, o sistema de ensino acabava ocultando o real papel da educação, 

de reproduzir as desigualdades sociais.  

Bourdieu (1998; 2004), estudioso que reinterpreta o sistema educacional 

francês e desvela seu caráter autoritário e elitista, não acreditava na neutralidade de 

tal sistema. Ao contrário, para o autor, a função da escola seria mesmo de inculcar 

nos sujeitos certas ideias e valores necessários ao funcionamento social. Ampliando a 

concepção marxista, esse pesquisador desenvolveu noções importantes (como, 

capital, capital cultural e violência simbólica), a fim de compreender a dimensão 

simbólica de luta entre os diferentes grupos sociais. 

A noção bourdiana de capital está ligada ao acúmulo de bens e riquezas 

econômicas e a todo recurso ou poder que se manifesta em uma atividade social. Esse 

capital pode existir no estado incorporado, disposições duráveis do organismo, no 

estado institucionalizado e no estado objetivado, bens culturais (BOURDIEU, 1998). 

Tais noções ajudam a explicar não só o sistema desigual existente da sociedade 

capitalista, como também a constituição educacional no interior desta sociedade. 

Dessa forma, por meio da escola, os dominantes impõem à classe dominada (os mais 

desfavorecidos) a sua própria cultura ─ conhecimentos linguísticos, arte, religião etc. 

Nesse movimento reprodutivista, a cultura da elite se transforma em uma 

mercadoria, capaz de ser acumulada e comercializada como capital cultural. Trata-se 

do arbitrário cultural dominante, exercido, sobretudo, pela instituição escolar. É o 

que o autor chama de violência simbólica. 

Na direção de romper com a visão funcional da escola, Althusser (1987), que 

também guarda aproximações com o marxismo, faz uma análise radicalmente crítica 

das teorias educacionais ligadas à organização social. A seu modo, o autor denuncia 

o papel reprodutor do sistema de ensino em uma sociedade capitalista, através da 

inculcação massiva, de ideias, crenças, comportamentos, entre outros, exercida pela 
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classe dominante. O estudioso francês concebe a escola como um aparelho ideológico 

do Estado, que, dado seu caráter obrigatório, laico e gratuito, goza de plena 

audiência perante a sociedade. Por isso, é responsável pela preparação dos cidadãos, 

direcionando-os a uma formação intelectual, psíquica e moral intencionada, por meio 

de conhecimentos teóricos e práticos, construídos e sistematizados historicamente.  

Sendo assim, a partir do pensamento desses autores, é possível perceber o 

abandono ao otimismo de outrora, em prol de uma inquietação derrotista, pois as 

constatações feitas sobre a educação moderna minam, de certo modo, a confiança na 

tão propalada igualdade de oportunidades a partir da escola. O ensino, de inspiração 

funcionalista, de fato, apresentava uma visão conservadora, incapaz de visualizar os 

conflitos sociais e de promover uma mobilidade efetiva de classe; tratava-se de uma 

pedagogia não crítica, cujos indivíduos pareciam conformados com sua condição 

servil, o que beneficiava, obviamente, a estrutura social capitalista (GADOTTI, 2008; 

SAVIANI, 2008).  

Por outro lado, alguns teóricos encontram dificuldades em lidar com as teorias 

reprodutivistas ─ que concebem a educação como instrumento de reprodução. 

Consideradas, por vezes, como fatalísticas e pessimistas, tais ideias não deixam 

aberturas para as resistências, para ações dos envolvidos, dentro do sistema. Em 

síntese, para Apple (1987), trata-se de um embate entre duas visões: a teoria do 

capital humano e a teoria da alocação. A primeira, de visão funcionalista, concebe a 

escola como agente importante do crescimento econômico e de mobilidade social e 

destaca seu papel na maximização e na distribuição do conhecimento técnico e 

administrativo entre a população. A segunda, de visão crítico-reprodutivista, 

defende que a escola não estimula a mobilidade generalizada, ao contrário, ela atua 

como mecanismo de classificação.  

Diante de tais aspectos, o autor tem repensado essas abordagens e buscado ver 

o sistema de ensino numa trama mais ampla e complexa de relações sociais. Ele 

focaliza a escola como aparelho de Estado contraditório, resultado de embates, de 

conflitos culturais, políticos e econômicos, com papel não apenas de reprodução e 

distribuição, mas de produção de conhecimentos. Gramsci (1995), que também 

parece superar essas tendências, vê a escola longe de um determinismo econômico. 

Juntamente com outras instituições sociais, a escola cumpre a dupla função 

estratégica de conservar e, simultaneamente, de minar as estruturas capitalistas, 

segundo o autor. Quer dizer que a educação escolar pode servir às classes 

dominantes, para reforçar e manter a hegemonia, ou servir às classes dos dominados, 

para questionar, contestar e transformar as bases sociais em direção a uma sociedade 

efetivamente democrática. 

Nessa lógica, a escola, como superestrutura, tem o poder de recriar as 

condições necessárias para que a ideologia hegemônica seja mantida. Mas, por outro 

lado, na própria instituição, os alunos também, como infraestrutura, têm capacidade 

de se oporem às ideologias autoritárias e conservadoras, porque são sujeitos sociais, 

dirigentes de suas próprias destinações históricas.  
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As noções de superestrutura e infraestrutura, vistas como sistema social-

ideológico constituído historicamente, são tratadas por Bakhtin (1929), que 

aprofunda essas questões colocadas por Marx. A superestrutura, como uma 

ideologia dominante, tem o papel de implantar uma única concepção de produção 

do mundo na sociedade. Materializada pelo signo, físico-material e sócio-histórico, 

ela abrange o conjunto de instituições jurídico-políticas (Estado, Ciência, Arte, 

Religião, Direito, Psicologia, Educação, Mídia, entre outros). Já a infraestrutura, a 

ideologia do cotidiano, desenvolve-se nas interações sociais do dia a dia. Como 

formas de consciência social, ela é a base para a constituição de uma determinada 

comunidade.  

Nessa direção, Bakhtin e o Círculo (1929) veem a ideologia, não como 

subjetiva, interiorizada, ou como idealista, psicologizada, mas, como algo que se 

constrói em um movimento dialético de instabilidade e estabilidade entre a ideologia 

oficial e a ideologia do cotidiano. Isso quer dizer que essas ideologias não são duas 

esferas apartadas, mecanicamente. Em uma intima interação, elas se confrontam e se 

penetram uma à outra; e a superestrutura, consequentemente, reflexo das mudanças 

na infraestrutura, acaba sendo formada de elementos e relações sociais gerados e 

geridos pela ideologia do cotidiano. 

De modo semelhante, Gramsci (1995) defende que a educação, fruto da 

própria cultura, pode ser determinada, dialeticamente, em última instância, pela 

infraestrutura da sociedade. Isso evidencia, por exemplo, o potencial do aluno, como 

ser pensante, na busca por uma sociedade humanizada e democraticamente real, 

para além do capital. Desse modo, faz-se mister, para nós, que a escola, como uma 

instituição responsável, contribua no sentido de desvelar ao estudante seu potencial 

de luta. Assim, cabe ao professor, como um intelectual e intermediador do 

conhecimento, promover um ensino, igualmente, emancipador, capaz de quebrar as 

barreiras impostas pelo sistema neoliberal, em direção a igualdade e justiça social. 

Nesta mesma lógica, cabe à universidade formar integralmente este profissional para 

uma atuação efetiva na escola. 

A instituição universitária, que também funciona como uma superestrutura, 

tem um papel fundamental de mudança social no contexto contemporâneo, porque é 

responsável pela preparação docente. A atuação humana e cidadã do professor, na 

escola, depende do desenvolvimento profissional docente (MARCELO GARCIA, 

1999), oferecido pelo ensino superior. Para além de um preparo técnico, de 

profissionais úteis e necessários à sociedade, voltado para o mercado de trabalho, o 

ensino universitário precisa formar sujeitos autônomos, com conhecimentos diversos, 

criatividade, iniciativa e capacidade de autogestão. 

Acreditamos que o ensino nas universidades precisa (e tem a missão de) 

superar a concepção funcional burguesa de educação, herdada do positivismo, bem 

como a concepção reprodutivista, que visam à manutenção do status quo. Trata-se da 

necessidade de uma formação crítico-reflexiva capaz de desvelar o mundo da 

opressão e despertar o compromisso ético, político e social do aluno (futuro 

professor) em transformá-lo, na prática. Juntamente com Freire (2005), advogamos a 
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favor de uma educação superior voltada à promoção da autonomia e engajamento do 

professor, para que trabalhe a favor da libertação do outro (do aluno em fase escolar) 

e não da sua domesticação.  

O profissional atuante nas escolas necessita entender a complexidade da sua 

ação pedagógica, no que tange às concepções de ensino, ao currículo, aos conteúdos, 

constituídos, muitas vezes, a partir de contradições históricas, políticas, econômicas e 

sociais. Ele precisa (re)conhecer seu potencial crítico, reflexivo e emancipatório. A 

nosso ver, a dimensão política e cultural do seu trabalho não pode passar 

despercebida, porque suas atitudes, enquanto docente, não são neutras e estão 

sempre a serviço de um projeto de sociedade, mesmo que implicitamente 

(ZEICHNER, 2011; CONTRERAS, 2002). 

Assim, compreendemos que uma (boa) preparação inicial docente passa pelas 

instituições de ensino superior. É lá que se deve formar um profissional intelectual, 

com capacidade de produzir conhecimentos efetivos relacionados com seu trabalho, 

não um técnico que apenas reproduz saberes, cumpre regras e objetivos 

descontextualizados, definidos por outros, conforme Giroux (1985). Não preparar 

este profissional para a autonomia e emancipação, no cronotopo contemporâneo 

globalizado, onde a comunicação é um dos principais fatores de ação política, 

profissional e pessoal é fazer do aluno (futuro professor) um servo do sistema 

(neoliberal), um sujeito sem condições de usar seus conhecimentos, sem capacidade 

de pensar e de transformar a própria sociedade.  

 

3. ANÁLISE DE DADOS 

 

 A presente análise se compõe a partir da resposta de 704  professores de 

Língua Portuguesa das diversas partes do país. Fizemos abaixo uma descrição 

pormenorizada dos participantes, a fim de traçar um perfil desses professionais. 

Desse modo, optamos por utilizar as seguintes variáveis: sexo, idade, região, grau de 

formação acadêmica, tempo como docente, nível de ensino e instituição que leciona. 
 

Tabela 1 - Perfil dos professores(as) de Língua Portuguesa do Brasil 

PERFIS 

ANALISADOS 

PERCENTUAIS 

GRAU DE 

FORMAÇÃO 

Sup. completo 

10,2% 

Superior 

incompleto 

1,9% 

Especialista  

 

 41,8% 

Pós-Doutorado 

5,7% 

TEMPO COMO 

DOCENTE 

Menos de 5 anos 

15,7% 

De 6 a 10 anos 

24,6% 

De 11 a 20 anos 

32% 

Mais de 40 anos 

1,7% 

NÍVEL QUE 

LECIONA 

Ensino 

Fundamental 

52,3% 

Ensino Médio  

59,6% 

Ensino superior 

19,7% 

Outros 

 

6,1% 

INSTITUIÇÃO QUE 

LECIONA 

Escola pública 

 

75% 

Escola privada 

 

12,9% 

Ensino superior 

público 

16,4% 

Pós-Doutorado 

5,7% 

IDADE 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos Mais de 40 anos 
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13,7% 

 

35,7% 

31,6% 1,7% 

REGIÃO Centro Oeste 

 

33,1% 

Sudeste 

 

36,2% 

Sul 

 

16,4% 

Outros 

 

6,1% 

SEXO Homens 

20,3% 

Mulheres 

79,2% 

  

Fonte: Dados organizados com base no questionário respondido entre 04/2018 e 08/2018 

 

Analisando o perfil dos professores, quanto ao gênero, verificamos, na tabela 

acima, que, dentre os 704 respondentes, houve uma predominância do sexo feminino 

(79,2%), fenômeno comum na carreira docente, em diversas partes do mundo 

(APPLE, 1989). Não é de hoje que a mulher se destaca nessa área, já que, desde a 

antiguidade, sempre teve uma função importante no lar, provendo a educação dos 

seus filhos. Hoje, ela desponta na educação formal e se destaca, com ampla maioria, 

em quase todos os níveis do ensino. Quanto à região, destacam-se o Centro Oeste, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com 33,1%, e o Sudeste, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo e São Paulo, 36, 2%, com maior número 

de participantes nesta pesquisa. A maioria desses docentes atuam, ao mesmo tempo, 

conforme tabela acima, no Ensino Médio (59,6%) e Fundamental (52,3%), em escolas 

públicas (75%). 

Com relação à variável idade, constatamos que grande parte dos entrevistados 

são professores mais maduros, um maior número localizado dentro do grupo de 30 a 

39 anos (35,7%) e 40 a 49 anos (31,6%). Esse resultado possui relação direta com o 

tempo que cada um tem na docência. Observa-se que apenas 15,7% dos professores 

possuem até cinco anos de atuação, e o restante, que somam 82,2%, tem mais de seis 

anos. Segundo Marcelo Garcia (2010), são, em sua maioria, profissionais experientes, 

que têm um importante papel na escola, de ajudar o professor principiante, com menos 

de 6 anos na carreira, assistindo-o na inserção do contexto escolar, na compreensão 

organizacional da instituição e do currículo. Trata-se de uma relação não hierárquica 

entre perito e novato, em que o mais experiente vê-se nos recém-formado e este 

projeta-se no mais experiente. 

A tabela 1 apresenta a formação acadêmica dos professores, partícipes da 

pesquisa, e aponta para um avanço, no que se refere à profissionalidade docente, já 

que mais de 80% dos respondentes possuem pós-graduação em nível de 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Embora a formação docente, 

na perspectiva do desenvolvimento profissional (MARCELO GARCIA, 1999), esteja 

condicionada aos diferentes momentos vivenciados pelos professores, nos percursos 

formais e informais, ao longo da vida, não vinculando-se apenas a uma titulação, 

acreditamos que essas ações formativas (lato ou strictu sensu) podem contribuir, 

sobremaneira, para o desenvolvimento da autonomia docente.  

Além dessas questões, descritas na tabela acima, que caracterizam os 

participantes da pesquisa, o corpus desta investigação também se constitui pela 

réplica dos professores a três perguntas do questionário, acerca da sua atuação em 
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sala de aula. O diálogo, estabelecido com esses profissionais, sobre a dimensão 

prática da docência, baseia-se em uma relação de confiança, entre pesquisador e 

pesquisado, pois se atribui verdade aos seus posicionamentos ─ às suas respostas. 

Consideramos que não seja possível estabelecer um trabalho dialógico, se não houver 

uma intensa fé nos homens, nos docentes, na sua capacidade de agir, de tomar 

decisão e de fazer, conforme Freire (2005).  Dessa maneira, seguem abaixo as três 

questões e as respostas, demonstradas nos respectivos gráficos, sobre as experiências 

vividas pelos professores no início da carreira. 

 
Gráfico 1 – Respostas à questão 18  

Pergunta nº 18- Como foram suas primeiras experiências na docência? 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores 

 

Perguntados acerca de como foram as primeiras experiências na docência, 

grande parte dos professores emitiram um parecer positivo. 51% disseram ter sido 

boas e 13% ótimas, somando um total de 64%. Neste aspecto, é possível pensar que, 

de fato, se o professor, na graduação, tiver um direcionamento coeso, em que 

assimile bem os conhecimentos e os conteúdos teórico-práticos aprendidos, durante 

o curso, provavelmente, ele terá um desempenho satisfatório ao entrar no campo da 

docência. 

Desse modo, ao que tudo indica, a universidade tem cumprido seu papel de 

formar o professor para a atuação na escola, pois este tem logrado êxito no início da 

carreira, conforme respostas no gráfico. É inegável que a (boa) formação inicial passa 

pelas instituições de ensino superior, responsável por preparar um profissional 

intelectual, crítico e autônomo. A formação crítica, que se espera desta instituição de 

ensino superior, deve preparar o docente para a emancipação, ajudando-o no 

processo de desvelamento das ideologias que, de alguma forma, perpassam as 

práticas pedagógicas, além de conscientizá-lo do seu papel (de transformador) e do 

seu compromisso ético na luta pela justiça e igualdade da sociedade, como pontua 

Giroux (1985). 
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Nos moldes como tem sido constituída a educação, historicamente, é possível 

pensar que se a universidade não preparar este professor para o real engajamento 

social, essa instituição, de algum modo, estará negligenciando, através de uma 

manipulação adocicadamente paternalista, sua missão e formando um profissional 

para servir ao sistema capitalista e neoliberal, sem condições efetivas de pensar e 

transformar a sociedade em que vive. Isso porque, apesar de o poder de fazer e de 

criar ser um poder do homem, ele, no caso o professor, em situação concreta, 

alienado, pode ter este poder prejudicado (FREIRE, 2005). 
 

Gráfico 2 – Respostas à questão 19 

Pergunta nº 19 - No curso de Letras, os conhecimentos que foram adquiridos contribuíram 

e/ou contribuem para o seu desempenho profissional na escola e/ou na sala de aula? 

 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores 

 

Quanto aos saberes adquiridos, durante a graduação, e sua contribuição em 

sala de aula, a maioria dos professores possuem resposta positiva. Como se observa, 

no gráfico 2, mais da metade deles (61%) afirmaram que os conhecimentos, advindos 

do curso de Letras, contribuíram e/ou contribuem para o seu desempenho 

profissional na escola. Essas respostas possuem relação direta com o posicionamento 

docente do gráfico anterior, pois os professores, profissionais experientes, aparentam 

ter assimilado bem os conteúdos teórico-práticos oferecidos na graduação, tendo, 

como consequência, um desempenho escolar satisfatório.   

No entanto, se compararmos essas réplicas positivas com os resultados 

negativos das grandes avaliações do país, como o ENEM, por exemplo, 

observaremos certa incompatibilidade. De modo recorrente, esses exames têm 

atestado o fracasso dos alunos, no que tange à sua formação leitora e escritora, ao 

final da educação básica (ROJO, 2009). Diante disso, diversos setores da sociedade, 
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especialmente as grandes mídias, têm ligado os (baixos) rendimentos dos alunos no 

ENEM ao ensino nas escolas. Parece que esses resultados têm também refletido, de 

certo modo, o trabalho docente na escola, já que recai sobre o professor de Língua 

Portuguesa o insucesso dos alunos nas avaliações externas, gerando, assim, intensas 

críticas ao seu fazer pedagógico. 

Logo, a assertiva dos participantes, de que os conhecimentos advindos da sua 

formação inicial têm contribuído para a boa atuação profissional, não parece coerente 

com a realidade observada, porque subentende-se que o bom desempenho docente 

em sala reflete (ou deveria refletir), em boa medida, o bom desempenho dos alunos 

nos testes avaliativos. Tendo em vista isso, consideramos pertinente pensar, 

juntamente com Rojo (2009), acerca do processo de letramento do aluno na escola. É 

preciso compreender as práticas de leitura e escritas (os conteúdos) que esses 

estudantes têm sido submetidos, ao longo de sua educação, já que demostram 

capacidades leitoras/escritoras tão limitadas. Faz-se necessário entender se esse 

insucesso está ligado a ineficácia das propostas pedagógicas escolares ou ao 

desinteresse dos alunos.  

De igual modo, estendemos essas questões para o processo de preparação do 

professor na universidade. É preciso compreender que conteúdos teórico-

metodológico ele tem sido submetido, durante a sua formação inicial. Talvez seja 

relevante voltar as lentes para o interior da academia, na qualidade do ensino que se 

oferece, pois isso está atrelado ao conceito de formação docente que se pratica 

(IMBERNÓN, 2006).  

Diante dessas questões, é importante atentarmo-nos ainda para a ideia de 

qualidade que se busca na educação, porque esse termo tem se tornado um slogan 

com significados e afiliações sociais e ideológicas múltiplos, conforme Apple (1989). 

Hodiernamente, esse conceito tem estado envolto no discurso neoliberal de gestão, 

que busca eficácia organizacional, expressos em indicadores quantitativos de 

resultados. Nesse sentido, a qualidade na educação pode estar ligada, muitas vezes, 

às ideias mercadológicas, o que reforça um sistema de ensino individualista, voltado 

para a eficiência da ação humana no capitalismo, característica de uma escola 

burguesa funcional e reprodutivista.  

No cronotopo atual, as mudanças ocorridas, no contexto político latino-

americano, têm influenciado, sobremaneira, a educação, nos diversos níveis de 

ensino. Trata-se de uma tendência internacional de gerencialismo que coloca a escola, 

e até a universidade, como núcleo da organização sistêmica, consoante Ball (2005). 

Entretanto, essa linguagem mercadológica não é inocente e pode interferir, 

decisivamente, nas ações empreendidas no processo de profissionalização docente 

exercidas no interior da academia, por exemplo. Tal situação desafia as entidades de 

ensino superior a superar o controle de corporações e das lógicas do mercado e a 

desenvolver a autonomia universitária, capaz de priorizar seu verdadeiro papel de 

formar pessoas e produzir cultura e ciência (NÓVOA, 1992).  

Entendemos que a universidade, como uma superestrutura, não pode refletir a 

ideologia dominante e atuar em prol dos interesses dessa classe para a manutenção 
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de uma estrutura econômica. Pelo contrário, em um movimento dialético, essa 

instituição, a partir de uma consciência social, deve se organizar, nos espaços de 

resistências, a favor de uma sociedade mais justa. Como defende Imbernón (2006), 

uma formação docente de qualidade precisa se adequar às necessidades profissionais 

e sociais de maneira a repercutir, notadamente, na qualidade do ensino, nas escolas 

(logo, nos exames avaliativos supracitados, ENEM, SAEB, PISA). 
 

Gráfico 3 – Respostas à questão 20 

Pergunta de nº 20 - Nas suas primeiras aulas, o conteúdo que sabia era suficiente para planejá-las? Se 

sim, quanto desses conteúdos previstos conseguia desenvolver com os alunos? 

 
Fonte: Dados organizados pelos autores 

 

Na pergunta de nº 20, insistimos na questão acerca dos conteúdos lecionados 

no início da carreira docente. Pretendíamos compreender se o que o professor sabia 

era suficiente para planejar as aulas e quanto dos conteúdos previstos conseguia 

desenvolver com os alunos. Para nós, esse processo de iniciação docente se constitui 

em um período de tensões e aprendizagens intensivas, o que demanda do professor 

principiante conhecimento profissional e equilíbrio pessoal (MARCELO GARCIA, 

1999). Entendemos que frustração, ansiedade e medo marcam, por vezes, esse 

momento. Contudo, não parece ter sido essa a experiência inicial de grande parte dos 

participantes desta pesquisa. 

Como se pode ver, o gráfico 3 aponta para resultados, igualmente, positivos, já 

que a maioria dos partícipes parecem ter alcançado sucesso no preparo das primeiras 

aulas: 29,2% afirmaram ter conseguido desenvolver entre 40% e 60% do conteúdo 

programado. 31,8% dos professores conseguiram trabalhar entre 60% a 80% da 

matéria, e 19,6% deles executaram mais que 80% do planejamento. Isso quer dizer 

que 80,6% dos respondentes tiveram, de certo modo, algum êxito no início da 

docência, no que tange às metas planejadas, se compararmos aos 19,5% que não 

atingiram o ensino previsto. 

Entretanto, todas essas réplicas, em sua maioria positiva, tanto no gráfico 1, 2 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a3

8
4

 

como no 3, suscitam-nos alguns questionamentos: se os conteúdos que o professor 

adquiriu na formação inicial contribuiu positivamente na sua entrada no campo da 

docência e se ele tem conseguido desenvolver com êxito, no “chão da escola, os 

conhecimentos aprendidos na universidade, tendo assim uma boa experiência inicial, 

por que tem sido o professor, da educação básica, tão criticado na sociedade? Será 

que o conteúdo que ele tem trabalhado em sala (fruto do ensino universitário) não 

tem sido suficiente para que os alunos “alcem maiores voos” e consigam melhores 

resultados nas avaliações externas? 

Acreditamos que a prática pedagógica desenvolvida pelo professor em sala é, 

em grande medida, reflexo do ensino que teve na universidade. De tal modo, talvez 

seja relevante analisar um pouco mais de perto o ensino-aprendizagem, ofertado pela 

educação superior, no que tange à sua qualidade educacional. Isso porque, como 

afirma Morita (2009), o ensino universitário é uma área complexa que, apesar de 

alguns esforços, ainda é pouco abordado. Grande parte das investigações existentes 

sobre representações, ideias ou concepções de formação, de docentes remetem mais 

aos professores de Ensino Fundamental ou Médio, mas não a docentes universitários, 

por exemplo. Há nessa instituição certa “validação” imaginária, uma voz de verdade, 

sobre métodos didático-pedagógicos, conteúdos e práticas. Há uma consideração e 

uma autoconsideração do professor universitário como alguém diferente do restante 

dos docentes, que se apoia no imaginário social da universidade e seus integrantes 

(MORTIA, 2009 apud SURGHI, 1999). 

 Tendo em vistas todos esses aspectos e partindo da perspectiva bourdiana, 

podemos pensar que, apesar da afirmação positiva dos partícipes da pesquisa, 

quanto ao êxito do trabalho docente na escola, o capital cultural dispensado aos 

alunos na sala de aula talvez não tenha sido suficiente o bastante para que estes 

logrem maiores sucessos. Talvez, o conteúdo fornecido, por meio do currículo, desde 

a universidade, até mesmo nos cursos de formação continuada, conforme Silva 

(2011), não tenha sido pensado discursivamente, visando, de fato, a emancipação 

social do professor (logo, do aluno). Neste aspecto, é válido lembrar que, 

tradicionalmente, o currículo escolar (quiçá o universitário) foi (ou ainda é, de 

alguma forma) construído com base na cultura dominante, dos burgueses cultos, de 

modo “neutro”, com vias a conservação da desigualdade social. Outrossim, é preciso 

considerar que as práticas escolares (e acadêmicas) são frutos de contradições 

econômica, política e cultural, permeadas por ideologias de diversas classes e 

interesses (APPLE, 1989). 

Sabemos que, teoricamente, há vários documentos oficiais (como os 

Parâmetros Nacionais Curriculares, por exemplo) e teorias (como a enunciativo-

discursiva de base bakhtiniana) que têm buscado superar as tendências tradicionais 

de ensino. Fazendo coro à essas vozes, compreendemos que, na prática, a alteração 

da realidade vivida, muitas vezes, constitui-se em um dos desafios da educação, em 

todos os níveis ─ escola, universidade e formação continuada. Em uma ação de 

resistência (GRAMSCI, 1995), talvez seja necessário repensar e mudar a prática 

pedagógica, o currículo, os conhecimentos teórico-metodológicos, formulados, por 
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vezes, dentro de uma estrutura funcional ou reprodutivista, a partir de saberes 

acumulados por gerações antigas, de valor intelectual e enciclopédico. 

O professor e aluno, na escola, não podem ser colocados como espectadores 

diante da verdade absoluta, de conhecimentos científicos, observáveis e mensuráveis, 

elaborados por outros. O ensino-aprendizagem concebido neste molde representa 

uma violência simbólica, em que se tem imposição de conteúdo, de modo arbitrário, 

naturalizado (BOURDIEU,  2004). Isso impacta, diretamente, na vida do aluno (em 

fase escolar) e impossibilita-o, geralmente, de “alçar maiores voos”, na conquista de 

uma vaga nas grandes avaliações externas existentes, pois o volume e a composição 

do capital cultural que dispõe não o autoriza a romper barreiras. 

Portanto, em um processo meritocrático, o estudante, ao final do Ensino 

Médio, por não conseguir êxito nas provas, sente-se frustrado, um desajustado, que 

não teve capacidade de ir além. Situação semelhante vive o professor, que, mesmo 

exercitando os conhecimentos aprendidos no curso de formação, é visto, às vezes, 

como um “incompetente” que não conseguiu “formar bem” o aluno. Por isso, antes 

de tecer críticas ao trabalho docente na escola, fazer uma articulação, a partir dos 

estudos sócio-históricos, entre prática pedagógica e formação docente pode nos 

ajudar, sem romantismo, a entender alguns dos problemas que afetam a educação. 

Mais do que isso, refletir esses aspectos pode colaborar na busca de meios para 

melhorar o ensino, (que deve ser) fundamentado em práticas reflexivas, com espaços 

para questionamentos, problematizações e subjetividade do aluno (na escola) e do 

professor (na universidade), de modo a dar conta da complexidade social existente. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Enfim, cremos que a formação inicial de professores se constitui em uma etapa 

fundamental, no desenvolvimento profissional e no preparo de um corpo docente 

engajado politicamente com o ensino. Essa formação precisa ocorrer sob um molde 

da racionalidade prática e reflexiva, pois, esta pode ser mais capaz de fazer frente à 

situação atual de educação. Em prol de uma formação humanitária, a universidade, 

no cronotopo globalizado contemporâneo, precisa superar as metas acadêmicas 

tradicionais e o pensamento mercadológico atual e promover uma pedagogia crítica, 

formando intelectuais, que sejam membros orgânicos das classes subordinadas, como 

propõe Gramsci (1995), comprometidos com o desenvolvimento do cidadão e da 

ciência. 
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MENIMELIMETROS: um 

enunciado responsivo e ideológico  
 

Simony Alves de OLIVEIRA172 

Luciane de PAULA173 

 
RESUMO 

 

O presente artigo busca relacionar arte e política no mundo contemporâneo. Para 

alcançarmos tal objetivo, nos utilizaremos de uma representação de arte politicamente 

engajada no momento que é o Slam de São Paulo. A cidade de São Paulo surge como 

protagonista devido sua importância cultura, social, econômica e política.  Traremos um 

slam específico denominado “Menimelimetros”, da poeta Luz Ribeiro, e, por meio dele, e 

com base na teoria bakhtiniana, refletiremos acerca da arte como um ato político. Nosso 

objetivo é pensar o enunciado como um ato único, singular e responsivo, utilizando do 

método dialético-dialógico que também prevê o cotejo como sua marca. Acreditamos que a 

arte reflete e refrata a vida e que, por meio desse processo, a língua é sempre reflexiva 

porque inverte a realidade. Essa inversão, para Bakhtin, é a resistência. A problemática é de 

que maneira essa resistência se dá nessa atividade políticamente engajada que trazemos para 

discussão.   

 

Palavras-Chave: Ato. Enunciado. Slam. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Slam Poetry, em português “Concurso de Poesias” surge em Chicago em 

1984. Esse tipo de poesia falada chega no Brasil por volta dos anos 2000 e 

tem a cidade de São Paulo como centro disseminador da prática literária. 

Qualquer pessoa pode ser um slammer, não há restrições. O Slam vem assumindo 

cada vez mais, principalmente a partir de 2016 (período de instabilidade política 

nacional devido o golpe de estado aplicado à presidenta Dilma Roussef), um papel 

de arte  políticamente engajada, sendo, muitas vezes, uma arma utilizada para fazer 

denúncias sociais e políticas. Na cidade de São Paulo, o Slam se dá principalmente 

nos contextos periféricos, tendo como voz protagonista a do sujeito que está a 

margem da sociedade, como as mulheres, negros, periféricos, gays, lésbicas, 

transgêneros, transsexuais, etc. A voz do slammer nesses casos, normalmente é de 

resistência, de denúncia social, uma voz que luta para ser ouvida.  

                                                 
172 Aluna de graduação em letras pela Universidade Júlio de Mesquita Filho (FCL Unesp Assis). E-mail: 

simonyoliveiralves2016@gmail.com 
173 Doutora em letras. Profa. Adjunta do Departamento de Linguística pela Universidade Júlio de Mesquita Filho 

(FCL Unesp Assis). E-mail: lucianedepaula1@gmail.com 
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O Slam, se pensado do ponto de vista da arte relacionada a vida, a política e a 

luta pela atividade artística de denúncia, nos faz pensar em um outro momento 

histórico que também é recente: o período de ditadura militar. Nesse período, a 

cidade de São Paulo também surge como central onde acontecem as principais 

atividades. No século XX, tínhamos em atividade (e em alguns casos, como o 

Opinião, por exemplo, ainda temos) os teatros de Arena, Oficina e Opinião, 

ambientes nos quais as manifestações artísticas aconteciam. Atualmente o palco e a 

arquibancada são as ruas e os viadutos, espaços públicos que são ocupados por 

quem realmente é dono deles: o povo.   

O fato de o palco ser as ruas também não é um acaso. Diferentemente da arte 

do período ditatorial, que era feita por uma classe social mais elevada e acontecia em 

grandes teatros, a arte do slam é feita nas ruas. A classe social que dá vida ao slam, 

como dissemos anteriormente, é a baixa, e o fato de sua arte ser feita nas ruas (não só 

por meio do slam mas também por meio dos grafites que são considerados pixações, 

por exemplo) já é uma forma de re-existir como arte engajada e de denúncia. O povo 

é o público e a rua é o palco: um cenário real.  

Não nos atentaremos aqui a pensar a relação entre esses dois momentos 

históricos, pois, já o fizemos em um outro momento. O que nos interessa nesse 

trabalho é pensar, concretamente, os enunciados do poema e qual a sua relação com 

a realidade(relação entre arte e vida). O objetivo é refletir acerca do poema com base 

em teorias bakhtinianas e entender, por meio dele, de que maneira a arte reflete e 

refrata a vida. 

O poema que trazemos para reflexão é uma representação de arte marcada 

politicamente, mas não só; “Menimelimetros” é uma denúncia, é a arte como arma, é 

um grito de socorro. “Os minino” que estão no poema não são quaisquer meninos, 

são meninos da periferia que não lutam apenas por um lugar na universidade 

pública, como os meninos de famílias de classe média/alta; são meninos que lutam 

pela vida, por comida, por um teto, por vestimentas, por uma família. A luta dos 

meninos é muito desigual e injusta, assim como suas vidas.  

Dentre os conceitos teóricos que aparecererão, mesmo que indiretamente, 

estão: enunciado, ato responsivo, reflexão e refração, infraestrutura e superestrutura, 

o embate de vozes sociais, forças centrífugas e centrípetas, formação ideológica e 

formação discursiva.   

 

1. UM POUCO SOBRE A TEORIA DA POESIA 

 

Na Antiguidade, não se utilizava a palavra “literatura”, como fazemos hoje 

para falar acerca do uso estético da linguagem escrita. O que hoje entendemos como 

literatura, antes se resumia a poesia. Dentro da poesia, haviam três gêneros que 

possuiam um traço em comum: o verso; tinha-se os gêneros épico, lírico e dramático. 

A poesia lírica estava relacionada ao poema, a épica à epopéia e o dramático à 

tragédia e à comédia. Surge, no século XVIII, o período denominado modernidade, e 

com ele o romance. Nesse período, há uma queda do verso de maneira que até as 
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peças de teatro passam a ser escritas em prosa. O único gênero que que preservou o 

verso foi o lírico e por esse motivo, a poesia hoje também é chamada de lírica.  

T. S. Eliot é um teórico que pensa acerca da teoria da poesia. Em um de seus 

trabalhos denominado “Musicalidade da poesia”, o autor afirma a importância da 

relação entre a linguagem do povo e a poesia. Segundo ele: “a musicalidade da 

poesia, portanto, tem de ser a que está latente na fala comum da sua época” (ELIOT, 

1972. p. 50). O poeta, para o autor, tem como uma de suas funções evitar a 

degeneração da língua e por isso ele é um conservador dela, ao mesmo tempo que é 

um revolucionário ao aproximar sua linguagem da fala. Essa comunicabilidade e 

compreensão defendida pelo autor, em alguns casos, é considerada impossível, 

como, por exemplo, para os simbolistas, mas para Eliot, o grande poeta também é 

mestre do prosaíco.  

A musicalidade da poesia é a sua visão como um todo. Ela está relacionada a 

sua estrutura e aos outros elementos dela que se relacionam entre si, como a palavra 

que se relaciona com a que a antecede e com a que a procede. Diferentemente da letra 

da música que é parte de um todo, o poema é o todo. Ele pode ser musical ou 

melodioso; se musical, possui um esquema musical de som; se melodioso, se 

relaciona a tudo o que apela aos ouvidos por meio da linguagem, como, por 

exemplo, por meio de rimas, onomatopéias, cacofonias, aliterações, assonâncias, 

entre outras características da linguagem.  

Outro estudioso da teoria lírica é octavio Paz. Em seu trabalho “A consagração 

do instante”, o autor pensa o tempo a qual pertence um poema e qual a sua relação 

no espaço. O autor afirma que “o poema não teria sentido – e nem sequer existência – 

sem a história, sem a comunidade que o alimenta e à qual alimenta. [...] A história é a 

encarnação das palavras poéticas” (PAZ, 1982. p. 52-53).  Para Paz, o poema pode 

reencarnar-se utilizando a mesma carne das palavras mas em um instante diferente, 

o que lhe acarretará outro sentido para o leitor.  

No entanto, ambos os autores ao pensarem a teoria da poesia, pensam-na de 

forma escrita e não falada. Ao trazermos um slam como objeto para uma possível 

análise e reflexão, apesar de transcrito, estamos pensando-no para além do escrito 

devido uma de suas principais características que é ser falado. Até o presente 

momento, buscamos introduzir tanto os nossos objetivos quanto a teoria acerca da 

poesia, já que esta está materializada no poema, que é parte do nosso objeto. Porém, 

não nos atentaremos aqui a essas questões literárias, mas sim as linguísticas no que 

diz respeito à análise do discurso, mais especificamente a teoria bakhtiniana.  

 

2. O POEMA 

 

Como introduzimos anteriormente, aqui estamos pensando não o poema 

escrito mas sim o falado, pois assim é o Slam. A poeta Luz Ribeiro já o falou em 

outras siuações, no entando, para o presente trabalho, pensaremos esse slam falado 

pela poeta em um dia de Slam Resistência, uma das competições de poesia falada no 

país. O vídeo que estamos utilizando como fonte para essa pesquisa foi publicado em 
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8 de agosto de 2016 por “Sociedade dos poetas Subversivos”. Segue, a título de 

contextualização, o poema transcrito por nós: 

 

Menimelimetro, Luz Ribeiro 

 
“os minino passam liso 

pelos becos e vielas 

os minino passam liso 

Pelos becos e vielas 

Os mino passam liso  

Pelos becos e vielas 

vocês que falam becos e vielas 

sabe quantos centímetros cabe um minino?  

sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? 

sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? 

quando cêis citam quebrada nos seus tcc’s e teses 

cêis citam as cores da parede natural tijolo baiano? 

cêis citam os seis filhos que dormem juntos? 

cêis citam que o geladinho é bom só por que custa um real? 

cêis citam que quando vocês chegam pra fazer suas pesquisas 

seus vidros não se abaixam? 

não citam, não escutam 

só falam, falácias! 

é que cêis gostam memo é do gourmet da quebradinha 

um sarau, um sambinha, uma coxinha 

mas entrar na casa dos minino que sofreram abuso durante o dia 

não cabe nas suas linhas 

suas laudas não comportam o batuque dos peitos laje vista pro córrego 

seu corretor corrige as estruturas dos maderites 

quando eu me estreito no beco feito pros mininos ‘p’ 

de (in)próprio 

eu me perco 

e peco por não saber nada 

por não ser geógrafa 

invejo tanto esses minino mapa 

percebe, esses minino desfilam moda 

havaianas número 35 / 40 e todos 

que é tamanho exato pro seu pé número 38 

esses minino tudo sem educação 

que dão bom dia,  

abrem até portão 

tão tudo fora das grades escolares 

nunca tiveram nada de ninguém 

mas reforça a força, a tática 

do tráfico 

mais um refém 
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esses minino que num sabem nem escrever 

marca os beco tudo 

com caquinho de tijolo 

pcc! Você vê. Vê? Vê? 

num vê! 

Que esses minino sem carinho 

Não tem carrinho no barbante 

pensa comigo que bonito 

se fosse peixinho fora d’agua 

a despencar no céu 

mas é réu na favela 

lhe fizeram pensar vôos altos 

voa, voa, voa 

aviãzinho 

E os minino corre, corre, corre 

faz seus corre, corre, corre … 

podia ser adaga, flexa, lança 

mas é lançado pra fora 

vive pela margem 

na quebrada do minino num tem nem ônibus pro centro da capital 

isso me parece um sinal 

é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar 

e os minino malandrão faz toda a lição 

acorda cedo, dorme tarde 

é chamado de função 

queria casa 

mas é fundação. 

tem prestigio, não tem respeito 

é sempre o suspeito de qualquer situação 

cêis já pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos minino? 

é tudo coisa de centímetros 

um pirulito 

um picolé 

um pai uma mãe 

um chinelo que lhe caiba no pé 

Um aviso: 

quanto mais retinto o minino 

mais fácil de ser extinto 

seus centímetros 

não suportam 9 milímetros 

porque esses mininos 

sentem metros” 
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Figura 20 – Início do Slam174 

 
 

3. UMA POSSÍVEL ANÁLISE DO POEMA  

 

Há no poema marcas de uma atividade artística de denúncia social, 

politicamente engajada e subversiva a arte feita até o momento. Sendo esse falado e 

para um determinado público, temos a relação de um “eu” – o slammer, primeira 

pessoa do discurso– e um “outro” – o público, segunda pessoa do discurso. No 

entanto, apesar de o “outro” ser o público, podemos perceber que, se o público 

também é constituído por outros slammers e por pessoas que fazem parte do 

contexto narrado, o “cêis” a quem a poeta direciona o Slam não é exatamente aquele 

público – que nesse caso se torna a não pessoa do discurso, a pessoa de quem se fala -

, mas sim o constituído por sujeitos que não fazem parte daquele contexto: os sujeitos 

brancos que não moram na periferia e que a adentram com o objetivo de fazer dela, 

do seu povo, dos seus costumes e rotina, parte do seus objetos de pesquisa sem, em 

nenhum momento, se preocuparem com a sua realidade. Os sujeitos a quem o “eu” 

do discurso se dirige, são aqueles que têm a periferia e tudo o que faz parte dela nas 

suas linhas de pesquisa, mas não pensam criticamente aquele contexto, não o 

conhecem verdadeiramente.  

O Slam é a representação de um embate de vozes sociais devido sua 

comunicação que não se dá de forma monológica, mas sim dialógica, de forma que os 

sujeitos que nessa comunicação estão inseridos saem, de alguma maneira, alterados, 

refletindo acerca do que ouviram. No Slam é possível perceber as identidades dos 

sujeitos que se constituem nessa relação dialógica entre um “eu” e um “outro”. 

Identidade essa que, apesar de individual é inevitavelmente coletiva, como afirma 

Sheila Grillo no ensaio introdutório ao “Marxismo e Filosofia da Linguagem” de 

Valentin Volóchinov.   

Os “minino” do poema, são a representação dessa identidade que é individual 

e também coletiva. Cada menino tem uma história, um sonho, um jeito, uma família, 

                                                 
174 Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg>. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
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uma casa (no caso dos que têm família e casa). No entanto, suas realidades são tão 

iguais, com tanta desigualdade social e miséria, que um menino se constitui por meio 

do outro, assim como afirma Bakhtin ao dizer que “ser significa ser para o outro, e, 

através dele, ser para si”. Um menino é a metonímia da sua própria realidade e da 

sociedade em que vive, é o “minino mapa”, que mostra em si toda a sua realidade e 

que a conhece verdadeiramente porque a vive.  

O enunciado do Slam, assim como todo e qualquer enunciado segundo 

Bakhtin, é sempre situado (sempre histórico). Podemos chama-lo, inclusive, de 

enunciado-evento, que possui uma unicidade ao dizer, em um dado momento sócio 

histórico cultural, e por um sujeito específico. Sabemos, por exemplo, em 

“Menimelimetros” que o “eu” do discurso não se marca como masculino, não é de 

classe média alta, e não é, possivelmente, branco. Podemos comprovar pelo texto 

essas características em: no caso do gênero, por meio da palavra “geógrafa”; no caso 

da classe social, devido a distância criada pelo “eu” e o “cêis” e sua proximidade com 

a realidade e o contexto dos “minino”; e o seu tom de pele devido sua proximidade, 

mais uma vez, com os meninos, ao dizer que “quanto mais retinto o minino/mais 

fácil de ser extinto”.  

Bakhtin também aborda o caráter responsivo e ideológico do enunciado, o que 

aparece fortemente no enunciado do poema. Há nele, um posicionamento contrário 

do “eu” do discurso com relação a realidade retratada na qual vivem os meninos que 

ele se refere. O “eu” do discurso critica em todo poema a forma como a realidade 

periférica é representada para a sociedade, já que ao adentrarem seu contexto para 

realizarem pesquisas, cada um pensa acerca do que lhe interessa, mas não se 

preocupa em mudar, de nenhuma forma, a realidade daqueles sujeitos, 

principalmente, a realidade das crianças. O enunciado é uma resposta a um dado 

posicionamento, como assim o faz o “eu” do discurso no poema “Menimelimetros”.  

Essa resposta dada pelo enunciado é também um ato único, singular e 

responsivo-responsável. O ato é a tomada de consciência da ação, enquanto essa é 

apenas mecânica. A linguagem, ao se fazer no ato, é social e ideológica já que assim o 

é também o ato. Augusto Ponzio em introdução à “Para uma filosofia do ato 

responsável”, no que diz respeito ao ato e a responsabilidade do sujeito que o 

materializa no enunciado, diz que: “O ato é por isso, diz Bakhtin, ‘ Um Jano bifronte’, 

orientado em duas direções diferentes: a singularidade irrepetível, e a unidade 

objetiva, abstrata”.  

A linguagem do enunciado presente no Slam que trazemos para reflexão se dá 

por meio da língua, que é mais que um sistema, é uma construção de mundo. 

Segundo Aristóteles, a língua é a grande capacidade do ser humano de 

argumentação, e um Slam é a representação dessa afirmação. No Slam, é possível 

perceber o posicionamento dos sujeitos, sua construção de mundo presente nos seus 

enunciados e sua tentativa de argumentação por meio da língua.  

O “eu”, ao distanciar os “minino”do outro no discurso (“cêis”), o faz tanto 

financeiramente quanto idealogica e socialmente. Há entre os sujeitos do discurso 

uma disparidade que o “eu” aborda de maneira estética e crítica. A linguagem 
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utilizada se aproxima da falada e os meninos que são objeto no discurso (de quem se 

fala), facilmente entenderiam a poesia, com excessão, talvez, de alguns termos que 

podem não fazer parte do contexto infato-juvenil deles, como TCC’s e teses, por 

exemplo.  

Apesar das palavras que os meninos não conhecem, há, como deixa claro o 

“eu” do discurso, as que eles conhecem muito bem. Dentre elas, estão palavras que 

não deveriam fazer parte do vocabulário de crianças como os meninos descritos, 

como “tráfico” e “pcc”. Sabemos, no entanto, através dos versos, que esses meninos 

não só conhecem como são reféns dos problemas sociais causados pela desigualdade. 

Fica subentendido nos versos, inclusive, de maneira figurada, que os meninos ao 

invés de alçarem vôos altos para alcançarem seus sonhos, são “aviãozinho” dentro 

da favela e também fazem parte do mundo do tráfico.  

Várias outras figuras de linguagem estão presentes no Slam de Luz Ribeiro. 

Em vários momentos há a presença de ironia para relatar a história dos “minino”, 

como ao dizer que eles “são tudo sem educação” mas, posteriormente, confirmar essa 

afirmação dizendo que “dão bom dia” e “fecham até portão”, atitudes consideradas 

socialmente como educadas e de bons costumes. Antes disso, outros versos que, ao 

serem falados pela autora são ironizados corporalmente, dizem que o “outro” do 

discurso não se importa com a realidade da periferia porque o que o interessa é a 

“parte boa”, a parte de entretenimento (sem considerarmos, nesse momento, que os 

sarais, sambinhas e coxinhas descritos, fazem parte da cultura e da história local e 

além disso, servem de sustento para muitas famílias, como no caso da coxinha, por 

exemplo, que são vendidas por comerciantes ou vendedores ambulantes), “um sarau, 

um sambinha, uma coxinha”. 

Por se tratar de um produto ideológico, “Menimelimetro” se constitui de 

signos ideológicos que são fenômenos do mundo externo. Volóchinov, ao se referir 

ao produto ideológico, diz que:  
 

Qualquer produto ideológico é não apenas uma parte da realidade natural e 

social [...] mas também, ao contrário desses fenômenos, reflete e refrata outra 

realidade que se encontra fora dos seus limites. Tudo o que é ideológico possui 

uma significação: ele representa e substitui algo fora dele, ou seja, ele é um signo. 

Onde não há signo também não há ideologia. [...] O signo não é somente uma 

parte da realidade mas também reflete e refrata uma outra realidade, sendo por 

isso mesmo capaz de distorcê-la, ser-lhe fiel, percebê-la de um ponto de vista 

específico e assim por diante (VOLÓCHINOV, 2017. p. 91-93).  

 

O Slam que estamos abordando, é uma representação de atividade estética 

que reflete e refrata a vida. Em cada verso, é possível perceber que são enunciados 

ideológicos que representam um todo social e não apenas os “estados de ânimo”, 

como defende Guilherme Merquior ao pensar acerca da teoria da poesia. O Slam é 

uma poesia que está para além do sentimento individual; o Slam é coletivo e 

individual ao mesmo tempo.  
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Figura 21 – Um sarau, um sambinha, uma coxinha175 

 
 

Fica claro também no Slam escolhido, a presença do capitalismo no contexto 

desses meninos, o que nos permite repensar a ideia de méritocracia. Podemos 

perceber que a voz do “eu” também se posiciona contrária a essa ideia ao afirmar que 

“e os minino malandrão faz toda a lição/ acorda cedo, dorme tarde/ é chamado de 

função”. Apesar de se esforçarem para terem condições melhores de vida, o contexto 

no qual estão inseridos não fomenta esse avanço social. Mesmo que os meninos se 

esforcem, o esforço não seria suficiente porque outras questões como necessidades 

biológicas do ser humano (que além de necessidades são também direitos previstos 

pela Constituição dos Direitos Humanos), por exemplo, ou até mesmo o domínio do 

tráfico dentro das favelas de São Paulo (não só de São Paulo, mas no caso ela é o 

nosso foco como cidade central), faz com que esses meninos perpassem por caminhos 

ilegais perante a lei vigente socialmente. Eles podem até exitar entrar para o mundo 

do tráfico, mas muitas vezes, a maioria deles, não têm outras opções viáveis. A 

realidade dos meninos é querer casa no sentido de lar, mas, infelizmente, muitos 

acabam parando em casas de abrigo para menores considerados infratores, a 

Fundação Casa, citada no poema (“queria casa/ mas é fundação).  

No que diz respeito a posição social e econômica dos “minino”, eles fazem 

parte do que Bakhtin chama de infraestrura, a base da pirâmide social. Está 

relacionado a essa pirâmide, o processo de alienação segundo Bakhtin, que se dá na 

relação entre o “sujeito” que possui deveres e desejos (ambos incutidos pela 

superestrutura) e o “objeto”, que representa o ter/ser no mundo capitalista, já que no 

mundo capitalista, o sujeito é o que ele tem.  Para o filósofo Karl Marx, tudo nasce na 

infraestrutura, nos acontecimentos e no trabalho manual, enquanto na superestrutura 

tem-se o trabalho intelectual. 

                                                 
175 Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg>. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
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Outra discussão trazida por Bakhtin é o processo de alienação que se dá entre 

a ideologia oficial e a ideologia do cotidiano. A primeira, que representa a 

superestrutura e é produzida por ela, é o padrão, o modelo, e busca implantar uma 

concepção única de produção de mundo. Já a segunda que representa a 

infraestrutura, é a que está presente no discurso dos sujeitos excluídos socialmente, 

como é o caso dos meninos do Slam em questão. O discurso que possui essa 

ideologia do cotidiano, é marcado pela resistência, como podemos comprovar em 

“Menimelimetros”. Ambas ideologias se relacionam em um processo dialógico, pois 

há um embate entre elas.  

Aqui, pensando mais especificamente a ideologia do cotiano por ser ela a que 

representa a infraestrutura e por consequência os meninos do Slam, ela sofre o 

processo de alienação vindo da superestrutura. O povo, que faz parte da 

infraestrutura, constrói valores que vão contra a superestrutura, no entanto, ela se 

aproveita das ideias e das necessidades desse povo, incorpora-as, “glamouriza-as”, e 

as incute na infraestrutura a partir da alienação. O povo, portanto, se torna alienado e 

vítima de uma minoria, mesmo sendo ele que sustenta a base dessa pirâmide.  

O Slam não é só social mas linguístico. Podemos perceber nos versos da poesia 

falada que apresentamos, que o “eu”, mesmo que não seja de maneira teórica (não 

sabemos se essa ideologia possui ou não aparatos teóricos), por meio de um ato de 

linguagem, busca re-existir perante a alienação incutida na infraestrutura de que o 

povo que mora na periferia está lá por opção ou que os meninos que se relacionam 

ao mundo do tráfico assim também o fazem. Porém , não é exatamente dessa 

maneira que as relações se dão, o que já discutimos anteriormente.  

O sujeito da periferia, desde os anos iniciais, não escolhe, como se fosse uma 

simples opção, se quer ou não viver à margem da sociedade. Nos enunciados do 

Slam de Luz Ribeiro, percebemos essa afirmação do “eu” do discurso ao dizer que “E 

os minino corre, corre, corre / faz seus corre, corre, corre … / podia ser adaga, flexa, 

lança / mas é lançado pra fora / vive pela margem”. Os “minino” não têm 

oportunidades, não recebem em seu contexto políticas públicas suficientes (as vezes 

quase nenhuma) que pensem e repensem a situação em que vivem. Apesar de serem 

competentes e capazes de irem além dos muros da favela, de transitarem em outras 

esferas, o não investimento neles e no contexto em que vivem, os lança, como é 

afirmado no Slam, para a margem.  

Outro tópico que faz parte dos trabalhos do círculo bakhtiniano surge para ser 

refletido através desses versos que dizem que os meninos são lançados à margem: as 

forças centrípetas e centrífugas. As forças centrífugas, são as que tiram do centro e 

jogam para a margem, enquanto as centrípetas fazem o inverso, tirando da margem e 

jogando para o centro, como o faz o capitalismo, porém, com alguns poucos e 

escolhidos sujeitos. Para Bakhtin, todo enunciado possui ambas as forças e ninguém 

ganha, o que há e o que importa, é um embate entre elas.  

Há também uma segregação entre a classe social mais elevada e a mais baixa 

(aqui representada pelos moradores da periferia) perceptível e marcada 

ideológicamente, tanto na linguagem escrita (transcrita), quanto na linguagem 
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corporal da autora ao falar o poema. A segregação apontada no Slam está presente 

nos seguintes versos: “na quebrada do menino num tem nem ônibus pro centro da 

capital / isso me parece um sinal / é tipo uma demarcação de até onde ele pode 

chegar”.  

 
Figura 22 - Demarcação176 

 
 

O texto nem sempre é o suficiente para abranger tudo o que é o discurso. No 

caso desse Slam, por exemplo, os gestos, a entoação, o lugar no qual ele é falado, o 

público presente e o verdadeiro público para o qual ele se dirige, são características 

que marcam o quanto o discurso vai muito além do que está no texto. Em alguns 

momentos do presente trabalho, é preciso trazer as imagens do vídeo para que elas 

mostrem o que estamos tentando explicar acerca do todo enunciativo. Em 

“Menimelimetros”, o enunciado possui uma situação extraverbal por depender de 

todo um contexto e não ser autosuficiente. O enunciado, segundo Bakhtin e 

Volóchinov,  
 

depende de seu complemento real, material, para um e o mesmo segmento da 

existência e dá a este material expressão ideológica e posterior desenvolvimento 

ideológico comuns. [...] Assim, a situação extraverbal está longe de ser 

meramente a causa externa de um enunciado - ela não age sobre o enunciado de 

fora, como se fosse uma força mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao 

enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação. Consequentemente, um enunciado concreto como um todo 

significativo compreende duas partes: (1) a parte percebida ou realizada em 

palavras e (2) a parte presumida. (BAKHTIN; VOLÓCHINOV, 1976. p. 6). 

 

O Slam em questão, é uma representação do que teóricamente Bakhtin e 

Volóchinov abordam sobre o conteúdo extraverbal do enunciado. Se o ouvinte não 

                                                 
176 Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg>. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcIi4M-WcYg
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entende o mínimo que seja da realidade dos meninos descritos ou, no mínimo, acerca 

da desigualdade social brutal existente no país, ele pode não compreender o que está 

para além das palavras; no caso da transcrição, o que está nas entrelinhas do poema.  

É por meio do enunciado que percebemos o posicionamento e a ideologia do 

outro, o que siginifica que, na maioria das vezes, sua formação ideológica se 

materializa no seu discurso (formação discursiva). No caso do Slam de Luz Ribeiro, 

há, aparentemente, uma sintonia entre ambas formações. No entanto, as vezes, 

acontece também no meio artístico, como em qualquer outro contexto social, uma 

certa disparidade entre a formação ideológica do sujeito (aqui não nos referimos a 

um sujeito específico mas sim de maneira generalizada) e sua formação discursiva. 

Apesar de acreditar e, dependendo do caso, até possuir ideológicamente 

determinadas características, o sujeito pode, no seu discurso, se posicionar de forma 

contrária ao que "é". A título de exemplicação, temos a figura de sujeitos negros que 

possuem um discurso racistas, homossexuais que são homofóbicos e até mulheres 

que são machistas.  

Há casos também, e esses são mais comuns, em que a formação ideológica é 

machista, misógina e homofóbica, por exemplo, e o sujeito esconde essa formação ao 

reproduzir um outro discurso, tornando-o aparentemente liberal e respeitoso. É 

devido a esses disscursos falaciosos que a a alienação é facilmente incutida na 

infraestrutura pela superestrutura, que mulheres feministas acreditam em homens 

que se dizem feministas e liberais, mas que depois se revelam machistas e até 

agressivos, e que, de muitas outras formas, os sujeitos se utilizam da linguagem do 

discurso, para propagar uma ideologia cruel e alienada (discurso de ódio). 

A título de finalização, tanto do trabalho quanto da possível análise, o final do 

Slam surge como um grande questionamento para o “outro” do discurso que faz dos 

“minino” e das suas realidades, seu objeto de pesquisa, e também para todo aquele 

que não se importa verdadeiramente com eles. Questionamento esse que aparece nos 

últimos versos do slam e que faz o “outro” refletir, ao final da fala do slammer, se 

realmente sabe qual é a verdadeira realidade dos “minino”. Nos versos “cêis já 

pararam pra ouvir alguma vez o sonho dos minino? / é tudo coisa de centímetros / 

um pirulito / um picolé / um pai uma mãe / um chinelo que lhe caiba no pé”, fica 

claro que as vozes sociais desses sujeitos não são ouvidas  e que suas necessidades 

estão para muito além de bens materiais.  

Esses meninos sofrem com a desigualdade social não só porque não possuem 

coisas materiais mas porque sofrem com o sequestro da infância. Os meninos nem 

sempre entendem porque não podem ter e ser o mesmo que outros que são de 

famílias elitizadas ou de classe média têm e são. Seus sonhos não voam alto como o 

de outras crianças; eles sonham em ter/ser o que os outros meninos nascem sendo e 

tendo. A denúncia se dá também implicitamente no verso que afirma que, como 

parte dos sonhos dos meninos estão ter “um pai, uma mãe”. O “eu” pode estar se 

referindo ao abandono de menores infratores por parte da família, o que os obriga a 

viver nas ruas e/ou serem “aviãozinho” para os traficantes; mas também pode estar 

se referindo aos pais que foram mortos por diversos motivos e que por isso deixaram 
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seus filhos. A slammer, ao falar esse verso, eleva seu tom de voz dando a ideia de 

revolta e tristeza pelo fato de o sonho de uma criança ser desejar coisas e 

acontecimentos tão mínimos.  

Luz Ribeiro relaciona a palavra “meninos” à medidas como milímetros e dá ao 

título do Slam o nome de “Menimelímetros”. Possivelmente a poeta esteja se 

referindo aos trabalhos acadêmicos que possuem um número máximo de páginas, de 

forma que, ironicamente, ela esteja deixando subentendido em seus versos que se a 

verdadeira realidade dos meninos não estão descritas nas linhas desses trabalhos, é 

porque, como ela afirmará nos últimos versos, elas vão muito além do tamanho 

desses trabalhos: “seus centímetros / não suportam 9 milímetros / porque esses 

mininos / sentem metros”. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Como já deixou claro a poeta nos seus últimos versos, a realidade desses 

meninos não cabem nas nossas linhas. As poucas páginas que escrevemos sobre 

“Menimelimetros”, é uma tentativa de mostrar de que maneira a arte reflete e refrata 

a vida e como a resistência se dá através desse tipo de arte politicamente engajada no 

atual cenário em que estamos. Percebemos que por meio da língua, é possível uma 

reflexão e uma inversão da realidade, tomando consciência das ações mecânicas e 

transformando-as em atos responsivos/responsáveis. A linguagem deve ser um ato e 

todo ato de linguagem é social. Nos utilizamos da teoria bakhtiniana e do método 

dialético-dialógico para embasar nossas considerações acerca do slam e da poesia 

falada de Luz Ribeiro já que nosso objetivo era pensá-los socio e ideológicamente 

como representação de atividade politicamente engajada do momento no qual 

estamos.  
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AS FRONTEIRAS DO 

PENSAMENTO HEGEMÔNICO 

NEOLIBERAL NA MATERIALIDADE 

DISCURSIVA DO JORNAL: a 

educação concebida como caso de 

polícia177  
 

Tânia Mara Machado THOMÉ178 

Camila CARACELLI SCHERMA179  
 

efletir acerca das fronteiras do pensamento hegemônico neoliberal sobre a 

Educação na materialidade discursiva do Jornal, dialogando com Bakhtin e 

com o percurso metodológico proposto pelo chamado Círculo Bakhtiniano, 

remete às superestruturas, as quais são todo o sistema social-ideológico que uma 

sociedade constitui em sua história.  

Para o pensamento bakhtiniano, a materialização da superestrutura encontra-

se na palavra, ou ainda no signo ideológico. Compreendemos como o espaço das 

ideias, opiniões, pensamentos, que dizem do funcionamento da infraestrutura180 e 

sua valoração frente aos sujeitos que a constituíram; têm-se, assim, a ciência, a 

cultura, a religião, a educação, etc.. A superestrutura não gera signos ideológicos, os 

mesmos se constituem na relação dialógica entre a infraestrutura e a superestrutura 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014). 

Nas superestruturas, é possível encontrar as ideias e suas valorações, ideias 

como o neoliberalismo181, o qual, lembra Gentili (2003), transformou-se num projeto 

                                                 
177 Este trabalho é parte da dissertação “A educação e o Zero Hora: reflexos e refrações do discurso neoliberal nas 

páginas de um jornal”, em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE – da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – campus Chapecó. 
178 Mestranda em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS – Chapecó – SC. 
179 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Professora do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 

Chapecó. E-mail: camila.scherma@uffs.edu.br. 
180 É a realidade concreta de onde parte o processo de comunicação. Entendemos como um aparato concreto que 

sustenta, organiza, toda a atividade humana e sua relação com o outro. São, por exemplo, as instituições como 

igreja, universidade, comércio, indústrias etc. (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV, 2014)  
181A nova versão do liberalismo surgida no final do século XX recuperou a ideia de que o Estado não deve intervir 

na vida econômica, e essa nova versão foi chamada de neoliberalismo. A ideologia neoliberal emergiu na Europa 

Ocidental e América do Norte no pós-II Guerra Mundial, desenvolvendo-se desde o início do século XX a partir 

R 
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hegemônico graças à sua capacidade de impor uma profunda e eficiente mudança 

material, bem como, e não menos intensa, uma reconstrução discursivo-ideológica, 

fruto de uma arrojada força persuasiva através de discursos, diagnósticos, estratégias 

argumentativas, retórica, produzida e propagandeada por seus principais 

intelectuais.  

Observamos que, no cerne da materialidade neoliberal, encontra-se o discurso, 

como fator indispensável para sua consolidação. O êxito alcançado até então pelo 

modelo neoliberal parece residir na capacidade de impor suas verdades como sendo 

as mais sensatas, justas e que, portanto, devem ser seguidas por todas as pessoas 

igualmente sensatas ou responsáveis.  

No campo das construções discursivo-ideológicas, encontram-se a Educação e 

o Jornalismo, ambos servem à consolidação de um discurso, quase sempre com 

tendências monofônicas, que visa sustentar a ordem vigente, tentando fazer parecer 

que, no interior das classes, tudo está consolidado e que não há embates.  

Nesse sentido, Bakhtin (Volochínov) escreve que, 
 

[...] a classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter intangível 

e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices 

sociais de valor que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente (2014, p.48). 
 

Neste texto que aqui apresentamos, tratamos de compreender os enunciados 

jornalísticos nas fronteiras com o pensamento neoliberal e a esfera da educação. Para 

tanto, trabalhamos com as publicações de um jornal de grande circulação e de 

alcance regional no estado do Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora (ZH)182.  

O pensamento Bakhtiniano remete-nos à compreensão de que cotejar é 

confrontar o texto dado com um novo contexto, do passado, do futuro. Cotejando 

editoriais do início da fundação do ZH com enunciados de agora, passados mais de 

60 anos, é possível encontrar no seu site institucional a imagem pela qual ZH quer 

ser identificado pelos seus leitores: 
 

Fundado em 1964, o jornal líder em circulação no Rio Grande do Sul está cada 

vez mais atual, inovando e indo muito além do papel. Suas páginas mostram as 

notícias com um novo olhar a cada dia, destacando o que realmente é importante 

para os gaúchos e o que pode afetar suas vidas. Muito além do papel, em 

                                                                                                                                                         
da “Escola Austríaca”, fundada por Carl Menger e continuada por Ludwig Von Mises, que organizou os 

princípios que designam a essência do pensamento neoliberal até a atualidade (ARRUDA, 1990).  
182 O ano de nascimento do, então, denominado novo jornal [1964] é no mínimo emblemático, pois ocorre alguns 

dias após o golpe militar, quando o antigo jornal Última Hora foi ocupado pelo aparelho repressivo ditatorial e 

deixou de circular (Felippi, 2006). “Em meio ao apoio massivo que o golpe civil-militar de 1964 recebeu por parte 

da grande imprensa, o jornal Última Hora foi uma das raras exceções representativas que defendeu o governo do 

presidente João Goulart e a manutenção da constitucionalidade frente à sublevação militar. Por conta de seus 

posicionamentos políticos e ideológicos e do grande alcance do jornal entre as classes populares, logo após o 

estabelecimento da ditadura no país, os militares buscaram desmantelar o jornal oposicionista. A edição gaúcha 

de UH foi fechada ainda em abril de 1964. Equipamentos, máquinas de escrever, câmeras fotográficas, lambretas, 

carros e o arquivo de fotos foram vendidos, possibilitando a criação de Zero Hora” (CARGNELUTTI e BORELLI, 

2014). 
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zerohora.com o leitor e o internauta podem acompanhar as notícias do Estado, 

Brasil e do Mundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, com a mesma 

qualidade e imparcialidade que Zero Hora sustenta há mais de 50 anos. Além 

disso, está associado também a uma série de eventos nas áreas de moda, 

gastronomia, educação, arquitetura e tecnologia, mostrando que está pronta para 

o que vier― (ZH, 2017, grifo nosso)183. 
 

No interior do enunciado, é possível evidenciar as contradições, pois, apesar 

de reafirmar sua imparcialidade, o texto informa que o ZH destaca o que realmente é 

importante para os gaúchos e o que pode afetar sua vida (ZH, 2017, p.1). Essa é a expressão 

concreta da valoração, da tomada de posição que o jornal constrói para selecionar o 

que considera realmente importante. Aqui, o jornal se coloca não somente como aquele 

que informa, mas como aquele que valora o que deve ser informado e o que afeta a 

vida do gaúcho. Um jogo de palavras belíssimo para ilustrar a impossibilidade, 

declarada, de ser imparcial. 

 Neste sentido, ainda, é preciso refletir que escolher um fato em detrimento de 

outro já conta como um ato de parcialidade. Ao repórter ou jornalista cabe a escolha 

da fonte que acredita ser a melhor, os ângulos que pensa ser os mais próprios, a 

pauta que imagina interessar ao leitor ou ao editor. Quando escreve, coloca em 

colunas o que considera ser mais importante ou interessante. A decisão é sempre do 

jornal e não do fato. Entendemos que o jornal, ao pretender assumir-se neutro, já lhe 

confere como um ato não parcial, visto que declarar-se assim já é uma posição que se 

toma diante de alguma coisa. 

Para o pensamento bakhtiniano, todo o vivido é exteriorizado, e é possível 

encontrá-lo na superfície, materializado, principalmente, na palavra. Assim, as 

formas de interação verbal encontram-se intimamente relacionadas às condições de 

uma dada situação social e respondem de modo bastante sensível a todas as 

mudanças do ambiente social. As formas de comunicação verbal são absolutamente 

definidas pelas “relações de produção e pela estrutura sociopolítica” (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2014, p. 44).  
 

[...] O que determina a refração do ser no signo ideológico? O confronto de 

interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: 

a luta de classes, [...] em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes [...] é 

este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz 

de evoluir. [...] Aquilo que torna o signo ideológico vivo e dinâmico faz dele um 

instrumento de refração e de deformação do ser. (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 

2014, p. 47). 

  

Assim, o “enunciar” possui um caráter entrecruzado por interesses sociais que 

o impulsionam e os acentos valorativos que cada grupo do coletivo linguístico lhe dá. 

                                                 
183 Disponível em: http: //comercial.gruporbs.com.br. Acesso em 2017. 
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Assim, Bakhtin (Volochínov) afirma que a palavra, o dizer, é a arena da luta de 

classes. As diferentes classes fazem uso da mesma língua, mas os acentos valorativos 

de cada palavra, cada signo ideológico, não são os mesmos, tão pouco a capacidade 

de sustentar ou impor esses acentos (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2014). 

Ao escolher determinados enunciados, determinadas vozes, desqualificando 

este discurso em detrimento de outros, o jornal manifesta sua visão de mundo, seus 

interesses, sua ideologia, valorizando arbitrariamente algumas ideias, cumprindo 

função direta na manutenção da ordem vigente. Nesse sentido, Marx e Engels (1998) 

nos auxiliam ao esclarecer que: 

 

A classe que dispõe dos meios da produção material dispõe também dos meios 

da produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são 

negados os meios de produção intelectual está submetido também à classe 

dominante. [...] Os indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre 

outras coisas, também uma consciência, e consequentemente pensam; na medida 

em que dominam como classe e determinam uma época histórica em toda sua 

extensão, é evidente que esses indivíduos dominam em todos os sentidos e que 

têm uma posição dominante, entre outras coisas, também como seres pensantes, 

como produtores de ideias, que regulamentam a produção e a distribuição dos 

pensamentos de sua época, suas ideias são, portanto, as ideias dominantes de sua 

época (MARX e ENGELS, 1998, p. 48). 
 

Desta forma, ao tomar o pensamento de Marx e Engels relacionando-o aos 

tempos atuais e ao papel da mídia, entendemos que esta, em alcance planetário, tem 

buscado exercer um domínio em nossas mentes e corações. As ideias, ideologias, 

pensamentos, as noções e as compreensões de mundo nos mais deferentes níveis, 

locais, regionais, mundiais, encontram-se influenciados pelas grandes corporações 

midiáticas que compõem a indústria cultural.  

Compreendemos que a comunicação é elemento indispensável em qualquer 

sociedade, calcada nessa realidade, a sociedade utiliza-se da mídia para exercer uma 

forma de autocontrole. Para além dos sindicatos, das famílias, das escolas, das 

religiões, Estado; a mídia sobrepõe-se às demais, por seu poder de cobertura (TV, 

rádio, internet, jornal etc.), tendo alcançado capacidade de onipresença, inimaginável 

até o final do século XX.   

Os meios de produção cultural comportam a mídia e nesta os interesses de 

quem a detém e a utiliza para fazer parecer que há uma realidade única, a qual, se 

você ainda não pertence, é necessário que a deseje, pois a ordem neoliberal constrói a 

ideia de que o mundo encontra-se integrado, funcionando harmonicamente, no qual, 

a monovocalidade, a massificação, pretende substituir e suprimir as polifonias, as 

contravenções, as palavras outras, os contra pontos.  

Assim, o jornal ZH apresenta-se como instituição que comunica, pautado, 

principalmente, em uma pretensa neutralidade e isenção, pois aos olhos e ouvidos do 

leitor é preciso, para ser crível, que apresente um jornalismo no qual todas as classes 

sociais se vejam, circulem e o tomem como alguém tão próximo e confiável, com 
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capacidade de criar e confirmar verdades, materializadas no nosso entender, em 

discursos como “deu na ZH”, “confirmei com ZH”. 

Nesse sentido, para a discussão que aqui trazemos, recortamos a temática da 

Educação na relação com a violência por meio de enunciados publicados por ZH184 e 

que vão, por meio de recursos linguísticos e discursivos, dos ditos e dos não-ditos, 

construindo a Educação como um caso de polícia185. 

 
1. A ESFERA DA EDUCAÇÃO E A ESFERA POLICIAL ENTRELAÇADAS NAS PÁGINAS 

DE ZH 

 

Na materialidade discursiva de ZH sobre a Educação pública, chama atenção 

– além das incontáveis notícias negativas sobre obras inacabadas, ausência de 

professores, de transporte, de investimentos em materiais didáticos e pedagógicos, 

da falta de qualidade na formação de professores, de escolas em péssimo estado de 

conservação – a imagem de professores e alunos, que tem sido reiteradamente 

associada à violência186. 

 No quadro abaixo, é possível observar, em dias consecutivos, inclusive, um 

número expressivo de notícias que relacionam a Educação pública à violência.  

 
Quadro 1 - Enunciados em ZH sobre violência nas escolas públicas do RS. 

Jornal  Enunciados 

ZH, 10/03/2016 p.23.   

Garoto de 16 anos é morto ao lado de escola. Um adolescente 

de 16 anos morreu ao ser atingido no rosto ao lado da Escola 

Estadual Alcides Barcelos, na qual estudava, no Bairro 

Getúlio Vargas, um dos mais violentos de Rio Grande, no sul 

do estado. (Grifo nosso) 

ZH, 31/03/2016, p.29. 
Com medo, escola reduz aulas para duas horas por turno. 

Homem foi assassinado na mesma rua que funciona o 

                                                 
184 Há, entre os enunciados trazidos para a compreensão, um texto publicado em Gaúcha ZH, que é a mídia 

eletrônica do Grupo RBS, detentor do Jornal Zero Hora. 
185 O recorte temporal são os anos de 2016, 2017 e 2018; justificamos esta escolha, por serem os referidos anos de 

mudanças políticas significativas no país, uma vez que o golpe que retirou a presidenta Dilma Rousseff do cargo, 

sustentado pelos poderes hegemônicos, redundou em consequências bem visíveis, penalizando as classes sociais 

mais empobrecidas, com a diminuição dos investimentos do Estado brasileiro em políticas sociais, em todos os 

setores, mas, de forma mais implacável em Educação e saúde. Nesse sentido, observam-se ainda, mudanças 

significativas na fundamentação ideológica, que embasam, justificam, norteiam as políticas públicas e, entre estas, 

a escola pública. 
186“Pode designar uma agressão física, um insulto, um gesto que humilha, um olhar que desrespeita, um 

assassinato cometido com as próprias mãos, uma forma hostil de contar uma história despretensiosa, a 

indiferença ante o sofrimento alheio, a negligência com os idosos, a decisão política que produz consequências 

sociais nefastas [...] e a própria natureza, quando transborda seus limites normais e provoca catástrofes.” 

(SOARES, BIL & ATHAIDE 2005, p.245). Para Chauí “Em nossa cultura, a violência é entendida como o uso da 

força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu 

ser. A violência é violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém. Eis que o 

assassinato, a tortura, a injustiça, a mentira, o estupro, a calúnia, a má-fé, o roubo são considerados violência, 

imoralidade e crime” (1997, p. 337).  
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colégio na capital. Atos de violência são constantes na região. 

(Grifo nosso) 

ZH, 13/04/2016, p.24. 

Insegurança fecha colégio e muda rotina. Escola Estadual 

Érico Veríssimo, na capital, teve de encerrar atividades 

devido à guerra do tráfico, quatro vezes somente neste ano. 

(Grifo nosso) 

ZH, 08/06/2016, p.1 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio dos Reis, 

no  Jardim Floresta, zona norte da capital foi arrombada e 

teve 110 notebooks furtados. (Grifo nosso) 

ZH, 09 /06/2016, p.1 

Escola Municipal Padro Luiz Nadal de São Jeronimo, na 

região carbonífera, amanheceu com o refeitório arrombado e 

as dispensas praticamente vazias. (Grifo nosso) 

ZH, 09/06/2016, p.6 e7. 

Furto e Tristeza na escola-modelo do RS. Colégio Estadual 

Aurélio Reis, na capital, é considerado referência de 

qualidade no ensino público, há cinco anos, quando ficou 

conhecido por ter um computador por aluno. Arrombadores 

levaram ontem 110 equipamentos um prejuízo de R$ 72 mil. 

(Grifo nosso) 

ZH, 12/08/2016, p.30 

Editorial: Ameaça à Educação. Levantamento feito pela 

Secretaria da Educação em 1.255 das 2,5 mil escolas 

estaduais demonstra que, entre novembro e dezembro do 

ano passado e março e junho de 2016, foram registrados 

5.625 casos de violência em torno das instituições de ensino. 

(Grifo nosso) 

ZH, 12/08/2016, p.8 e 9. 

Educação Prejudicada. 5,6 mil casos de violência no entorno 

de escolas aconteceram em períodos de seis meses. Média de 

30 episódios por dia expõe rotina conturbada que, segundo 

especialistas, contamina qualidade de aprendizagem. (Grifo 

nosso) 

ZH, 1º/09/2016, p.34. 

Adolescente leva submetralhadora à escola. Arma de 

produção artesanal foi encontrada com estudante de 13 anos 

em instituição municipal de Novo Hamburgo. (Grifo nosso) 

ZH, 6/09/2016, p.6 e7. 

Seis dias, três invasões e 110 crianças sem escola. 

Arrombamentos consecutivos revoltam comunidade 

atendida pela instituição de ensino infantil tio Zé, no morro 

Santa Teresa, na capital. Criminosos furtaram alimentos do 

colégio que atende crianças carentes de zero a menos de seis 

anos e ficará fechado até próxima semana. (Grifo nosso) 

ZH,06/03/2017, p. 22 

Escola é arrombada pela 11ª vez no ano na capital. O colégio 

estadual Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, zona sul de 

Porto Alegre foi arrombado ontem pela 11ª vez no ano. 

(Grifo nosso) 
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ZH, 10/03/2017 p.20 

Estudante é estrangulada em escola. Aluna de 14 anos 

morreu depois de briga em sala de aula em Cachoeirinha. 

Polícia aponta envolvimento de três meninas. A estudante 

da 7ª série Marta Avelhanada Gonçalves, 14 anos, foi morta 

por estrangulamento dentro da sala de aula, na Escola 

Estadual Luiz de Camões em Cachoeirinha, na quarta-feira 

à tarde. (Grifo nosso) 

ZH, 15/03/ 2017, p.21 

Alunas devem responder por morte de Marta. Polícia 

pretende pedir internação de duas garotas que teriam 

asfixiado colega durante briga em  Escola Estadual Luiz de 

Camões em Cachoeirinha. (Grifo nosso) 

Gaúcha ZH, 12/07/2018, 

p.1 

Agressões contra professores e funcionários lidera ranking 

de violência em escolas estaduais do RS. Números gerais, no 

entanto, mostram que houve redução na maioria dos casos 

de violência em ambiente escolar no primeiro semestre de 

2018. (Grifo nosso) 

 

Os enunciados permitem algumas compreensões importantes. Uma delas 

aponta para a geografia da violência que, segundo ZH, é quase exclusividade dos 

bairros periféricos187. Os enunciados expressam a localização das ocorrências: “[...] no 

Bairro Getúlio Vargas, um dos mais violentos de Rio Grande, no sul do estado”; 

“Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio dos Reis, no Jardim Floresta, zona 

norte da capital [...]”; “Escola Municipal Padro Luiz Nadal de São Jerônimo, na 

região carbonífera [...]”; “[...] no morro Santa Teresa, na capital.”; “O colégio estadual 

Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre [...]”. A propagação da 

violência se embrenha na escola, fazendo crer que os bairros pobres, devido às 

condições socioeconômicas e fragilidades de toda ordem, são causa única para a 

violência. Desta forma, criminosos ou alunos violentos são transmissores da 

violência, produto de um espaço violento 188.  

Em estudo com o Título Juventude, Violência e Cidadania, no RJ, Minayo, citada 

por Oliveira, tece algumas compreensões a respeito do papel da mídia na construção de 

identidades dos jovens das periferias: 
 

[...] Minayo (1999), explicita que para jovens de 14 a 20 anos, a mídia distorce as 

informações sobre violência, ora exagerando, ora omitindo determinados 

aspectos essenciais para a compreensão do evento em si. A maioria desses jovens 

                                                 
187 Não encontramos  na materialidade discursiva de ZH, no espaço temporal que propus pesquisar, enunciados 

sobre violência em escolas privadas, levando-nos  a questionar se inexiste violência nestes espaços? Ou o 

tratamento dado à violência tanto pela escola particular, quanto pela mídia é outro? 
188 “Pesquisa realizada no Rio de Janeiro revelou alguns resultados peculiares, fora do padrão do senso comum, 

pois mediante estratificação social do universo investigado em cinco grupos, foi possível verificar que os jovens 

de estrato mais privilegiados (A e B) relataram maior número de ocorrências de ameaças (19,2% estratos A e B; 

18,6% C, D, E) e de agressões físicas (28% A e B; 23,3%  C,D, E) do que os de origem popular . Portanto , a 

violência não se limita a classes sociais específicas” (REIS, 2010, p. 54). 
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considera que a mídia mostra somente o que acontece nas favelas e periferias da 

cidade, reforçando a discriminação e exclusão vivenciadas pelos moradores 

dessas comunidades [...]. Em geral, a cobertura da mídia, sobre violência na 

escola, tem foco principalmente nas escolas públicas e cria uma fantasia em 

relação às escolas privadas. Este silenciamento fabrica uma ficção, pois leva a 

supor que a violência não existe nas escolas particulares que abrigam alunos de 

classes sociais mais privilegiadas. Entretanto, imaginar a violência como 

decorrente apenas das classes sociais mais baixas significa uma grande 

incoerência, já que, infelizmente, hoje a violência está presente em todos os 

segmentos e camadas da sociedade, seja em escolas públicas ou particulares, seja 

entre pobres ou ricos. Existe um discurso já construído e constituído, e a mídia 

tem um papel fundamental nisso, de que a violência é coisa de pobre, de negro, 

de favelado, de escolas de periferia e públicas. Não é. A violência é um fenômeno 

que atravessa todas as classes sociais de modo indistinto. Se uma escola está 

inserida em uma região de risco social, não necessariamente ela é violenta 

(OLIVEIRA, 2012 p.) 

 

É possível apreender, ainda, que a ausência da contextualização, do 

aprofundamento na notícia, faz com que a responsabilização recaia, unicamente, 

sobre os sujeitos das zonas periféricas da cidade; a atribuição a uma causalidade 

linear.  

Ao apresentar as notícias como um espetáculo (em alguns dias elas vieram em 

série), o jornal tenta infundir a ideia de que violência escolar e contexto social não 

possuem relação, culpabilizando muitas vezes as próprias instituições educacionais e 

os sujeitos que dela fazem parte, contribuindo para a desconstrução da escola como 

um espaço seguro e próprio para a aprendizagem.  

Os enunciados que compõem o quadro acima trazem também em sua 

materialidade formas de espetacularização da violência: “Um adolescente de 16 anos 

morreu ao ser atingido no rosto ao lado da Escola [...]” – a especificação da parte do 

corpo do adolescente que foi atingida constitui um sentido de exposição exacerbada 

das formas de violência; “Homem foi assassinado na mesma rua que funciona o 

colégio na capital” – aqui, o crime não tem relação direta com o colégio, mas o texto 

jornalístico faz questão de relacionar a ação criminosa com a escola, numa repetição 

espetaculosa de um padrão enunciativo que instaura a escola pública como um lugar 

violento; “[...] foram registrados 5.625 casos de violência em torno das instituições de 

ensino” – nesse outro enunciado, o uso de dados numéricos espetaculariza o volume 

da violência em torno de instituições de ensino, não são ocorrências de violência 

necessariamente ligadas a escolas, mas também os atos de violência ocorridos em seu 

entorno. Essas materialidades vão instaurando, por sua reprodução com diferentes 

recursos linguísticos e discursivos da relação da escola pública com a violência, 

instaurando pontos de contato entre a escola e os casos policiais. 

Tal abordagem por parte do jornal leva a refletir, a partir de alguns estudos, a 

relação entre mídia e violência na escola, uma vez que a violência no espaço escolar 
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tem ganhado amplo espaço nas mídias, contribuindo para a construção da imagem 

da escola pública e dos sujeitos que dela fazem parte. 

Neste sentido, Chesnais, citado por Reis, 2010 “afirma que o império da mídia 

banaliza a violência” (p. 67). Para Novo (2006), a referida banalização contribui de 

forma enfática para a cristalização e reprodução da violência, agindo como 

importante impeditivo para mudanças nas relações sociais, bem como para a 

construção de outros ambientes, outras formas de olhar e experenciar, que 

possibilitem relações mais solidárias, com maior respeito às diferenças.  

Para Reis (2010)189, a mídia tem contribuído para a construção da ideia da 

escola como espaço da insegurança e da incivilidade. Os resultados encontrados no 

estudo da autora confirmam que a mídia tem tido papel importante na disseminação 

daquilo que denominou “pânico moral, ou seja, na construção social que aparece 

como definição do problema em questão” (p. 65). No recorte das materialidades que 

trouxemos aqui para compreender um pouco da relação entre escola e violência, a 

construção da ideia da escola como um espaço inseguro e provocador do “pânico 

moral” se dá também pela materialidade dos enunciados: “Com medo, escola reduz 

aulas para duas horas por turno.”; “Insegurança fecha colégio e muda rotina.”; 

“Furto e Tristeza na escola-modelo do RS.”; “Média de 30 episódios por dia expõe 

rotina conturbada [...]”; “Arrombamentos consecutivos revoltam comunidade [...]”. 

Nesses enunciados, o uso de substantivos como “medo”, “insegurança”, “tristeza”, 

“revolta”, além da expressão “rotina conturbada” é um recurso que, na repetição 

desse tipo de padrão enunciativo, vai consolidando uma valoração de insegurança 

em relação ao ambiente escolar público.  

O pânico moral tem capacidade de influenciar através de diversas forças e 

maneiras, constituindo-se em formas de a sociedade lidar e mobilizar-se para a 

solução de tais problemas. Ainda para Reis (2010), “a mídia tem se tornado muito 

competente em transformar episódios isolados de violência na escola, em 

verdadeiros espetáculos” (p.65).    

Para Campos, citado por Reis (2010), a forma como a mídia aborda a violência 

é muito importante. Para o referido autor, no tratamento da notícia, é preciso buscar 

o máximo de lisura, realizar a cobertura da notícia de diferentes perspectivas, tendo 

o cuidado em contextualizar o fato, de forma que o leitor/espectador/ouvinte tenha 

condições de formar opinião sem influências tendenciosas. 

Os discursos sobre a violência escolar em ZH informam ainda e, 

insistentemente, que a escola pública não é segura. Palavras como morte, medo, 

assassinato, guerra, furto, tristeza, ameaça, invasões, arrombamentos, criminosos, constroem 

identidade negativa para a Educação pública no RS. Todas as escolas enunciadas são 

públicas, localizadas em bairros fragilizados economicamente. 

                                                 
189 Dissertação de Mestrado com o título: Violência nas escolas, sob o olhar da mídia impressa do Distrito Federal: 

Um caso de polícia? Brasília, 2010. (Disponível em 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7349/1/2010_TaniaTeixeiraReis.pdf  

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/7349/1/2010_TaniaTeixeiraReis.pdf
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 Compreendemos que a violência é manifestação multifacetada, e não pode 

estar circunscrita a um determinado estrato social, nem geográfico, já que é, 

infelizmente, fenômeno que atinge a sociedade como um todo. Os discursos sobre a 

violência devem ser discutidos a partir de múltiplas dimensões que o fenômeno 

envolve, desde a violência simbólica até as guerras de facções. Sendo assim, a escola 

é também lócus da violência, e os diferentes sujeitos que dela fazem parte podem ou 

não ser violentos. No entanto, a identidade que se constrói da escola pública, como 

espaço de violência, tem na mídia importante centro irradiador dessa construção 

identitária. 

Nesse sentido, Oliveira (2010) escreve: 
 

A maneira como as escolas são apresentadas, nestes jornais, revela as condições 

precárias destes estabelecimentos e esta situação supostamente de denúncia, 

poderia trazer algum benefício se houvesse algum retorno por parte das políticas 

públicas no sentido de melhorar as escolas. Por outro lado, o sensacionalismo 

apelativo das matérias apresentadas pelos dois jornais, de certa forma, forja uma 

identidade generalizante sobre o aluno que estuda nesta escola. Numa análise 

superficial destes jornais, constrói-se uma verdade preconceituosa de que os 

alunos destas escolas são pessoas violentas.  

 

Nesse mesmo sentido, Gregolin (2004) afirma: 
 

Esse poder - contra o qual os sujeitos se digladiam em microlutas cotidianas - 

classifica os indivíduos em categorias, designa-os pela individualidade, liga-os a 

uma pretensa identidade, impõe-lhes uma lei de verdade que é necessário 

reconhecer e que os outros devem reconhecer neles. É uma forma de poder que 

transforma os indivíduos em sujeitos. ( p. 16) 

 

Para Moraes (2001), é histórico o movimento discursivo que busca apontar a 

escola pública brasileira como espaço de intermináveis crises e violência. Nos 

enunciados com os quais estamos dialogando para construir nossas compreensões, a 

noção de público sempre constitui a materialidade discursiva: “Um adolescente de 16 

anos morreu ao ser atingido no rosto ao lado da Escola Estadual Alcides Barcelos”; 

“Escola Estadual Érico Veríssimo, na capital, teve de encerrar atividades devido à 

guerra do tráfico, quatro vezes somente neste ano.”; “Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Aurélio dos Reis, no  Jardim Floresta, zona norte da capital foi 

arrombada e teve 110 notebooks furtados.”; “Escola Municipal Padro Luiz Nadal de 

São Jerônimo, na região carbonífera, amanheceu com o refeitório arrombado e as 

dispensas praticamente vazias.”; “Furto e Tristeza na escola-modelo do RS. Colégio 

Estadual Aurélio Reis [...]. Arrombadores levaram ontem 110 equipamentos um 

prejuízo de R$ 72 mil.”;  “Ameaça à Educação. Levantamento feito pela Secretaria da 

Educação em 1.255 das 2,5 mil escolas estaduais demonstra que, entre novembro e 

dezembro do ano passado e março e junho de 2016, foram registrados 5.625 casos de 
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violência em torno das instituições de ensino.”; “Adolescente leva submetralhadora à 

escola. Arma de produção artesanal foi encontrada com estudante de 13 anos em 

instituição municipal de Novo Hamburgo.”; “O colégio estadual Ildo Meneghetti, no 

bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre foi arrombado ontem pela 11ª vez no ano.”; 

“Estudante é estrangulada [...] dentro da sala de aula, na Escola Estadual Luiz de 

Camões em Cachoeirinha, na quarta-feira à tarde.”; “[...] duas garotas que teriam 

asfixiado colega durante briga em  Escola Estadual Luiz de Camões em 

Cachoeirinha.”; “Agressões contra professores e funcionários lidera ranking de 

violência em escolas estaduais do RS.” Dos 14 enunciados que compõem o quadro 

organizado por nós, 11 trazem a especificação de que os atos de violência noticiados 

ocorreram em escolas públicas, sendo 9 deles relacionados a instituições estaduais de 

ensino e 2 a instituições municipais. 

Essa é uma das formas de se argumentar para um enfraquecimento do Estado 

na gestão das instituições de ensino. No caso da escola “modelo”, por exemplo, assim 

considerada por ter “um computador por aluno”, mesmo com investimentos 

realizados para a compra de equipamentos que garantem sua “referência de 

qualidade no ensino público”, as forças do Estado não são capazes de garantir a 

segurança do ambiente escolar.  Tais argumentos, compreendemos, carregam a 

intenção de convencer que a gestão estatal da Educação é incompetente, a ponto de 

tornar a educação pública sofrível, permeada de desigualdade, ineficiência e 

incompetência. Tal depreciação concorre para o enfraquecimento da Educação como 

política pública, apontando-a como modelo fracassado, e que para a ideologia 

neoliberal somente será solucionado, dentre outros, pela intervenção do modelo 

privado de Educação.    

O tratamento da notícia em ZH evidencia, também, uma forma de jornalismo 

alheio à problematização dos sentidos da violência, detendo-se a enunciar 

determinada notícia sem a profundidade necessária, relacionando a violência com a 

escola, apenas no sentido geográfico, espacial. Não há, em seus enunciados, 

compreensões que possam levar a questionamentos sobre as causas da violência, ou 

como professores, alunos, gestores, comunidade escolar, enfim, poderiam  lidar com 

este problema, que, sabemos, não é exclusividade dos bairros pobres, tampouco da 

escola pública. 

Nesse sentido, SILVA (2011), ao pesquisar sobre a midiatização da violência 

escolar em Belém do Pará, escreve: 
 

Pensar sobre os sentidos que a mídia produz sobre a violência escolar [...] é 

também considerar que, para além de uma concepção ingênua de mídia, apenas 

como agente social da informação, desinteressada e neutra, que apresenta os 

fatos tais como a realidade os cria; faz-se importante proceder à análise desse 

discurso midiático, porquanto ideológico, imbuído de interesses e valores que ao, 

propor notícias como o faz, expressa, sobretudo, uma tomada de posição perante 

as questões sociais (LIMA, 2002; LAURENS, 2006; CASTRO, 2002; RODRIGUES, 

1980; BAKHTIN, 2009; WOLFF, 1999). O que configura uma atitude cautelosa e 

justificável para uma maior compreensão, não só da violência escolar, mas, 
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principalmente do próprio funcionamento da mídia como articuladora de 

sentido e partícipe da construção da realidade social. (p.160) 

 

Importa, ainda, lembrar a importância de o leitor refletir sobre como a mídia 

informa sobre a violência, porque o impacto da notícia – no caso de ZH em reiteradas 

manchetes – parece ter se tornado mais importante do que a informação que ela 

noticia. 

Alimentar o leitor com ameaças do fantasma da violência, fragilizando os 

sujeitos, fazendo-os acreditar que a situação é impossível de ser enfrentada, em nada 

contribui para a solução dos problemas de violência, ao contrário, são atitudes que, 

na busca pela defesa, geram maior repressão e individualismo (REIS, 2010).  

Convidamos a refletir ainda quanto à quase inexistência das vozes dos sujeitos 

que são vítimas cotidianas da violência, ou seja, professores, alunos, gestores, pais, 

enfim, comunidade escolar como um todo190.  

É no mínimo incômoda a realidade denunciada em ZH, que noticia a violência 

relacionando-a ao ambiente escolar, mas que não se preocupa em enunciar as vozes 

dos sujeitos que vivem naquele espaço, fazendo intuir que a violência é fruto do 

acaso, ou que as comunidades por ela atingidas estão alheias à realidade enunciada. 

Contar a história por trás da notícia contribuiria para a compreensão dos sentidos da 

violência e a não cristalização de ideologias que tendem a apontar para os sujeitos 

sociais mais empobrecidos, os únicos vetores da violência em nosso país.  

Por trás deste aparente desinteresse em discutir com maior profundidade 

questões latentes e importantes como a violência – nos mais diferentes sentidos e 

complexidades – denota principalmente a postura de ZH em reafirmar sua pretensa 

neutralidade, porém esta neutralidade o deixa de ser a partir do momento em que 

ZH expõe, quase que diariamente, um determinado espaço geográfico e, nele, a 

escola pública, construindo a imagem do senso comum de que os bairros mais 

empobrecidos são os únicos espaços da violência e que a escola pública, por estar 

localizada nestes bairros, é, ao mesmo tempo, produtora e vítima da violência, o que 

a desqualifica e concorre para a construção da imagem de que a escola pública é 

ruim, é perigosa, é insegura.  

 

APONTAMENTOS FINAIS 

 

A imagem construída pela mídia em relação à escola pública constituiu uma 

rede de sentidos e leva-nos a questionar sobre as reais intenções de ZH; denunciar ou 

exacerbar os discursos? Observamos, nesse sentido, que a escola pública ganha 

                                                 
190 Na notícia Furto e Tristeza na escola-modelo do RS, os repórteres Caetano Freitas e Vanessa Kannemberg, que 

assinam a matéria, entrevistaram a professora sobre o roubo dos equipamentos ocorridos, ao qual, a professora 

Silvana Peixoto, laconicamente respondeu “lamentar sobre o fato de ter que refazer todo o planejamento das 

aulas, já que tudo estava baseado na lousa digital”, que fora roubada (ZH, 09/06/2016, p.6 e7). 
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visibilidade apenas quando episódios mais violentos acontecem. Não há por parte do 

jornal preocupação no sentido da prevenção, ou contribuições na busca por evitar 

que a violência ocorra. Os casos são tratados de forma isolada, sem levar em conta o 

contexto histórico e social dos sujeitos envolvidos, nem como a sociedade e o Estado, 

como gestor das políticas públicas em Educação, vem agindo na busca por resolver 

tais problemas. 

Kellner nos auxilia com suas compreensões sobre como a cultura midiática 

contribui para a construção e afirmação das identidades: 
 

A cultura da mídia também fornece o material com que muitas pessoas 

constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de “nós” e “eles”. Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e 

os valores mais profundos. Define o que é considerado bom ou mal, positivo ou 

negativo, moral ou imoral. As narrativas pela mídia fornecem os mitos, os 

símbolos, os recursos que ajudam a construir uma cultura comum para a maioria 

dos indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura veiculada pela 

mídia fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se 

inserem nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas produzindo uma nova 

cultura global. ( 2001, p. 09) 

 

Na contemporaneidade, a luta de classes se dá principalmente pelos discursos, 

é uma luta ideológica, reflete e refrata as desigualdades e desiquilíbrio das forças 

sociais. A ausência, ou desinteresse de ZH em discutir, refletir com maior 

profundidade sobre aspectos que afetam o cotidiano das pessoas, em priorizar este 

ou aquele assunto em detrimento de outros, ou ainda ao dar voz a este sujeito social 

e não a outros, serve principalmente à consolidação de uma ordem econômica e 

social que pretende construir e cristalizar a ideia de naturalização das desigualdades, 

das violências, da destruição dos recursos naturais, dos preconceitos, etc.. 

A monofonia serve unicamente à manutenção das estruturas. A escuta das 

inúmeras vozes que compõem nosso tecido social é possibilidade de construção de 

uma sociedade na alteridade. Compreendendo que, na diversidade, nos encontros, 

mas também nos desencontros, no mesmo e no contraditório, nos constituímos. As 

complexidades e as subjetividades que envolvem a escola pública e os sujeitos que 

nela circulam precisam ser razão de escuta, tornando-se possibilidade de verdadeira 

inclusão, de profunda compreensão dessas categorias e assim também possibilidade 

da construção de outra realidade. 

Neste sentido, é necessário construir outras práticas e representações, 

buscando a escuta das outras vozes que possam contribuir com outras palavras e 

positivas representações sociais da identidade tanto da escola pública, quanto dos 

estudantes e dos professores.  
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FRONTEIRAS FRENTE À 

GLOBALIZAÇÃO 
 

Wellington de Sousa COUTINHO191 
 

o processo de globalização aparecem de forma específica no âmbito das 

concepções que se formam, ou ligam e combatem são pensamentos nas 

quais convivem fantasias, tristezas extremas, em geral baldeando ou 

expulsando o jogo das forças sociais que estimulam os novos quadros sociais e 

mentais de referência. Em todo o mundo, ainda que em diferentes aumentos, 

multiplicam-se as interrogações e as convicções nas quais ressoam fantasias, tristezas 

extremas sobre o destino de indivíduos e coletividades. 

Essa é a realidade quando se movimentam as estruturas sociais e pensamentos de 

comentários de uns e outros, todos são provocados a refletir suas técnicas e os seus 

princípios, entendendo as suas ideias e as suas fantasias. Ao mesmo tempo em que se 

desestabilizam as maneiras de civilização que pareciam estruturadas e a troca de 

forças sociais que parecia analisado, estremecem as revelações e as fantasias que 

pareciam sedimentados. 

Vejamos o que diz o texto: 
 

Em consequência, toda uma gama de formas de abordagem das relações entre 

singularidade e generalidade, entre variedade e fixidez, ou engessamento, têm 

sido propostas ao longo da história do conhecimento, desde que os conceitos de 

caos e de ordem, bem como a distinção entre o um e o muitos, tornaram-se 

concebíveis no mundo humano192.(BRAIT, p. 12). 

 

Assim, infelizmente a sociedade está abalada com as condições que vem 

surgindo em nosso planeta. Partindo do ponto de vista que o ser humano 

infelizmente não pensa no outro, apenas em si próprio. Fato este em que notamos 

que a ganância do homem é tanta, pois quanto mais ganha mais quer, sendo capaz 

de destruir as fronteiras que vive para enriquecer. 

Observamos ainda o que já era estudado por Bakhtin; 
 

A formulação marxista do valor se faz presente no pensamento bakhtiniano 

como a valoração inerente a todo ato humano, tendo como característica 

relevante o fato de ir além do econômico estrito, ainda que Marx não tenha 

limitado a este último aspecto, ao revelar ser o valor reificado no capitalismo de 

                                                 
191 Wellington de Sousa Coutinho (Mestrado em Linguistica- UNIFRAN) E-mail: soucoutinho@hotmail.com 
192 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.337-358. 
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modo tal que a relação entre pessoas é transformada em relação entre objetos”193. 

(conceitos-chave Bakhtin p20). 

 

Vejamos que o entendimento já é consolidado, tal qual a situação de que o 

homem muitas vezes se transforma pelo fato de estar mudando de condição. 

Podemos dizer com certeza que o individualismo faz com que desencadeia crise 

entre as fronteiras sociais, despertando nas pessoas muitas vezes a sensação de 

impotência.  

Outra situação é separar as fronteiras geográficas, com intuito de que serão 

protegidas das ameaças e riscos globais. Na realidade não é assim que acontece. 

Podemos observar o que aconteceu quando os americanos prenderam Sadam 

Russem, e depois o ataque terrorista ao Word Trade Center nos Estados Unidos da 

América. 

Nota-se que é uma disputa de poder, um tentando mostrar para o outro quem 

é o mais forte, ou seja, as fronteiras não estão sendo respeitadas, infelizmente. 

Vale ressaltar nos tempos atuais, que outro dia a Coreia do Norte mostrava ao 

mundo o seu poder de fogo, e os Estados Unidos sempre preparados para revidar, 

até que em algum momento conseguiram chegar a um diálogo. 

Para Bakhtin todo dever ético nasce em situação, ou seja, mantem a estrutura 

comum que compartilha com outros deveres éticos, sendo assim para ambas as 

fronteiras citadas, estão agindo dentro de sua ética, para Bakhtin envolve 

essencialmente responsabilidade ética. 

No caso terrorista envolve força política, religiosa, que para eles esta dentro de 

sua ética, como que para o outro lado da fronteira, revidar estes atos também está 

dentro de sua ética. 

De alguma forma esses atentados são enunciados de um diálogo, ou negação 

desse diálogo para que o mesmo não aconteça, assim com base em Bakhtin trata-se 

de uma proposta filosófica-cultural mais ampla, ou seja, a ideia de fechar fronteiras é 

muito superficial, não traz segurança alguma dando ainda a ideia muitas vezes de 

real impotência, dando a outros o pensamento de invasão provando que nenhum é 

mais forte que o outro. 

No meio destas aguerridas contendas políticas e intelectuais, Bakhtin traz uma 

contribuição significativa, na medida em que procurou pensar de que modo formam 

as ideias que se conformam em ideologias (como o liberalismo, o 

desenvolvimentismo, o individualismo, o evolucionismo etc.), e como estas mesmas 

ideologias coexistem com propostas contra ideológicas, que, em certas ocasiões, são 

movidas por investidas "utópicas" (que propõem caminhos alternativos para o 

futuro) e "mitológicas" (que se inscrevem em análises sobre o passado e o presente). 

De fato, a percepção das questões.  

                                                 
193 BRAIT, B (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2013.p20 



AS FRONTEIRAS ENTRE AS CLASSES SOCIAIS NA SOCIEDADE NEOLIBERAL – FRONTEIRAS ENTRE 

ESTRUTURA, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA NO CRONOTOPO CONTEMPORÂNEO: ARMAS 

PARA ABRIR FRONTEIRAS ENTRE AS IDEOLOGIAS DOMINANTES E AS CONTRA-IDEOLOGIAS 

P
ág

in
a4

1
9

 

Para Bakhtin a grande força que move o universo das práticas culturais são 

precisamente as posições sócias avaliativas postas numa dinâmica de múltiplas inter- 

relações responsivas. 

Mas ao ser compreender como um conjunto de propostas, formadas no 

interior de um pensamento filosófico, as convicções - com as definições de Bakhtin 

passaram a figurar também como uma ação sobre a prática, com vistas a mudar o 

modo e a própria veracidade, ou ainda a desenhá-la de uma maneira a propor como 

uma "falsa consciência". Ao passar em revista as metamorfoses do termo no 

pensamento marxista, e fora dele. 

Vejamos que se pode destacar a maneira que a ideologia tida como aparência 

de entendimento da "falsa consciência", das "visões de mundo" e dos "estilos de 

pensamento", torna-se ela parte desse caminho, envolvido pelos jogos do poder, nas 

contendas políticas, inseridas nas fronteiras das classes sociais, políticas, etc. 

As regras ideológicas, religiosas ou sócio-políticas é um dos maiores males 

que atingem a sociedade desde o início, e isso tem sido resguardado sob a falsa 

bandeira do respeito a outras culturas ou maneiras de pensar, podendo ser até um 

respeito falso e hipócrita que deve ser ativamente combatido.  

É preciso falar mais abertamente tendo uma visão crítica entre ideologias de 

formas, seria muito importante buscar tirar o que há de melhor e de mais humanista 

entre todas as ideologias criando uma maneira mais digna para o ser humano, 

ideologia baseada na liberdade, no direito comum, na igualdade e fraternidade entre 

os homens.  

E para que isso aconteça, é importante examinar os pontos necessários e 

ressaltar os mais relevantes das ideologias e crenças humanas, dessa maneira 

podemos erigir uma ideologia moral comum para a humanidade. 

Tal ideologia, talvez não estará disponível ou pronta e pode ser que não seja 

definitiva, mas ela poderá somar, crescer e será divulgada até se modificar com o 

decorrer do tempo, bem como seja crescido e espalhado o respeito por toda parte 

apesar dos infelizes excessos de ditadores ignorantes.  

Pois, para Bakhtin é a partir do dialogismo que se constitui o sujeito dentro da 

sociedade, sujeito em permanente construção e que só existe na presença de 

elementos históricos, sociais e outros, que fazem parte de um contexto complexo 

interativo (BAKHTIN, 2011), ou seja, “o dialogismo bakhtiniano se fundamenta na 

negação da possibilidade de conhecer o sujeito fora do discurso que ele produz”. 

Assim podemos verificar que nossa individualidade não teria existência se o 

outro não a criasse. As fronteiras no território interno de cada ser não é soberano, 

como bem explicita Mikhail Bakhtin, ser significa ser para o outro e, por meio do 

outro, para si próprio. É com o olhar do outro, impregnado de valores, que se 

comunica com o ser interior.  

Então, observa-se que tudo o que diz respeito a um ser chega a nossa 

consciência através do olhar e da palavra do outro, o qual fazer despertar da 

consciência se realiza na interação com a consciência alheia, e está constituída por 

uma determinada dimensão. 
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Deste modo, consideramos os pensamentos do filósofo que o ato responsável 

da humanidade instaura um projeto unitário e singular que se abre em duas direções: 

na construção de seu sentido ou conteúdo e na construção do seu próprio “ser” como 

evento único. Conforme Bakhtin a diferença do seu ato de refletir unificam as 

fronteiras do mundo da cultura e as fronteiras do mundo da vida, sendo, assim, a 

sensatez desse ato de reflexão, o único caminho pela qual a perniciosa divisão entre a 

cultura e a vida poderia ser superada. 
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O ITINERÁRIO DA TEORIA: 

refletindo sobre a recepção de 

Bakhtin no Brasil194 
 

Allan Michell BARBOSA195 
 

RESUMO 

 

Este artigo tem como principal intento a reflexão sobre a forma como ocorre o itinerário 

Europa-América das teorias, suscitando como exemplo a chegada da teoria de Bakhtin, da 

antiga União Soviética, no Brasil. Para estabelecer essa discussão, trabalharemos com o 

conceito de colonialismo e colonialidade e mostraremos a importância de se levar em 

consideração o momento histórico e geográfico de uma teoria para entender melhor sua 

repercussão e recepção em outros países, observando-se, portanto, o estabelecimento ou 

apagamento das fronteiras de uma cultura à outra nesse trajeto teórico entre elas. 

 

Palavras-Chave: Teoria. Itinerário. Mikhail Bakhtin. Brasil. 

 

 
O objetivo da teoria é assim o de viajar, indo para além dos seus limites, emigrar, 

permanecer em certo sentido no exílio. (SAID, 2005, p. 41). 

 

s teorias das diversas áreas precisam de um apurado olhar analítico sobre 

não apenas seu caráter reflexivo e filosófico, mas também sobre o momento 

histórico e a geografia de onde elas se originaram. 

Mikhail Bakhtin na sua ideia principal sobre o dialogismo nos mostra com 

propriedade a necessidade de se ler e interpretar as teorias sob uma visão holística, 

que procure observar o todo ou pelo menos os interstícios inevitáveis entre quem 

escreve e quem lê, para, assim, não se cair no monologismo de se ler algo sem 

reconhecer também as origens e repercussões sociais e culturais dessa escrita. 

Nesse caminho, de forma mais profunda, é preciso observar o cronotopo da 

teoria, isto é, o momento e o lugar de sua ascensão, e as influências que todo esse 

aparato pode oferecer entre sujeito e objeto e entre autor e leitor da mesma. Pois o 

trabalho de uma teoria não termina quando ela é finalizada pelo seu autor, na 

verdade começa em novo ciclo quando é publicada e onde é difundida, de forma que 

nunca se conclui, posto que está sempre em novo processo de leitura sob a influência 

                                                 
194 Artigo com apresentação e discussão no VII Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana: Fronteiras, em Cascavel 

–PR, na UNIOESTE, de 12 a 14 de novembro de 2018, com pesquisador apoiado pela Fundação de Apoio à 

Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, com edital do ano de 2018. 
195 Mestre em Literatura. Doutorando da Universidade de Brasília – UnB, na área de Literatura e Práticas Sociais. 

Professor de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Brasília – IFB campus Recanto das Emas. Participante do 

Grupo de Pesquisa de Literatura e Cultura na Universidade de Brasília – UnB. E-mail: allanmb_hp@hotmail.com 
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do tempo e do lugar onde será lida e interpretada. Daí o complexo dialogismo que a 

teoria possui em relação às várias nuances do seu alcance e difusão. 

 
As viagens da teoria constituem exemplos desses intercâmbios culturais, 

nomeadamente do modo como os lugares também determinam a sua produção e 

recepção, assim recusando um ponto de vista onisciente, totalizante, nesses 

processos de influência recíproca e de direções múltiplas. (SAID, 2005, p. 8). 

 

Um dos principais exemplos desse processo cronotópico da teoria se encontra 

no itinerário Europa-América que as grandes e tidas importantes teorias fizeram no 

permear dos séculos de colonização. Desde o século XVII, principalmente, todo um 

aparato de conhecimento foi criado no continente europeu para que desse conta das 

necessidades políticas e econômicas do capitalismo. Haja vista as figuras de 

Descartes, Spinoza, Locke e Newton, os quais trouxeram o padrão de racionalidade 

para as teorias europeias, instituindo, consequentemente, um controle colonial 

europeu sobre as outras culturas e construindo um dominante emblema da 

modernidade. 

Aníbal Quíjano, no artigo “Colonialidade do poder e classificação social”, que 

se encontra no livro Epistemologias do Sul (2009)¸ nos explica sobre os conceitos de 

colonialidade e de colonialismo, os quais ajudam a entender esse processo de 

hegemonia do conhecimento europeu sobre os países colonizados. Segundo ele, 

colonialismo é o processo de dominação e exploração política, de recursos e de 

trabalho de uma população em relação à outra, enquanto colonialidade é a imposição 

de uma classificação racial/étnica de uma população do mundo dentro de um padrão 

de poder, dividindo-a em escalas societais de dominador e dominado, as quais não 

necessariamente estão ligadas à questão histórica de determinado colonizador 

territorial com seu colonizado (QUÍJANO, 2009, p. 73). 

Dessa forma, pode-se dizer que com o advento do processo de colonialismo da 

Europa para com os povos americanos – impondo-se a ideia iluminista de que o 

povo europeu fazia parte de um nível mais avançado da espécie humana, por se 

considerarem racionais, civilizados e modernos (subjugando os povos colonizados 

como inferiores, irracionais e primitivos) –, houve também um processo de 

colonialidade do saber, pois, a longo prazo, foi-se impondo em todo o mundo 

eurocentrado uma hegemonia do modo eurocêntrico de percepção e produção de 

conhecimento, de forma que o próprio imaginário dos povos colonizados foi se 

tornando demonstradamente também eurocêntrico. 

Há de se perceber, portanto, que a subjetividade e os seus produtos, como o 

conhecimento e a arte, são meios de existência social que também controlam as 

relações sociais de poder, exploração e dominação. Isso é notável em toda a História 

da colonização europeia e dos seus países colonizados. Muitas das teorias que 

chegaram, por exemplo, na América foram passivamente digeridas e vistas como a 

verdadeira fonte de conhecimento e sabedoria. Muitas dos tradicionais e ancestrais 

conhecimentos dos povos nativos americanos foram destruídos ou mesmo relegados 
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ao ostracismo por conta da violência imposta pela colonização. Onde a colonização 

não conseguiu total destruição societal e se conseguiu manter alguma herança da 

natividade dos povos, esta mesma, de qualquer forma, foi abafada pela perspectiva 

eurocêntrica, e por isso teve que ser vivenciada de forma escondida ou julgada como 

inferior. 

Esse aspecto da colonialidade do poder da teoria é uma importante porta de 

acesso para uma leitura mais crítica, por exemplo, do próprio Bakhtin e suas teorias e 

a sua chegada aqui no Brasil, perfazendo o itinerário Europa-América. Não que 

necessariamente se queira dizer que todas as teorias criadas no cronotopo europeu, 

em diferentes épocas e lugares, tenham sido trazidas para a América de forma 

violenta e impositiva, mas é preciso observar o lugar e o momento em que elas aqui 

chegaram e como repercutiram dentro do pensamento dos estudiosos brasileiros. 

Bakhtin começou seus escritos principalmente nas décadas de 1920 e 1930 na 

recém-estabelecida União Soviética. Isto é, pertenceu a toda uma conjuntura política e 

filosófica que pairou sobre a Revolução Russa de 1917. O mínimo que se pode esperar 

disso é que o autor foi notadamente influenciado em suas teorias por esses 

acontecimentos sociais. A visão libertária, polifônica e dialógica de Bakhtin em tudo 

tem a ver com os ventos de uma sociedade russa desejosa de quebrar o totalitarismo 

czarista em que viveu durante vários anos. A academia, na época, se divisava entre 

teorias que ainda pertenciam ao montante tradicional e monologal do passado e 

teorias que se abriam para uma vanguarda no pensar a arte e a cultura. Infelizmente, 

com a morte de Lênin e a subida de Stálin no poder, o sonho de liberdade e de não 

absolutismo, que a Revolução tinha realizado, caiu por terra, e, mais uma vez, o 

totalitarismo e repressão ressurgiram. Aqueles, como Bakhtin, que ousaram continuar 

com seus ideais revolucionários, muitas vezes foram censurados, ou esquecidos e 

abafados. Bakhtin só foi re-publicado e re-lido no território russo e europeu já na 

década de 1960, quando sua teoria já há muito realizada começou a ser difundida em 

outros países e até mesmo obteve leitores na América. Desde então, sua difusão 

aumentou e a interdisciplinaridade de sua discussão alcançou diversas áreas. 

Observar a teoria de Bakhtin sob esse seu viés histórico e geográfico, isto é, sob 

seu aparato cronotópico é, segundo a sua própria ideologia, algo indispensável para 

analisarmos a sua chegada e repercussão no território americano e, mais 

especificamente, brasileiro. Na década de 1960, quando o autor russo começava a ser 

discutido nas academias brasileiras de forma mais notável, o país estava começando 

a passar por um movimento de forte repressão social, que, assim como na União 

Soviética de Stálin, se estabelecia pelo totalitarismo e censura: era a Ditadura Militar. 

Nesse sentido, havia aqueles temerosos de fazer propagar qualquer ideologia 

libertária ou que discursasse sobre uma visão mais ampla e polifônica, num 

movimento de época que era totalmente monofônico e ditador, e aqueles que calaram 

suas vozes e obedeceram. Bakhtin, portanto, chegou no Brasil, como uma teoria que 

dava esperança e que era revolucionária em relação ao regime que se estava vivendo, 

da mesma forma que na década de 1920 era para os russos. Ele não chegou no Brasil, 

talvez, como uma violenta colonialidade hegemônica de imposição filosófica e cultural, 
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mas talvez como algo que falava o que os pensadores daqui, calados por um regime 

ditatorial, queriam ouvir.  

Alguns autores e teóricos brasileiros, nessa mesma época de 1960 a 1980, 

pensavam em arte e em literatura, por exemplo, ainda sob um viés estruturalista e 

formalista: teorias que tinham ideais monofônicos e materiais, sem abranger o 

conteúdo, a história e o dialogismo. Esses autores e teóricos foram justamente 

aqueles que decidiram, muitas vezes por medo, se calarem em meio ao regime que 

vivenciavam, bem como aqueles que não puderam fazer valer as teorias 

bakhtinianas, recém-chegadas no Brasil, as quais criticavam justamente toda a 

ideologia da estética material do estruturalismo e do formalismo. 

Além, é claro, dessa importante visão que a teoria de Bakhtin trazia para um 

momento de repressão e censura, visualizando, portanto, a recepção do autor pela 

academia brasileira, é indispensável também ressaltar a forma como essa recepção foi 

feita por aqueles autores que, de forma ousada e anárquica, se permitiram dialogar 

com as teorias bakhtinianas. Isso nos leva a pensar se esses autores foram, mais um 

vez, como muitas vezes aconteceu na academia brasileira, apenas leitores passivos 

dessa teoria, abraçando-a sem criticidade e criatividade, ou se conseguiram abrange-

la de forma múltipla, interdisciplinar e aberta em relação às suas próprias discussões 

sobre arte, linguística, filosofia e literatura.  

É mister observar essas questões de recepção de uma teoria europeia e seu 

itinerário até o Brasil para que possamos fortalecer nossa capacidade intelectual, não 

aceitando mais o subjulgamento em relação à tradição colonialista de Europa-

colonizadora e Brasil-colonizado, e fazendo isso se refletir na nossa subjetividade e 

seus produtos. Já se faz clara a concepção de que há sim um questionamento sobre as 

certezas epistemológicas e as metodologias disciplinares impostas há muito tempo 

pelo hegemonia eurocêntrica, mas é preciso estar de olho no imaginário social, que 

ainda se deixa silenciar pelo que vem de fora. 

Quíjano (2009, p. 79) nos afirma que, em primeiro lugar, não é possível existir 

padrão algum de poder no qual os seus componentes se relacionem de forma 

unívoca ao longo do tempo, pois toda a construção histórica entre os povos o fará se 

forçar à heterogeneidade, pois há caracteres que dialogam entre si justamente por 

serem diferentes, descontínuos, incoerentes e conflituosos. Por isso mesmo, na 

segunda metade do século XX e agora no século XXI o que se observa é uma 

verdadeira crise do capitalismo e da pretensiosa hegemonia mundial. As sociedades 

pós-coloniais abriram seus olhos, pouco a pouco, para suas culturas e 

potencialidades, e isso vem trazendo um verdadeiro processo de descolonização da 

Europa, em que os conhecimentos criados nos países antes colonizados são de 

grande repercussão mundial também, e, portanto, também estão sendo exportados. 

Passou-se a perceber que a história que o colono escreve não é a história do povo que 

ele saqueia, e que ela não pode prevalecer sobre a história da nação colonizada, 

mesmo quando houve uma vez a pretensão de destruir ou violar a natividade dos 

povos. A História é um processo necessariamente construtivista, predominantemente 
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discursivo, e por si própria ela mesma regimenta e destrói as fronteiras que em nome 

dela foram criadas. Da mesma forma são as teorias. 

A forma como as teorias de Bakhtin acerca de literatura e arte, bem como 

acerca das diversas áreas, chegaram ao Brasil, dentro desse itinerário Europa-

América, portanto, é uma interessante reflexão sobre como são estabelecidas as 

fronteiras entre as teorias, ou mesmo o apagamento dessas fronteiras entre elas, de 

acordo com a análise da recepção dessas teorias de um povo para com outro, no 

âmbito da sua história e geografia. Esse mesmo estabelecimento de fronteiras ou 

apagamento das teorias nos levam a pensar como é feita a crítica em cima da 

recepção, se da forma monológica da tradição colonizador-colonizado ou da forma 

polifônica e dialogizante em que a abrangência discursiva se estabelece para criar 

novas formas de pensar e agir dentro das ideologias. 

Há que se observar o itinerário das teorias sob seu âmbito total, abrangendo 

suas influências, sua recepção, sua repercussão e sua história e geografia: só assim 

poderemos estar coerentes com a tendência pós-colonial de descentralizar a 

hegemonia europeia sobre o conhecimento, permitindo que cada cultura e seu povo 

possa ter voz no matiz multiverso do mundo e se permitam dialogar sem mais 

costumeiramente uma se sobrepor à outra.   
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SEVERUS SNAPE ALÉM DA 

SAGA: um olhar bakhtiniano 

acerca de uma produção de fãs 
 

Ana Beatriz Maia BARISSA196 
 

RESUMO 

 

O presente artigo se configura como um trabalho a ser apresentado de acordo com um tema 

cuja proposta é a de ver a literatura – também como um exercício de liberdade 

interpretativa. Isto é, reconhecer a multiplicidade de aberturas presentes em uma obra 

literatura em forma de concepções, política, religião, etc., materializadas por meio da/na 

linguagem. Para tanto, voltaremos nosso olhar a uma produção (trans)midiática realizada 

por fãs acerca da saga Harry Potter, de Rowling. Tido como um fenômeno há vinte anos, a 

obra trouxe consigo diversas manifestações em forma de vídeos, artes e mini-filmes como 

um modo de se posicionarem em relação aos livros. Nossa pretensão é trazer como objeto de 

análise um fanfilm denominado Severus Snape e os marotos produzido por fãs e veiculado no 

YouTube e discorrer sobre como a leitura desse grupo acaba por se abrir em diversas 

possibilidades de interpretações da obra de Rowling. Por lidar com uma produção 

transmidiática, tomaremos como um dos nossos principais pilares os estudo de Jenkins 

acerca da Cultura da Convergência, processo permitido devido às múltiplas plataformas 

midiáticas disponíveis e por meio das quais os fãs promovem interações a nível mundial. A 

partir da filosofia de linguagem do Círculo de Bakhtin, embasaremo-nos em alguns de seus 

conceitos, tais como: enunciado/enunciação, ideologia e sujeito, a fim de trazer para a 

discussão como essa abertura de possibilidades proporcionada pela literatura dá matéria-

prima para a construção de enunciados-respostas, que surgem como posicionamento 

axiológico da saga potteriana. O método utilizado para o trabalho é o dialético-dialógico e 

realizado por cotejo. 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Enunciado. Leitura. Transmídia. Severus Snape. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 presente artigo tem como objetivo analisar a constituição do personagem 

Severus Snape, em um fanfilm denominado Severus Snape e os marotos197 

deslocado de sua imagem na obra de Rowling e nos filmes da Warner Bros e 

ressignificado em uma produção feita por fãs em forma de vídeo. Conforme ditado 

pelo Círculo, compreender linguagem é ver sua manifestação, o enunciado, como 

                                                 
196 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências e 

Letras – UNESP/Campus Araraquara. Email: anabeatrizbarissa@gmail.com 
197 Severus Snape and the marauders, no original. Segue o link de acesso ao vídeo pelo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmsntGGjxiw 

O 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a4

2
8

 

concreto e dialógico, social por excelência e transmissor de valor\es dos sujeitos, os 

quais estarão situados em um determinado em um espaço-tempo único. É dessa 

forma que trazemos o vídeo corpus da nossa análise: como produto da interação entre 

o público (fãs da saga Harry Potter) e o produto de massa (filmes e livros da 

franquia). Ou seja, é necessário visualizar o vídeo como um uma composição que 

contém em si referências dos livros como, por exemplo, a interação entre as 

personagens do fanfilm198.  

No caso deste trabalho, ao pensarmos o processo transmidiático, cada 

enunciado é visto como manifestação em uma sociedade e estudado dentro do fluxo 

de produção, circulação e recepção do produto de massa – a essa situação, a saga 

Harry Potter. Por ser arte massiva “produzida segundo as normas macias da 

fabricação industrial [...]; destinando-se a uma massa social, isto é, um aglomerado 

gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas internas da 

sociedade [...]” (MORIN, 1997, p. 14), o vídeo é enquadrado na chamada cultura de 

massa, devido a sua produção, cujo destino  se volta a um grupo específico 

caracterizado pela busca constante de material  de consumo; esse grupo, 

denominado fandom199 faz movimentar esse conteúdo em plataformas diversas. 

É necessário observar aqui que o fanfilm, tratado como um enunciado 

sincrético, será tomado não somente em sua materialidade, mas, também, em sua 

tridimensionalidade, constituída por ideologias, o que pode ser percebido desde a 

produção de um público, por meio de atos responsivos, até a sua publicação e 

circulação na plataforma YouTube, bem como pela aceitação – ou não – dos fãs. 

Pensar no personagem Severus Snape produzido em Severus Snape e os marotos é 

refletir a ligação da vida com a arte. 

 

1. O FENÔMENO TRANSMÍDIA NA SAGA HARRY POTTER 

 

Discursos são inseridos em uma construção genérica enunciativa que possui, 

em sua arquitetônica, características cronotópicas. Nosso corpus se caracteriza por ser 

um vídeo que, tal qual todo discurso, é pleno de valores sociais, uma vez que sua 

produção é constituída por sujeito, inseridos em um determinado contexto sócio-

histórico-cultural.  

Como colocado pelo Círculo, a linguagem – arena de embate ideológico entre 

sujeitos – é o espaço em que se encontram os signos que refletem e refratam 

ideologias de uma comunidade ou grupo social. Nos enunciados, essa ideologia é 

colocada na forma de entoação, musicalidade, movimentos, gestos e expressões: ou 

                                                 
198 Termo utilizado pelos fãs para fazer referência a uma produção em vídeo com imagens e sons produzidos 

pelos fãs, mas com personagens de determinado livro, filme, etc. 
199 Originado de fan kingdom – “reino dos fãs”, em tradução livre –, fandom é o termo utilizado para se caracterizar 

um grupo específico composto por pessoas com interesses comuns em alguma produção, seja literária, 

cinematográfica, seriada, etc. Essa comunidade ganha esse nome por conta do nível de sociabilidade e interação 

entre os fãs, que criam meios nas redes sociais (como blogs, sites de fanfiction, páginas de Facebook), a fim de 

partilharem entre si produções referentes às obras de seu interesse.   
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seja, elementos cuja análise precisa ser feita como um todo enunciativo, e não de 

forma isolada e única. 

O vídeo, em sua constituição formada pelo verbal, vocal e visual, leva-nos a 

considerar as ideologias carregadas em sua arquitetônica, uma vez que o enunciado 

veicula a dialética existente entre a infra e superestrutura, representada na 

materialidade e dimensionalidade da linguagem. A vida, manifestada no e por meio 

do enunciado, é compreendida no revestimento de valores histórico-sócio-culturais – 

sempre renovados e ressignificados – e tratada como reflexo e refração da existência 

nas significações sígnicas ideológicas (MEDVIÉDEV, 2012, p. 51). 

Por voltarmos nossa atenção aos fãs, é necessário compreender o movimento 

gerado pela recepção da obra de Rowling, o qual acabou por resultar em um fanfilm. 

Severus Snape e os marotos é uma criação feita por e para fãs e veiculada no YouTube. 

Assim, compreender a pertinência do processo de produção, recepção e circulação de 

uma obra, Jenkins nos ajuda a refletir sobre a Cultura de Convergência e, junto a ela, 

os estudos dobre inteligência coletiva e cultura participativa.  

Uma produção transmidiática exige que consideremos a relação obra-público, 

o que se apresenta na construção desse fanfilm, resultado de um fenômeno 

transmidiático. O público-consumidor200 – nomeação que caracteriza o fã da 

contemporaneidade – está em constante busca pela maior quantidade possível de 

entretenimento, junto à possibilidade de autonomia de fazer sua leitura da obra e 

manifestá-la da forma que for: propor interpretações, ressignificar personagens, 

escrever sobre pontos de vista pouco explorados é a marca dos leitores da 

contemporaneidade e trazem à vista produções como Severus Snape e os marotos. 

A partir do fanfilm, é possível nos voltar às manifestações de linguagem 

características da contemporaneidade. Analisar a linguagem na perspectiva do 

Círculo é considerá-la viva e, ao aplicar o conceito em enunciados transmidiáticos, é 

vê-los como reflexo e refração de um processo cultural de socialização dos sujeitos 

em um determinado momento histórico social. 

Assim, analisar o personagem Severus Snape, centralizado no vídeo, é 

observar de que forma esse sujeito se constrói no enunciado e como essa 

configuração remete a um posicionamento axiológico dos fãs em relação aos livros e 

filmes da franquia Harry Potter.  Por meio de uma determinada arquitetônica, os fãs 

se colocam no mundo como sujeitos responsáveis por meio de uma produção com 

elementos específicos, tais como: ângulo de câmera, cores, figurino, foco em 

personagens específicas. Esse conjunto é o todo enunciativo que será a base da nossa 

análise para abordar sobre o personagem Severus Snape construído por fãs.  

Como suporte a nossa análise, recorreremos aos estudos de Paula (et al) acerca 

da verbivocovisualidade da linguagem, uma vez que vemos o verbal, visual e 

                                                 
200 Por público-consumidor compreendemos o grupo cuja recepção de uma obra (seja ela qual for) se dá de forma 

a sempre consumir o máximo possível de conteúdo sobre o livro/filme/série de que gosta. Esse consumo acontece 

principalmente devido às plataformas midiáticas, espaço no qual se concentra a maior parte das interações dos 

fãs, além de ocorrer na esfera econômica também, com a compra de produtos que carregam as temáticas de 

interesse de cada fandom, como roupas, itens de decoração, etc. 
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vocal/sonoro como dimensões da linguagem. Ou seja, independente da 

materialidade do qual é composto o enunciado, este sempre será composto por estas 

três dimensões. A escolha de cada componente para configuração do vídeo já é 

carregado de valores (cores, fala, entonação, etc.) e corresponde a um 

posicionamento axiológico. 

Dessa forma, será possível ir ao encontro dos pressuposto do Círculo ao 

compreendermos toda e qualquer manifestação de linguagem como uma resposta, a 

qual sempre estará passível de respostas outras (posicionamentos outros). Esse 

processo decorre pela condição do signo como produto da atividade humana 

coletiva, ou seja, ideológico. 

No que diz respeito ao nosso corpus, discorreremos acerca do posicionamento 

axiológico de um grupo específico de fãs, que se configura como tal (ou seja, se faz 

existir como sujeitos) por meio desse fanfilm, o qual materializa – enquanto 

enunciado que é – sobre a relação entre os livros de Rowling, os filmes da Warner 

Bros  e o público-consumidor que se identifica, especificamente, como fãs de Severus 

Snape.   

 

2. SEVERUS SNAPE ALÉM DA OBRA: UMA LEITURA DE FÃS 

A fim de explicar sobre o processo de interação por meio de plataformas 

midiáticas, Jenkins discorre sobre o processo de recepção dos tempos modernos, que 

é acompanhado pela Cultura da Convergência, entendida pelo autor como o  
 

[...] fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos 

públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca 

das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra 

que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(2009, p.29). 

 

O autor ainda esclarece que o fluxo de conteúdo que caracteriza a 

convergência ocorre nos próprios consumidores a partir do momento em que ocorre 

a interação. O fenômeno é configurado pela relação dependente entre produtor e 

consumidor e, assim, vê-se a importância da interação: é a participação ativa dos 

consumidores é o motivo da circulação um número infinito de conteúdos disponíveis 

sobre uma determinada produção, por meio de sistemas de mídia distintos. É esse 

processo que caracteriza a recepção de livros, séries e filmes na contemporaneidade 

Jenkins também discorrerá sobre a importância das ações coletivas para a Era 

da Convergência. Não existem procedimentos pré-determinados por plataformas, 

mas as ações que ocorrem por meio delas devido à participação ativa dos fãs-

consumidores. A cultura participativa é a característica chave da diferença entre a 

antiga ideia da recepção passiva e a atual recepção consumidora, cujos participantes 
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(fãs) são instigados à procura por informações disponíveis sobre a obra de origem ou 

produções de fãs. 

Para Lévy, a ideia de inteligência coletiva implica distribuição por toda parte 

com o objetivo de causar uma dinâmica de reconhecimento e mobilização das 

competências. O coletivo inteligente sobre o qual aborda o autor  

 
[...] não se identifica simplesmente com o estado de cultura usual. Em um 

coletivo inteligente, a comunidade assume como objetivo a negociação 

permanente da ordem estabelecida, de sua linguagem, do papel de cada um, o 

discernimento e a definição de seus objetos, a reinterpretação de sua memória. 

Nada é fixo, o que não significa que s trate de desordem ou de absoluto 

relativismo, pois os atos são coordenados e avaliados em tempo real, segundo 

um grande número de critérios constantemente reavaliados e contextualizados. 

(2007, p. 31) 

 

Lévy chama a atenção para que não transformemos as Inteligências 

individuais em uma massa única e homogênea, justamente porque a inteligência 

coletiva é a materialização do processo de crescimento, diferenciação e de retomada 

recíproca das singularidades. A imagem móvel emergente de suas competências, 

projetos e relações entre os membros no Espaço do saber é a configuração de um 

novo modo de identificação de um coletivo, de modo a ser mais aberto, vivo e 

positivo. 

Junto à ideia do Círculo de enunciado como condição de produto da atividade 

humana coletiva e se reflete como tal em todos os elementos, seja da organização 

econômica ou sociopolítica da sociedade que a gerou. Isso decorre devido ao 

processo de criação do signo, dado em comum acordo em uma comunidade 

socialmente organizada e feito no processo de comunicação. Como colocado por 

Volochínov (2013, p.143), o signo só se encontrará no horizonte ideológico de um 

determinado grupo a partir do momento em que se converter em um valor social. Ao 

se tornar linguagem interior e ser compreendida (ou seja, obtiver uma resposta a ele) 

é que se denominará signo – sempre ideológico.  

Como Faraco (2009) nos ajuda a compreender, isso acontece por conta do 

esclarecimento desse sujeito-leitor que, ao se perceber único dentro da própria 

existência, é compelido a se desfazer da indiferença e se posicionar. Esta 

compreensão – e realização – se dá no ato responsável sempre em relação ao outro: 

isto é, por estar inserido em um contexto cultural impregnado de valores sociais, esse 

sujeito-leitor tomará uma posição – em ato responsivo – em relação ao seu objeto de 

consumo e a outros leitores também.  

Esclarecemos aqui que, tal como colocado Volochínov, compreendemos 

interações socioverbais não apenas como comunicação face-a-face, mas como “toda a 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (VOLOCHÍNOV apud FARACO, 

2009, p.120). E, para analisá-las, é imprescindível levar em consideração os sujeitos 

que nelas estão envolvidas e considerá-los não como seres pré-determinados,  
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[...] mas indivíduos socialmente organizados. Isso significa dizer que os sujeitos 

se definem como feixes de relações sociais: constituem –se e vivem nestes feixes 

que são múltiplos, não fixos, e nunca totalmente coincidentes de pessoa a pessoa  

(ainda que membros de um mesmo grupo social). Os sujeitos são, portanto, seres 

marcados por profunda e tensa heterogeneidade. (FARACO, 2009, p. 121). 

 

Dessa forma, por se levar em consideração seu contexto de produção, sujeitos 

envolvidos e, por conseguinte, o grupo social do qual esses participantes fazem 

parte, é que se pode afirmar sobre a abordagem dinâmica e concreta da linguagem 

proposta pelo Círculo de Bakhtin, permeada de relações dialógicas, situadas no 

campo do discurso – por natureza, dialógico. E, assim, é por esse motivo que 

partimos do linguístico (materializado no enunciado) e vamos além, uma vez que 

este enunciado – a ser discorrido no próximo subitem – não só se configura como tal 

por não estar dissociado do seu solo social.  

Assim, é possível desenvolver agora sobre o personagem Severus Snape, 

ressignificado no fanfilm pelos fãs, construído a partir da leitura dos livros e filmes 

feita por esse grupo. Em uma breve contextualização, a história do vídeo se passa em 

um momento anterior ao que é colocado na saga de origem, no qual Snape é um 

adolescente recém formado da Escola da Magia e Bruxaria de Hogwarts201. Tanto ele 

quanto os Marotos202 em uma situação de luta, o que Harry Potter já demonstra ser 

algo recorrente. A partir do que seria um último confronto entre eles, o bruxo passa 

também por uma discussão final com Lílian e acaba por escolher o lado das trevas.  

Compreender sobre o personagem Snape dentro do fandom é considerar anos 

de debate dos grupos de fãs de Harry Potter. A obra se caracteriza por construir a 

figura de Snape de forma ambivalente e criar dúvidas sobre a natureza dele – se boa 

ou má. No caso da construção do fanfilm, o fato de vermos Snape sendo colocado 

com o centro da história – inclusive em uma referência aos livros e filmes, cujos 

títulos sempre se iniciam com o nome do protagonista seguido do nome do(s) objeto 

ou personagem com o qual ocorrerá algum grande conflito – já mostra um 

posicionamento desses produtores-fãs em relação ao Snape, como é possível ver no 

cartaz de divulgação do fanfilm desenvolvido por seus produtores. 

                                                 
201No contexto da sociedade bruxa inglesa, todas as crianças e os adolescentes entre onze e dezessete anos 

freqüentam Hogwarts a fim de receberem educação em Magia. 
202Marotos era como o grupo formado por Thiago Potter (pai de Harry), Sirius Black, Remo Lupin e Pedro 

Pettigrew se denominava no seu tempo de escola. Cada um possuía um apelido para se identificar: Pontas 

(Thiago), Almofadinhas (Sirius), Aluado (Remo) e Rabicho (Pedro). 
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Figura 23: Cartaz de divulgação do fanfilm 

 
Fonte: http://broadstrokesproductions.com/ssatm/ 

 

Por construir uma divulgação em dois cartazes, com o personagem Snape em 

duas posições diferentes já demonstra não somente como os fãs-produtores 

respondem à obra de Rowling, mas também a outros fãs com uma interpretação 

oposta. No primeiro cartaz (lado esquerdo), vê-se o personagem de Snape de costas 

(e junto do espectador) contra os Marotos. No segundo cartaz (lado direito), é 

possível ver Snape também em confronto com os Marotos, mas dessa vez, é o grupo 

que está com as costas voltadas ao público. Isto é, de forma a representar os fãs que 

tomam partido dos Marotos e, por conseguinte, ficam contra ao Snape. E, em ambas 

as imagens, é possível ver a posição de luta tomada pelos Marotos. Essa atitude 

reflete a interação entre eles e Snape vindo desde o livro, mas refrata um 

posicionamento que indica a atitude tomada de forma inicial pelos Marotos sempre a 

fim de prejudicar Snape: 
 

- Isso vai animar você um pouco, Almofadinhas – comentou Tiago em voz baixa. 

– Olhem quem é que... 

[...] 

- Excelente – disse baixinho. – Ranhoso. 

[...] Rabicho olhava de Sirius e Tiago para Snape, com uma expressão de ávido 

antegozo no rosto. 

- Tudo certo, Ranhoso? – Falou Tiago em voz alta.  
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Snape reagiu tão rápido que parecia estar esperando um ataque: deixou cair a 

mochila, meteu a mão dentro das vestes e sua varinha já estava metade para fora 

quando Tiago gritou: 

- Expelliarmus! (ROWLING, 2000, p.524) 

 

É no quinto volume da saga que os leitores têm acesso a um pouco do passado 

do personagem. Na cena, é possível ver como a ação de implicar com Snape parte de 

Thiago (personagem que se encontra ao lado esquerdo do segundo cartaz, com a 

varinha apontada a Snape) e o ataque é sempre feito de forma conjunta, ação que é 

colocada no fanfilm também, em clara referência a uma cena também encontrada em 

Harry Potter e a ordem da Fênix: 

 

- Você não tem peito para me enfrentar sem essa coisa, não é? – rosnou Duda.  

- E você precisa de quatro amigos às suas costas para atacar um garoto de dez 

anos. Sabe aquele título de boxe que você vive exibindo? Que idade tinha o seu 

adversário? Sete? Oito?  

- Para sua informação ele tinha dezesseis anos e ficou desacordado vinte minutos 

depois que acabei com ele, e era duas vezes mais pesado do que você. Espera só 

eu contar ao papai que você puxou essa coisa... (ROWLING, 2001, p. 17).  
 

Figura 24: Snape contra Marotos203 

 
 

Figura 25: Harry e o primo com os amigos204 

                                                 
203 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=k4GVgKdKkSM&t=229s 
204 Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=M27FwMENSMM&list=PLr_IlY238Y4GdviYMOm81B3cOpiMVzW-

b 

https://www.youtube.com/watch?v=k4GVgKdKkSM&t=229s
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Na cena, Harry confronta o primo e questiona sua atitude abusiva em relação 

a outras crianças menores: “Cinco contra um? Muito corajoso.”205 (tradução livre). A 

figura 2 com um recorte do fanfilm reflete a cena da figura 3 e a citação – ambas do 

quinto filme e livro – e refrata no vídeo de forma a colocar os Marotos numa posição 

vilânica, em que a crítica feita ao primo de Harry, acaba por recair no 

comportamento do pai em sua relação com Snape. 

É por esse fio que a trama do vídeo se desenvolve e mostra como os fãs 

interpretam a rivalidade entre os Marotos e Snape, com um momento de bastante 

tensão em que há o confronto entre os cinco – quatro contra um. A partir dessa 

narrativa os fãs se posicionam a favor do personagem sem deixar de revelar sua 

natureza ambivalente, uma vez que Snape quase mata Tiago no fim do fanfilm, sendo 

impedido por Lílian (mãe de Harry). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender a construção do personagem Severus Snape nessa produção de 

fãs é refletir acerca do processo de ressignificação permitida por meio de uma 

plataforma midiática, e que resulta de um fenômeno mundial literário com criações 

diversas por parte do público. No vídeo, é possível ver uma leitura carregada de 

valoração e que se configura como uma resposta (transmidiática) aos livros de 

Rowling e também aos filmes produzidos pela Warner Bros. 

                                                 
205 “Five against one? Very brave”, no original. 
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No vídeo, o confronto entre Snape e os Marotos convoca uma imagem acerca 

do que esses personagens também representam na saga e que acaba por se refletir 

aqui de uma forma outra. Ao se utilizar de uma temática bastante debatida dentro do 

fandom de  Harrry Potter, os fãs-produtores materializam seu posicionamento em um 

enunciado transmidiático, carregado de valores  que representam todo um grupo 

social caracterizado por ser “a favor” de Snape na obra, mas sem deixar de 

reconhecer a ambivalência característica do personagem. 
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NA FRONTEIRA ENTRE ARTE E 

VIDA: os sentidos de Harry Potter 

na Marcha das mulheres de 2017 
 

Ana Carolina SIANI206 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho, que se ancora em uma pesquisa em andamento, busca realizar uma 

breve reflexão acerca dos sentidos do discurso da série literária Harry Potter, constituído 

principalmente pelo embate de valores entre o “bem” e as “trevas”, a partir de signos 

representativos de determinadas valorações sociais. A partir dos escritos do Círculo de 

Bakhtin e no intuito de refletirmos sobre o enunciado estético, enquanto reflexo e refração da 

realidade, tomamos como objeto de análise enunciados produzidos pelos interlocutores de 

Harry Potter no âmbito da Marcha das Mulheres (2017) realizada como um protesto contra o 

presidente norte-americano Donald Trump.   

 

Palavras-Chave: Estudos bakhtinianos. Harry Potter. Discurso.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 obra literária Harry Potter, composta por sete volumes, escrita e publicada 

pela autora britânica J.K. Rowling no período entre 1997 e 2007, consolidou-

se como uma grande franquia dentro da indústria cultural, tornando-se um 

fenômeno massivo que extrapolou as páginas dos livros; sobretudo, a partir de sua 

adaptação para o cinema em oito filmes (2001-2011), o que catapultou a produção de 

jogos, roupas, alimentos, brinquedos, etc., bem como a transformação de seus 

personagens e de suas trajetórias enquanto sujeitos do enredo fantástico em signos 

da chamada cultura pop contemporânea. 

Devido ao grande sucesso mundial, denominado enquanto fenômeno cultural 

como pottermania, e a despeito da crítica e de sua classificação como “literatura de 

massa” (o que nos revela uma dada valoração), a obra também adentra o contexto 

acadêmico, tornando-se um profícuo objeto de pesquisa para a investigações de 

temáticas que vão desde a formação de jovens leitores até as significações sociais da 

obra, consolidando-se como um importante objeto de reflexão acerca da relação que 

estabelece com questões sociais e políticas importantes no mundo contemporâneo. 

Neste aspecto, e segundo Ródenas (2009), é válido ressaltar que a narrativa de Harry 

                                                 
206 Mestra em Linguística. Doutoranda em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/FCLAr), bolsista pela CAPES/FAPESP (Processo nº 2017/27061-0). E-mail: 

anasiani@outlook.com. 

A 

mailto:anasiani@outlook.com
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Potter, muito embora ancorada em um universo fantástico, e estabelecendo como 

principais conteúdos temáticos valores como a amizade, o amor, a morte, a mesma 

aborda de maneira mais indireta temas como política, corrupção, ditadura e estado 

de exceção, tortura, segregação e limpeza étnica, etc.  

A esse respeito, nos chamou atenção em nossa investigação preliminar, duas 

pesquisas realizadas com os leitores de Harry Potter: a) um estudo realizado na 

Universidade da Pensilvânia e coordenado por uma professora da área de Ciência 

Política que chegou à conclusão de que os leitores da obra se mostraram mais 

inclinados a não nutrir simpatia pelas ideias do presidente norte-americano Donald 

Trump207; e b) um estudo realizado na University of Modena and Reggio Emilia, na 

Itália, que constatou que após a leitura de Harry Potter um grupo de crianças se 

mostrou mais tolerante com a diversidade e questões de imigração208.  

 No que concerne a temática da diversidade, sobretudo étnica e racial, 

consideramos em nosso estudo em andamento que a obra como um todo é 

constituída por temas como o racismo moderno, bem como pela desigualdade entre 

gêneros e classes sociais209. Neste aspecto, é válido ressaltar que o eixo narrativo 

principal, materializado pelo embate entre o protagonista Harry Potter e seu 

antagonista Lord Voldemort, é constituído pelo o que estamos chamando de relações 

raciais, materializadas pela/na oposição entre bruxos e trouxas210, e entre bruxos 

sangue puro e outros grupos sociais do mundo mágico211. Essa oposição principal se 

calca em um discurso racista, que se baseia na ideologia de supremacia dos bruxos 

puro sangue, tese defendida pelos grupos conservadores do mundo mágico. É 

importante ressaltar que muito embora a habilidade mágica em Harry Potter esteja 

relacionada com a apreensão e estudo da magia pelos jovens bruxos, a mesma é 

inata, uma vez que dentro do universo da obra existe o “sangue mágico”, isto é, uma 

genética mágica. A partir dessa questão genética do sangue mágico, os bruxos são 

denominados e valorados socialmente a partir de determinadas identidades, sendo 

elas: bruxos “nascidos-trouxas”, bruxos mestiços, bruxos sangue puro e abortos212. A 

                                                 
207 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/internacional/harry-potter-contra-donald-trump>. Acesso 

em: 14 de set. 2018.  
208Disponível em: <http://potterish.com/2014/08/criancas-que-leem-harry-potter-podem-se-tornar-adultos-menos-

preconceituosos/>. Acesso em: 14 de set. 2018.   
209 Nos referimos aqui ao projeto de tese, que se encontra em andamento no âmbito do PPLLP da UNESP-FCLAr, 

intitulado Raça, gênero e classe na obra Harry Potter: uma análise dialógica do discurso, realizado pela autora, sob 

orientação da Profa. Dra. Luciane de Paula e com apoio da CAPES/FAPESP (Processo nº 17/27061-0).  
210 A palavra “trouxa”, na edição em português do Brasil e no original, em inglês, “muggles”, é como são 

denominadas as pessoas que não possuem poderes mágicos, os sujeitos não-bruxos na obra Harry Potter. 
211 Nos situando no âmbito dos estudos bakhtinianos discursivos, é importante pontuar para evitar mal-

entendidos que estamos refletindo sobre a interrelação entre o enunciado concreto e seu horizonte ideológico, 

desta maneira, tratamos de relações raciais aqui em consonância com as configurações vividas. Isto é, 

compreendemos as relações raciais em Harry Potter como uma materialização sígnica das relações racializadas 

entre grupos étnicos, tendo em vista, opressões como o racismo e o racialismo modernos, que foram baseados em 

termos genéticos, entre outros conceitos, e por mais que abolidos, ainda resistem sociologicamente em suas 

significações sociais, produzindo discurso e sentidos. 
212 Os bruxos “nascidos-trouxas” são aqueles cujo os dois pais não são bruxos; os bruxos mestiços, aqueles cujo 

um dos pais é bruxo; e os bruxos sangue puro são os sujeitos cujo os dois pais são bruxos e que geralmente 

https://www.cartacapital.com.br/internacional/harry-potter-contra-donald-trump
http://potterish.com/2014/08/criancas-que-leem-harry-potter-podem-se-tornar-adultos-menos-preconceituosos/
http://potterish.com/2014/08/criancas-que-leem-harry-potter-podem-se-tornar-adultos-menos-preconceituosos/
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partir dessa estrutura social, podemos dizer que o grupo de bruxos nascidos-trouxas 

se configura como maior alvo do preconceito, sendo a personagem Lord Voldemort, 

a voz mais expressiva da ideologia da supremacia dos bruxos sangue puro.  

Muito embora seja mestiço, o bruxo das trevas Lord Voldemort motivado por 

sua busca pelo poder sobre todo o mundo mágico, tem como um de seus objetivos 

subjugar principalmente trouxas e bruxos nascidos-trouxas, bem como outros grupos 

mágicos inferiorizados socialmente. Para isso, faz uso de torturas, assassinatos e 

sequestros para instaurar o medo.  

Ainda dentro do que estamos compreendendo como relações de raça, temos o 

preconceito e consequente marginalização de outros grupos mágicos, que ocupam 

posições subalternas e funções específicas na comunidade mágica. É o caso de elfos 

domésticos, que vivem em regime de escravidão213, lobisomens, gigantes, duendes, 

centauros, entre outros, que de acordo com a obra, são “semi-humanos”214. Essa 

relação entre raças é calcada em distinções valorativas de prestígio, inclusão ou 

exclusão dos sujeitos, de destaque ou marginalização, constituindo estereótipos, que 

podemos compreender como um processo de “racialização”, uma “essencialização” 

dos sujeitos que parte dos grupos no poder para os grupos subalternizados 

(FANON, 2008).  

Entendido especificamente aqui como representações sociais do masculino e 

feminino, e a relação entre as identidades sociais de homens e mulheres na ordem 

patriarcal (SAFFIOTI, 1987; 2004); em nosso estudo ressaltamos também a 

potencialidade da noção de gênero para a compreensão da obra, que possui como 

parte do trio protagonista (juntamente com as personagens Harry Potter e Rony 

Weasley), uma mulher, a bruxa nascida-trouxa Hermione Granger, bem como outras 

personagens mulheres relevantes para o enredo como Belatriz Lestrange, Ninfadora 

Tonks, Gina Weasley, etc. Como um exemplo expressivo do papel e da identidade 

das mulheres na obra, podemos dizer que Hermione destaca-se como uma das 

estudantes mais inteligentes da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts215, 

sobressaindo-se no estudo e conhecimento da magia, bem como na execução de 

feitiços, considerada, por vezes, como uma “irritante sabe-tudo”, como expressado 

pelo professor Snape, bem como “arrogante” e “mandona” pelos colegas. Como uma 

“nascida-trouxa”, Hermione também sofre com o preconceito, é alvo de 

                                                                                                                                                         
descendem de uma grande linhagem de bruxos sangue puro; e por último existem ainda os indivíduos 

denominados socialmente como “abortos” que seriam os sujeitos que nascem em famílias inteiramente mágicas, 

mas que não possuem magia. 
213 Os elfos domésticos vivem um regime de escravidão, sendo obrigados a servir uma família bruxa durante toda 

a vida. Em sua maioria, famílias bruxas sangue puro que, mais conservadoras, possuem elfos domésticos na 

história. 
214 Por se tratar de uma obra fantástica, o atributo e valor de “humanidade” funciona de modo específico, uma vez 

que existem também os “animais” e “criaturas”, que são domesticados e controlados pelos outros grupos 

(humanos bruxos e semi-humanos), como dragões, trasgos, fênix, hipogrifos, etc. 
215 O principal cenário para os desdobramentos da trama é a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e o enredo 

acompanha os anos letivos de Harry Potter e seus amigos na instituição.  
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denominações como “sangue-ruim”216, é cassada e torturada pelos Comensais da 

Morte, seguidores de Lord Voldemort e partidários da ideologia da supremacia 

bruxa sangue puro.  

Podemos dizer que a diferença socioeconômica e desigualdade entre classes 

sociais também é uma clivagem que constitui a estrutura da sociedade mágica. Neste 

aspecto, é interessante notar que o mundo bruxo possui uma moeda própria, bem 

como um sistema financeiro autônomo. A família de Rony Weasley, por exemplo, se 

caracteriza como um núcleo que não possui uma condição financeira de destaque. 

Embora seja um núcleo familiar de linhagem genética de bruxos sangue puro, a 

condição socioeconômica da família Weasley faz com que sejam confrontados pelo 

preconceito de classe, sobretudo por parte de Lúcio Malfoy, membro de uma família 

mais rica e de outra linhagem puro sangue, que condena a aliança e amizade dos 

Weasley com os nascidos-trouxas e trouxas, bem como despreza a sua condição 

financeira.  

Essa estrutura social identificada no mundo mágico, e descrita aqui 

brevemente para fins de contextualização, é permeada pela oposição central, o 

confronto entre Harry Potter e Lord Voldemort, que se encontram situados em cada 

um dos dois lados do embate de valores que caracteriza o duelo entre “bem” e 

“mau”. Portanto, os valores associados ao “bem” na série se constituem na relação 

que estabelecem com os valores considerados como constituintes do “mau”. 

Essa relação “bem-mau”, consolidada semanticamente no decorrer de toda a 

série literária, se estabelece sobretudo na/pela oposição entre os bruxos das trevas, 

praticantes da “magia das trevas” (práticas mágicas utilizadas para “o mau”, que 

envolvem torturas, mortes, etc., controladas e proibidas legalmente pelo Ministério 

da Magia), partidários de Lord Voldemort e da ideologia de supremacia bruxa 

sangue puro e que tem como valores a ambição, ódio, egoísmo, etc.; em 

contraposição com os bruxos que defendem, o que estamos denominando aqui, de 

projeto de sociedade mágica inclusiva, de união dos povos mágicos, integração e 

respeito aos bruxos nascidos-trouxas, entre outras minorias mágicas, e valores como 

amor, amizade, bondade, compaixão, etc. Os dois lados têm como representantes 

Lord Voldemort e Harry Potter, respectivamente, e os posicionamentos das 

personagens e suas trajetórias são definidas valorativamente em função de seu apoio, 

concordância ou não-concordância com os dois lados desse conflito. Assim, é 

interessante observar o quanto o “mau” é caracterizado como conservador, purista, 

elitista e até machista (dada algumas descrições do narrador, sobretudo sobre o 

número de mulheres nos dois lados) enquanto que o “bem” tenta ser mais 

democrático, composto por bruxos não puros em nenhum sentido (órfãos, mestiços, 

pobres e contam com ajuda de semi-humanos, etc.), o que demonstra que esse grande 

                                                 
216 A partir da expressão “sangue-ruim”, usada para denominar pejorativamente os bruxos nascidos-trouxas, 

podemos compreender o valor social que os grupos conservadores e preconceituosos de Harry Potter dão à pureza 

de sangue, entendida aqui como pureza da raça. 
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agrupamento também nos revela a valoração da obra como um todo, bem como o 

posicionamento da autora-criadora.  

É partir desse fundo valorativo da obra, e dos sentidos reverberados a partir 

de sua compreensão ativa e responsiva pelos seus interlocutores na relação com 

questões sociais e políticas importantes no mundo contemporâneo, que temos como 

proposta no presente trabalho, uma breve análise acerca da interrelação entre as 

vozes da personagem Lord Voldemort e do presidente norte-americano Donald 

Trump, relação travada em enunciados produzidos pelos leitores de Harry Potter, o 

que nos permitirá refletir acerca da relação entre o objeto estético e a vida, tendo em 

vista a arte como reflexo e refração das configurações vividas, uma perspectiva 

possibilitada pelos estudos empreendidos no Círculo de Bakhtin.  

 

O ENUNCIADO CONCRETO NA FRONTEIRA COM A VIDA 

 

Seguindo pelos pressupostos teórico-metodológicos das reflexões 

empreendidas pelo Círculo de Bakhtin e, portanto, tendo em conta a natureza 

dialógica da linguagem e da enunciação; podemos tomar o enunciado enquanto 

unidade da comunicação discursiva, e por isso, como um produto da interação entre 

sujeitos socialmente organizados. Na teoria bakhtiniana é basilar o caráter de ato e de 

intercâmbio social do enunciado concreto, tido como uma parte da realidade social, 

sendo o diálogo a tônica da comunicação discursiva.  

Ressaltando-se a função comunicativa fundamental da linguagem, o 

enunciado tem a vida como sua parte constitutiva, principal traço denotado por 

Volochínov (2013): “[...] Surge da situação extraverbal da vida e conserva com ela o 

vínculo mais estreito. E mais, a vida completa diretamente a palavra, que não pode 

ser separada da vida sem que perca seu sentido” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 77). A 

vida como instância dos não-ditos e dos valores subentendidos, estes que se referem 

a um conjunto de valorações situadas no interior de uma dada coletividade em uma 

dada época e espaço, completa os sentidos da enunciação, uma vez que é na situação 

extraverbal mais ampla que reside o peso axiológico da palavra. Ainda nos diz 

Volochínov (2013):  
 

Esses juízos e valorações se referem a uma certa totalidade, na qual a palavra 

diretamente entra em contato com o acontecimento da vida e se funde com ele 

em uma unidade indissolúvel. A palavra tomada isoladamente, como fenômeno 

puramente lingüístico, não pode ser verdadeira, nem falsa, nem atrevida, nem 

tímida (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 77).  

 

A partir de uma interrelação entre o dito e o não-dito, as palavras de um 

enunciado são sempre constituídas pelos juízos de valores que estão relacionados 

com os acontecimentos da vida, isto é, com as condições em que ocorre o intercâmbio 

entre sujeitos, sendo que esta orientação social da enunciação é a força viva 
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organizadora da sua estrutura, uma vez que sua forma e conteúdo são determinados 

por essas condições de produção. 

Ainda de acordo com Volochínov (2013), podemos dizer que o enunciado é 

determinado pelo meio social mais amplo, isto é, pelo horizonte social de uma dada 

época, uma vez que cada época da sociedade institui seus objetos naturais e 

acontecimentos sociais que se tornam signos ideológicos, pois, uma vez temas de 

nossas palavras, recebem uma forma semântica e adentram os sistemas sócio 

ideológicos, ou seja, adquirem uma dada valoração social.  

Neste sentido é que Medviédev (2012) destaca que qualquer enunciado 

concreto é uma materialização do horizonte ideológico e da consciência social que 

circunda o homem, que caracteriza-se como uma instância viva, complexa e tensa, 

isto é, em constante formação e transformação: “Com efeito, no horizonte ideológico 

de qualquer época e de qualquer grupo social não existe uma única verdade, mas 

várias verdades mutuamente contraditórias, não apenas um caminho ideológico, mas 

vários divergentes” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 63).  

É importante pontuar que nos estudos bakhtinianos a ideologia, enquanto um 

conjunto de valores que se materializa pela/na linguagem, isto é, a partir da interação 

verbal, está relacionada a práxis do sujeito, a uma tomada de posição e a um ponto 

de vista valorativo (PONZIO, 2016). 

De fato, e como nos diz Volochínov em Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(2009), a vida refletida e refrata no signo (enunciado) é constituída por conflitos 

ideológicos e marcada pelas relações tensas entre grupos sociais e seus interesses. 

Neste aspecto, convém ressaltarmos que todo signo ideológico, como um produto da 

história humana, é constituído em seu interior por um embate de valores sociais 

contraditórios, sendo que a valoração presente no signo se dá sempre sob um ponto 

de vista valorativo determinado. Por este motivo, é basilar termos em conta a 

condição plurivalente do enunciado, enquanto materialização de um dado ponto de 

vista que pressupõe sempre outros pontos de vista em disputa.  

A partir da plurivalência do signo, podemos ressaltar o caráter responsivo da 

enunciação. Segundo Bakhtin (2011), 

 

[...] Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a palavra 

“resposta” no sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se 

neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta 

(BAKHTIN, 2011, p. 297, grifo do autor). 

 

A partir do que nos diz Bakhtin (2011), podemos dizer que todo enunciado se 

relaciona com outras enunciações, que por sua vez foram produzidas por outros 

sujeitos a partir de suas diferentes posições ideológicas e lugares sociais. Portanto, 

cada falante é, antes de tudo, um respondente, isto é, um participante do diálogo 

social e o enunciado é pleno dessas vozes e desses sentidos outros, pois é um elo na 

complexa cadeia da comunicação discursiva.  
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Ao considerar a reflexão proposta no presente trabalho, tendo em vista a 

interrelação entre enunciado e vida como também travada no interior de uma obra 

literária; podemos dizer que enquanto um tipo de comunicação verbal e ideológica, a 

obra de arte também é uma participante da cadeia da comunicação discursiva. Por 

exemplo, o discurso escrito de uma obra impressa é igualmente integrante de um 

debate ideológico maior, uma vez que “[...] ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio” 

(VOLOCHÍNOV, 2009, p. 128). Desse modo, podemos destacar aqui o caráter ativo-

responsivo da obra literária, que trava relação com enunciados anteriores, do próprio 

autor ou de outros sujeitos, suscitando respostas futuras, bem como é constituída 

internamente a partir das possibilidades da produção literária em vigor.  

A partir dessa reflexão possibilitada pelos escritos do Círculo, fica nítida a 

essência social da arte, que embora configure-se como uma instância marcada por 

características e funcionamento próprios, como criação ideológica a mesma se dá sob 

aquilo que é sociologicamente objetivo, isto é, sob a unidade material do mundo, das 

condições reais da vida, alicerçada sob uma dada comunidade de valorações. O 

enunciado estético materializa a interação de um criador com seus interlocutores, 

sendo tecida por significações sociais que determinam a forma artística na relação 

com um dado conteúdo, revelando também os posicionamentos do autor-criador.  

A obra de arte como elo da cadeia da comunicação discursiva é marcada por 

uma “contemplação criativa conjunta”, uma vez que seus sentidos são caracterizados 

por constantes recriações (VOLOCHÍNOV, 2013). O próprio sentido da obra depende 

dessa interação entre sujeitos, uma vez que, “não há significado fora da relação social 

da compreensão, isto é, da união e da coordenação mútua das relações das pessoas 

diante de um signo dado (MEDVIÉDEV, 2012, p. 50).  

A partir desses pilares bakhtinianos, aqui brevemente abarcados, é seguro 

dizer que a vida confere sentidos à arte, bem como a arte faz parte da vida, pois é 

constituída por um dado horizonte ideológico de uma época e, como produto 

ideológico, reflete em seu interior a consciência social, bem como refrata essa 

realidade enquanto totalidade composta por elementos eticamente avaliados.  

É partir dessa perspectiva que propomos no presente trabalho uma breve 

reflexão acerca dos sentidos da obra Harry Potter, tendo em vista a compreensão ativa 

e criadora do seu discurso, vista aqui a partir de um recorte específico, a saber o 

acontecimento que ficou conhecido como “Marcha das Mulheres” (2017), que tinha 

como objetivo protestar contra os posicionamentos do presidente norte-americano 

Donald Trump.      

 

“QUANDO VOLDEMORT É PRESIDENTE, NÓS PRECISAMOS DE UMA 

NAÇÃO DE HERMIONES”: compreensão ativa e renovação dos sentidos em 

Harry Potter 

 

A literatura caracteriza-se como uma esfera da criação ideológica específica, 

que possui organização e estrutura próprias. E a partir disto, reflete e refrata à sua 
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maneira a vida e a existência socioeconômica (VOLOCHÍNOV, 2009). Com base em 

Medviédev (2012), podemos dizer ainda que a literatura reflete e refrata as refrações 

e reflexões do horizonte ideológico do qual faz parte, a fermentação da psicologia 

social, por vezes antecipando a criação ideológica dos fenômenos que ainda não 

adentraram a esfera da ideologia oficial. Como enfatizado por Ponzio (2016),   
 

[...] A literatura se introduz no laboratório social em que as ideologias se forjam. 

Ao contrário, as ideologias já consolidadas tornam-se um corpo estranho no valor 

literário e convertem o texto em um ensaio pedagógico, em um panfleto, em um 

discurso propagandístico etc. A literatura sempre manteve relação com as 

ideologias flexíveis, incertas, evasivas, híbridas, cujos sujeitos são por sua vez 

indeterminados, divididos, plurais, sem um rosto reconhecível (PONZIO, 2016, 

p. 25-26). 

 

Sendo constituída pelas relações que trava com as ideologias flexíveis, e de 

certa forma, ainda dissidentes e marginais, demonstrando uma potencial e profícua 

abertura para o diálogo vivo, a literatura cria novos signos na comunicação social e 

incorpora a vida nos termos da unidade literária, a partir de sua linguagem própria: 

“Nesse sentido, podemos dizer: de fato, a vida não se encontra só fora da arte, mas também 

nela, no seu interior, em toda plenitude do seu peso axiológico: social, político, cognitivo ou 

outro que seja” (BAKHTIN, 2014, p. 33, grifos do autor). 

Assim, a vida que adentra a arte não está despida de seus valores e 

significações sociais. Como responsabilidade ideológica, a atividade artística não 

toma uma realidade neutra, mas a dinâmica tensa e complexa da vida: “[...] não vive 

nem se movimenta no vazio, mas na atmosfera valorizante, tensa daquilo que é 

definido reciprocamente” (BAKHTIN, 2014, p. 30). 

Integrando uma nova ligação química, em uma estrutura específica, a forma 

estética transfere a vida e os conteúdos éticos para um outro plano axiológico, ordena 

e enforma o ato ético, lhe dando um acabamento. É determinada tanto pelo horizonte 

ideológico, bem como pela unidade literária, isto é, é determinada tanto de fora para 

dentro e vice-versa. 

Retomando a questão do enunciado como elo da cadeia da comunicação 

discursiva, agora pensada na obra literária, convém tomarmos Bakhtin (2011):  
 

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas 

críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições 

responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de 

um dado campo da cultura (BAKHTIN, 2011, p. 279). 

 

Como enunciado dialógico, e portanto, como também uma “resposta”, a obra 

está disposta para as respostas do outro, isto é, para a compreensão ativa de seus 

interlocutores, que por sua vez podem se dar das mais variadas formas, 
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principalmente em se tratando especificamente da esfera da literatura como 

constituída por gêneros do discurso secundários, suas respostas, podemos aqui dizer 

a grosso modo, não são tão imediatas como nos gêneros primários do cotidiano 

(BAKHTIN, 2011).  

Tendo em vista a obra literária Harry Potter (ROWLING, 1997-2007) enquanto 

enunciado em seu caráter dialógico, ou seja, em sua potencial responsividade, à guisa 

de ilustração e análise tomaremos aqui brevemente as “respostas da resposta”, isto é, 

enunciados produzidos pelos interlocutores da obra, situados especificamente no 

contexto social e político do acontecimento que ficou denominado como “Marcha das 

Mulheres”, do inglês “Women’s March”. 

Em 21 de janeiro de 2017 milhares de pessoas saíram às ruas das principais 

cidades dos Estados Unidos, com destaque para a capital Washington, e em 

diferentes países do mundo (França, Alemanha, Espanha, entre outros) em um 

protesto contra o então novo presidente norte-americano Donald Trump. A partir de 

uma convocação que se iniciou pelas redes sociais e que consolidou a Marcha das 

Mulheres na agenda política norte-americana (em 2018 o protesto foi novamente 

realizado), a manifestação tornou-se uma das maiores na história do país, 

conjugando diferentes pautas, sobretudo a temática da defesa dos direitos das 

mulheres, mas reunindo também manifestações contra a homofobia e em defesa dos 

direitos dos LGBTs, contra o racismo, xenofobia e reformas da imigração, pelos 

direitos humanos e ambientais. A Marcha ocorreu um dia após a posse do presidente 

Trump, que venceu as eleições de 2016, ficando conhecido em suas campanhas por 

sua aliança com ideais ultranacionalistas e anti-imigração, compartilhados pela 

grande maioria dos norte-americanos ultraconservadores, além de ter sido apontado 

como sexista e ter recebido denúncias de abuso sexual.  

Dentre todos os enunciados produzidos no interior da Marcha, nos chamou 

atenção aqueles que travavam uma relação de interdiscursividade com o enredo de 

Harry Potter, como demonstrados pelas imagens abaixo (Figura 1217) e (Figura 2218):   

                                                 
217 Figura 1. Disponível em. < https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-

wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/> Acesso em: 14 de set. 2018.  

 
218 Figura 2. Disponível em. < https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-

wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/> Acesso em: 14 de set. 2018. 
 

https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/
https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/
https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/
https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/womens-march-the-wittiest-protest-posters-and-placards-weve-seen-4487087/
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Figura 01 

 
 

Figura 02 

 
 

As figuras (1) e (2) acima trazem meninas segurando cartazes, e por uma 

tradução livre, os mesmos trazem os seguintes dizeres: (1) “Quando Voldemort é 

presidente, nós precisamos de uma nação de Hermiones” e (2) “Eu até prefiro 

Voldemort”. A partir dos sentidos ressoados por tais cartazes, podemos dizer que os 

posicionamentos ideológicos do presidente Donald Trump são associados no interior 

dos enunciados aos da personagem Lord Voldemort. Aqui, portanto, ambos os 

sujeitos (Trump e Voldemort) são como signos de determinados valores ideológicos, 

sendo que Trump referenciado no cartaz da figura (1) pela palavra “presidente”, 

escrita nas cores da bandeira dos Estados Unidos, no cartaz da figura (2) é apenas o 

objeto subentendido do discurso materializado no enunciado.  

Ainda na imagem (1), a relação interdiscursiva do enunciado com Harry Potter 

é marcada na forma das letras, uma vez que os nomes como “Voldemort” e 

“Hermiones” são escritos na fonte oficial da franquia Harry Potter. Também estão 

presentes no cartaz (2) desenhos que representam diferentes mulheres, nos revelando 

um dado sentido de diversidade, referenciado pela palavra “Hermiones”. No que 
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concerne a forma do enunciado do cartaz na imagem (2), destacamos as palavras em 

inglês “even” (“até”) e “Voldemort” escritas em verde, com um certo destacamento. 

A cor verde no interior do universo da saga é associada à casa comunal da 

Sonserina219, casa a que pertenceu Lord Voldemort e cujo os alunos em sua maioria se 

aliam à ideologia da supremacia bruxa sangue puro.  

 Como signos ideológicos no interior dos enunciados, Trump e Lord 

Voldemort representam determinados projetos de sociedade e valorações. Os 

posicionamentos de Donald Trump o caracterizam como alguém intolerante com a 

diversidade, representada sobretudo pelas mulheres e imigrantes. No interior da 

obra Harry Potter, Lord Voldemort também é caracterizado pela aliança com ideias 

conservadoras e com a ideologia da supremacia bruxa puro sangue, tendo como um 

de seus objetivos a dominação de minorias do mundo mágico, como bruxos 

nascidos-trouxas, e outros grupos sociais mágicos subalternizados.  

Na relação com o todo semântico do enredo da obra, podemos dizer que os 

valores consolidados entre o “bem” (representado por Harry Potter) e “as trevas” 

(representadas por Lord Voldemort) compreendem um embate entre um projeto de 

sociedade mágica inclusiva (com integração e respeito às minorias mágicas) e um 

projeto de sociedade mágica exclusiva (com extermínio e subjugação dos grupos 

mágicos minoritários), respectivamente, ainda que a própria ambivalência e 

contradição também constituam os sujeitos no interior da narrativa, como nosso 

estudo em andamento vem nos mostrando.  

No entanto, é latente no interior dos embates do enredo essa oposição entre os 

valores de “respeito a diversidade” e “intolerância com as diferenças”. É interessante 

notar que essa questão da diversidade também é materializada na narrativa pelo 

papel das mulheres nos diversos âmbitos da sociedade mágica. Assim, o lado “das 

trevas” apresenta no decorrer de toda a trama, uma menor proporção de mulheres, 

por exemplo. 

No tocante a questão do gênero (como identidade socialmente fixada), 

sobretudo a personagem Hermione Granger, ressoa como um signo ideológico da 

força feminina, um valor materializado no cartaz da figura (1). É válido lembrar que 

Hermione é a única menina parte do trio protagonista da obra, e como uma minoria 

política mágica (uma bruxa nascida-trouxa) torna-se uma personagem engajada na 

defesa dos direitos dos elfos domésticos, bem como apresenta em seu discurso 

posicionamentos tidos como feministas, por exemplo.   

 Aos nos depararmos com os cartazes das imagens (1) e (2) produzidos 

no contexto da Marcha das Mulheres (2017), convém nos atentarmos para o que 

enfatiza Bakhtin (2011):  

                                                 
219 A escola de Hogwarts é dividida em quatro casas comunais: Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa (na 

tradução para o português brasileiro). Essas casas que representam os quatro fundadores da escola (Godric 

Grifinória, Salazar Sonserina, Rowena Corvinal, Helga Lufa-Lufa, respectivamente) e seus ideais, subentendem 

determinadas características e valores sociais prezados por cada um dos fundadores. Assim, os alunos são 

divididos nas casas a partir de suas características emocionais, e coincidência com esses valores compartilhados 

pelos fundadores.  
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[...] Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 

do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; (BAKHTIN, 2011, p. 271). 

 

No interior da teoria bakhtiniana, a compreensão e a avaliação tomam o 

mesmo sentido, referindo-se a uma procura pelo sentido, que compreende sempre 

um alargamento e aprofundamento. Aqui a compreensão é dialógica e pode ser tida 

como o próprio ato responsivo de atribuição de juízos de valor. Neste sentido, a 

compreensão de um enunciado pelos interlocutores é sempre ativa e criadora, 

justamente porque vai além, sendo o próprio enunciado uma co-criação entre os 

sujeitos do discurso.   

Desse modo, podemos notar que a compreensão envolve sempre uma 

renovação dos sentidos do enunciado, que é determinada pelas posições do sujeito 

da compreensão, suas posições ideológicas situadas em dado tempo e espaço. 

Portanto, o discurso de Harry Potter (ROWLING, 1997-2007) tem no contexto da vida, 

representado aqui pela Marcha das Mulheres contra o governo Trump, seus sentidos 

expandidos, uma vez que como enunciado é compreendido de modo responsivo e 

criativo em um novo tempo e espaço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da breve análise apresentada, que não pretendeu esgotar as 

possibilidades de reflexão acerca das relações dialógicas da obra Harry Potter 

(ROWLING, 1997-2007) com determinadas temáticas socias importantes no mundo 

contemporâneo, muitas das quais constituintes das pautas das Marcha das Mulheres 

de 2017, é seguro dizer que os sentidos de um enunciado não estão prontos nem 

acabados, isto é, não são os primeiros ou últimos, mas em vez disso, fazem parte de 

uma complexa e infinita rede (BAKHTIN, 2011). 

Neste sentido, o objeto estético como produção ideológica, tendo em conta 

toda sua potencialidade dialógica como enunciado, reflete realidade como 

materialização da consciência social, bem como refrata a vida justamente porque se 

ancora em um dado ponto de vista valorativo. Daí que o todo semântico da obra, que 

nos revela um dado embate de valores, não deixa de responder também a um debate 

ideológico maior, ao mesmo tempo que vai renovando-se ao travar contato com a 

atmosfera social que se encontra sempre em transformação.  

A compreensão ativa da obra pelos sujeitos interlocutores transforma a 

palavra alheia em palavra própria, transformando a arte em um potencial espaço de 

estímulo a resistência e propagadora do valor de tolerância com a diversidade e com 

as diferenças, isto é, um potencial propulsor para a quebra das fronteiras.     
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COLHEITA TARDIA: o sumo 

amadurecer nas fronteiras da 

heterocientificidade 
 

Ana Elisa A. dos SANTOS220 

Márcia de Souza Menezes CONCENCIO221 
 

RESUMO 
 

O presente texto traz como proposta pensarmos uma escritura acadêmica que, dialogando 

com a palavra de Bakhtin e Boaventura, nos apresente uma ciência outra, uma heterociência. 

Como contribuir para que a teoria polifônica de Bakhtin seja sempre 

renovada em palavras de atos responsáveis em textos acadêmicos? Assim, 

buscamos enunciar com uma ciência dialogando nas possibilidades e 

fidelidades fronteiriças entre o discurso científico-acadêmico e o discurso 

artístico-literário. Nosso principal objetivo é pensarmos com Bakhtin, em diálogo com 

Boaventura, possíveis formas alargadas de dizer o conteúdo enunciativo-

volitivo-emocional de um ser humano. Nessa perspectiva torna-se crucial que, além 

de propiciar uma aproximação entre o discurso científico e o discurso artístico e literário, os 

pesquisadores assumam a responsabilidade de não apagar as vozes do sujeito 

expressivo-falante, humano, inteiro, emotivo-volitivo.  Tal metodologia busca 

trazer os sujeitos na pesquisa das ciências humanas como sujeitos do ato, responsivos, 

expressivos e não objetificados.   

 

Palavras-Chave: Heterociência. Fronteira. Discurso científico-acadêmico. 

Discurso artístico-literário. Ciências humanas. 

 

“É necessário perceber a interseção da literatura e da ciência. Todo texto 

científico contém elementos da estética, e todo escrito estético literário contém 

elementos da ciência. É preciso sentir e vivenciar a multiplicidade polifônica de 

culturas, ideologias, visões e concepções de mundo, de vida, de sociedade, de 

estado, de política, de religiões...” (Eixos Temáticos, VII Rodas, 2018) 

                                                 
220 1. Doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Professora de Artes 

Cênicas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Integrante do Grupo de Estudos Bakhtinianos Atos – 

UFF. E-mail: anaelisa.alsan@gmail.com 
221 2. Mestranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Professora aposentada da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Integrante do Grupo de Estudos Bakhtinianos Atos 

– UFF. E-mail: biaconcencio@yahoo.com.br 
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em dúvida sentimos que é um grande desafio navegar nas fronteiras entre a 

literatura e a ciência. Não deveria assim ser, pois os fenômenos na natureza não 

ocorrem sem interseções, sem interdependências, sem as interpenetrações 

necessárias ao florescimento constante da vida. Bakhtin em sua obra Estética da 

Criação Verbal, chama de “mecânico ao todo se alguns de seus elementos estão 

apenas no espaço e no tempo por uma relação externa e não os penetra a unidade 

interna de sentido222”. Mesmo que o olho humano insista viciado em ver o mundo em 

compartimentos, em algum momento numinoso irá abrir-se à perceptividade da vida 

na unidade interna de sentido em tamanha profusão alteritária. Nisso quero 

acreditar.  

Somos professoras da rede pública do Rio de Janeiro e nossa formação 

profissional não inclui um cabedal de conhecimentos no campo da linguística para 

sinalizar por este ou aquele caminho a ser tomado na seara por uma escritura 

acadêmica de qualidade. Contudo, nos atrevemos a convocar tamanha discussão, na 

medida em que nós mesmas estamos sendo impelidas a pensarmos seriamente a este 

respeito no grupo de pesquisa: Atos-UFF. Possuímos no coração - nós - 

pesquisadores bakhtinianos, a responsabilidade de não apagar as vozes do sujeito 

expressivo-falante, humano, inteiro, emotivo-volitivo. Objetificá-los seria fazer 

Bakhtin dar voltas na sepultura.  

O efeito do viver num mundo em pedaços que não conversam entre si, afunila 

deveras a maneira de explicá-lo. Tentamos compreender como chegamos a esse 

ponto, ao ponto de querermos explicar a vida de uma forma tão enrijecida capaz de 

transformar os objetos e sujeitos de uma pesquisa científica em tabulações, gráficos e 

porcentagens apenas... Porém, não é nosso objetivo fazermos uma crítica à forma, 

mas sim um convite para pensarmos sobre escolhas, sobre possíveis formas 

alargadas de dizer o conteúdo enunciativo-volitivo-emocional de um ser humano. 

No sentido de, o que quer que seja pesquisado não seja mudo de sua própria 

singularidade expressiva. Em si tratando das ciências humanas, podemos nos 

                                                 
222 BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (p. XXXIII) 

S 
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perguntar: Como contribuir para que a teoria polifônica de Bakhtin seja sempre 

renovada em palavras de atos responsáveis em textos acadêmicos? 

Tantas vezes nosso mestre falou, de tantas maneiras-outras repetiu, que nas 

ciências humanas a relação entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa está 

estabelecida “na ideia de Deus em presença de Deus” (ibidem, 394). Disse-nos 

também, que o pesquisador-cognoscente deve envolver-se na ética amorosa em 

relação aos sujeitos-pesquisados, deve oferecer sua simpatia, respeito, generosidade e 

gerar um vínculo afetivo de confiança, uma vez que é fundamental que os sujeitos na 

pesquisa não se sintam tolhidos ao revelarem seus mundos subjetivos ricos em vozes 

produzidas nas interações sociais. Nesta perspectiva os sujeitos são convidados a 

serem coautores de um estudo científico. Não podem ser encarados como seres 

coisificados, pois o objeto das ciências humanas são seres falantes e expressivos 

assim como o pesquisador. (ibid) 

Bakhtin nos ensina que “a formação do ser é uma formação livre, e que nessa 

liberdade podemos comungar, no entanto não a podemos tolher com um ato de 

conhecimento (material)223”. Isto significa que o diálogo é a única possibilidade de 

êxito para que essa comunhão liberadora seja instaurada. Sem um encontro 

sedimentado em bases dialógicas, a penetração mútua entre duas consciências que se 

encontram, não tem chance de se realizar. 

Gostamos de investigar a raiz das coisas. Então, na tentativa de encontrarmos 

respostas para a escritura enrijecida no campo das ciências humanas, escritura esta 

que apaga as vozes e por conseguinte não entra em consonância com a teoria 

bakhtiniana, encontramos um amigo para nos ajudar a responder: Como foi 

construída a inflexibilidade do dizer humano sobre o humano?  

Boaventura (2011) na sua crítica à epistemologia do paradigma dominante  

nos mostra o quanto a “racionalidade científica rejeita qualquer forma de 

conhecimento não pautado nos princípios epistemológicos e pelas suas regras 

metodológicas” (p. 61). Onde a qualidade são os números e o que não for 

quantificável é irrelevante. Ele cita o exemplo de uma pesquisa feita por Durkheim 

(1973) na Europa da virada do século, em que a investigação sobre o suicídio se 

pautou em porcentagens, na quantidade de pessoas que se suicidavam e com que 

regularidade o fenômeno acontecia e não no motivo pelo qual as pessoas estavam se 

suicidando. Chocante, não acham?  
 

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constituiu-se a partir 

da revolução científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes 

basicamente no domínio das ciências naturais. Ainda que com alguns prenúncios 

no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende 

às ciências sociais emergentes (SANTOS, 2011, p. 60).  

 

                                                 
223 Ibidem, p.395 
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Estamos vivendo nas fronteiras de uma transição paradigmática onde toda 

ciência é humana e o cientista não deixa de ser um filósofo, diz. Mas os obstáculos 

ainda são muitos às ciências sociais, pois 
 

- não dispõem de teorias explicativas que lhes permitam abstrair do real para 

depois buscar nele, de modo metodologicamente controlado, a prova adequada. 

- não podem estabelecer leis universais porque os fenômenos sociais são 

historicamente condicionados e culturalmente determinados 
- não podem produzir previsões fiáveis porque os seres humanos modificam o seu 

comportamento em função do conhecimento que sobre ele se adquire 

- não são objetivas porque o cientista social não pode libertar-se, no ato de observação, 

dos valores que informam a sua prática em geral e, portanto, também a sua prática de 

cientista (Nagel, apud Santos, p. 66). 

 

Prova adequada, leis universais, previsões fiáveis... Ora, o que seria uma 

prova adequada? Ou adequada para quem? Leis universais mudam o tempo todo 

com novas descobertas. Previsões fiáveis podem ser para uns e podem não ser para 

outros. Questões para serem dimensionadas através de um prisma relativo entre as 

coisas e os fenômenos, senão o rigor que afirma a personalidade do cientista acabará 

por destruir a personalidade da natureza224. Estaremos diante de uma farsa? Ou de 

uma verdade parcial? 

Fundamental o diálogo na fronteira. Não importa qual seja o objeto da 

pesquisa, pode ser humano ou não humano, orgânico ou inorgânico, uma interação 

verbal ou não verbal será travada. Toda pesquisa das ciências naturais também é 

humana. Um cristal não pode escrever uma tese, assim como o cristal precisa de um 

humano para significá-lo como um cristal. Senão... Ele não existiria. “Não há uma 

natureza humana porque toda natureza é humana225”. A natureza existe porque nós a 

significamos dessa ou daquela forma. Sem o humano não existe natureza e sem 

natureza não existe o humano. Assim sendo, concordamos plenamente que “todo 

conhecimento científico-natural é científico-social” (ibid. 92), haja vista que os seres 

humanos vivem em grupos sociais que compõem a sociedade como um todo. 

Não estamos nos afastando do foco. Aqui Boaventura nos indica mais 

profundamente o momento do abraço entre a literatura e a ciência, pois ele afirma 

que na evolução teórica das ciências naturais, a mão quente e acolhedora das ciências 

sociais se apresenta em conceitos e metáforas. 
 

BOAVENTURA: À medida que as ciências naturais se aproximam das ciências 

sociais, estas aproximam-se das humanidades. A revalorização dos estudos 

humanísticos acompanha a revalorização da racionalidade estético-expressiva 

das artes e da literatura que, juntamente com o princípio da comunidade, é uma 

representação inacabada da modernidade. A dimensão estética da ciência foi 

                                                 
224 SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da Razão Indolente. São Paulo: Cortez, 2011. (p. 73) 
225  (Ibid, p.89) 
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reconhecida por cientistas e filósofos da ciência, de Poincaré a Kuhn, de Polanyi a 

Popper. Mas, na transição paradigmática, essa dimensão é ainda mais forte: a 

criação do conhecimento no paradigma emergente reclama para si uma 

proximidade com a criação literária ou artística. Daí que o discurso científico se 

aproxime cada vez mais do discurso artístico e literário (p. 92). 

 

Nossa! Como gostaríamos que Bakhtin e Boaventura pudessem se encontrar. 

Imagina o quanto seria fantástico o diálogo entre eles! Já pensou os dois juntinhos 

numa roda de conversa sobre heterociência? Dialogando nas possibilidades e 

fidelidades fronteiriças entre o discurso científico-acadêmico e o discurso artístico-

literário. Fusão ou exotopia? Isso seria genial. É elucubração demais para nossas 

mentes noturnas... Já cansadas. Precisamos tomar um vinho. Como estamos 

conversando com dois gigantes não podemos tomar um vinho qualquer: a ocasião 

pede um Late Harvest: o sumo amadurecer nas fronteiras da heterocientificidade. 

 
- Ana, você se lembra de quando “te apresentei” a esse vinho maravilhoso? 

- Claro que sim, Márcia! Foi ano passado, na sua casa que conheci a linhagem 

deste vinho – Colheita Tardia, ou como queiram, Late Harvest. Ao degustá-lo, 

senti que estava diante de um raro sabor adocicado. Muito gostoso! E quando 

você me contou a história de como este vinho havia sido descoberto, fizemos 

uma associação imediata ao tema do Rodas deste ano: Fronteiras. Um tema muito 

provocador, de fato. Em tudo vemos fronteiras, diria226.  

 

Vivemos cercados por limites de toda espécie, demarcados pela mente na 

percepção de um mundo extremamente dual. Boaventura nos ensina que na 

emergência do novo paradigma científico temos que aprender a ver o mundo de 

forma mais solidária. (Abrimos a garrafa) Mas a ideia não é adentrar neste vasto 

meandro de possibilidades infindáveis e sim explorar essa coragem de extrair o 

sumo nobre de uvas quase secas - na fronteira entre o fresco e o podre -  para 

amadurecer em camadas cada vez mais densas motivos pelos quais se faz necessário 

a remoção dos obstáculos à uma escritura acadêmica polifônica. E se nos permitem 

dizer, enunciar polifonicamente também nas ciências tidas como naturais, afinal, em 

toda pesquisa existe um humano que está dialogando com alguém ou alguma coisa.  

Estamos no oeste da Alemanha, mais precisamente na Renânia (Tomando 

goles). Conta-se que, as uvas que eram vinificadas só poderiam ser colhidas após a 

autorização de um príncipe-bispo. Certa vez, o mensageiro encarregado de levar a 

autorização até às colinas demorou demais para retornar. Talvez tivesse sido 

assaltado, ou seu cavalo tivesse adoecido, não se sabe ao certo. O fato é, que quando 

ele finalmente retornou, as uvas já estavam quase murchas. Os monges, apavorados 

pela perda da colheita, resolveram vinificá-las mesmo assim. O resultado foi um 

vinho singular-acolhedor. Surgia assim a linhagem Late Harvest: um vinho licoroso, 

                                                 
226 Alusão à Bakhtin (2003) quando diz: Quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas. Da 

obra - Estética da Criação Verbal, p. 409 
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conquistado pela ousadia e coragem daqueles que não se deixaram abater pela 

insegurança do erro ou pela angústia do impossível. Colheita Tardia é um vinho, sem 

dúvida, para os que não se intimidam pelo medo de adentrar nas fronteiras do 

desconhecido. 

 

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018. 

 

Caro Bakhtin, 

 

Sabemos que não foi possível o nosso encontro no pequeno tempo de nossas 

vidas, pois na estrada sincrônica nossos corpos-consciências se desencontraram. 

Contudo, pela afinidade na teia amorosa e sincera de seus escritos, pudemos nos 

encontrar diacronicamente através dos estudos da professora Marisol Barenco e do 

grupo Atos. O grande tempo é essa mágica que nos possibilita encontrar e atualizar 

atos responsáveis na lida por uma cultura científico-artística que não objetifique os 

seres.  

Observar-se em contato com o outro, em contato com o mundo - que nos afeta, 

nos tange, constrange, nos toca, confronta, expande - precisa ser aprendido. 

Aprender a perceber como interagimos com o que nos cerca: sons, imagens, pessoas, 

objetos, cores... É exercício de nobre beleza. O desenvolvimento de uma consciência 

que não apenas constata, mas que constrói seus movimentos sígnicos em interação 

com o mundo deveria ser importante enfoque de aprendizado em processos 

educativos. Aprender não apenas com a mente concentrada na apreensão de 

conceitos, desenvolvimento de soluções e resultados, mas também nos processos de 

compreensão dos fenômenos intrínsecos às experiências humanas.  

Quando nos deparamos com o seu capítulo - Metodologia nas Ciências 

Humanas – escrito nos idos dos anos 30 com o título “Os fundamentos filosóficos das 

ciências humanas” nossos corações se alegram. Uma alegria que brota 

espontaneamente no reconhecimento de tamanha sensibilidade, inteligência e 

perspicácia, ao tecer o caminho a ser percorrido para uma metodologia polifônica; 

que encare a pesquisa na matriz do dialogismo, na arquitetônica do eu-outro em 

plenivalência, onde a verdade pravda227, se alinha na certeza de que “uma ideia em 

uma consciência isolada se degenera e morre” (Bakhtin, 2015, p. 98).  

Não precisamos dizer o quanto gostaríamos de termos te conhecido 

pessoalmente, o quanto Boaventura e nossos colegas - bakhtinianos de carteirinha - 

gostariam de ter te conhecido também; de termos frequentado o Círculo, tomarmos 

vinho juntos, de sermos amigos. Sim, fazemos círculos aqui também... Pesquisando, 

escarafunchando teus escritos, teus ditos e não ditos, que procuramos sorver nas 

entrelinhas, nas subliminares linhas do saber na literatura, na ciência, na poética da 

vida. De gole em gole viemos aprendendo contigo que o cientista-pesquisador nas 

                                                 
227 BAKHTIN, Mikail. Para uma Filosofia do Ato Responsável. Tradução: Valdemir Miotello & Carlos Faraco. São 

Carlos: Pedro e João Editores, 2010 (p.17) 
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ciências humano-sociais não tem como perceber o mundo a não ser do seu lugar 

único, na sua singularidade fruto da cultura da qual faz parte. Ao mesmo tempo, ela 

ou ele deve respeitar o lugar também único dos sujeitos-pesquisados. “Cada sujeito 

único, não coincidente e insubstituível em relação ao outro, que pensa, sente e age a 

partir da sua singularidade do existir, não cabe em abstrações” – é o que diz Marisol 

(2016). 

Por isso nos buscamos, nos rasgamos, nos envolvemos para produzirmos uma 

escritura que verdadeiramente possa ser digna do outro e não do eu. Ao escutarmos 

você dizer no que “o critério não é a exatidão do conhecimento mas a profunda 

penetração228” que o conhecimento deve surgir da compreensão da expressão e não 

da tabulação, viemos entendendo como as coisas devem ser. Esse prisma filosófico 

reflete e refrata o tempo todo a arquitetônica do eu-para-o-outro, do outro-pra-mim, 

nunca o monologismo da arquitetônica do eu-pra-mim-mesmo apenas. Assim 

deveria ser na vida e na pesquisa. 

Nossa garrafa de vinho está quase no final. É uma onda boa, gostosa, que está 

acontecendo pela docência. Não se preocupe, amigo, não ficaremos adictas até o 

término da tese (Risos). Só bebemos com amigos e em ocasiões especiais. Também 

não estamos falando de um vinho qualquer, estamos degustando um Late Harvest. 

Esta é uma ocasião muito especial, afinal é a primeira vez que conversamos sem 

tantas formalidades. Você está nos lapidando assim, o que te agradeçemos muito - do 

fundo do coração. Do contrário, talvez tivéssemos escrito apenas algumas duras 

linhas, em que nossa voz e as vozes coautoras estariam abafadas... E a sua também.  

Entretanto... Já não dá mais pra ficar sem investir no amadurecer das 

fronteiras heterocientíficas. É um caminho sem volta!  

 

Para ti nossa gratidão! 

Nosso doce abraço, 

Ana Elisa e Márcia 
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MIKHAIL BAKHTIN E 

HANNAH ARENDT: a figura de 
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RESUMO 

 

O presente estudo visa estabelecer relações de semelhança entre o pensamento de Mikhail 

Bakhtin e Hannah Arendt, tomando como ponto de partida a interpretação que ambos os 

pensadores fazem de Sócrates. Procura-se também elucidar conceitos chave que se inserem 

na reflexão dos dois pensadores, tais como: dialogismo, inacabamento, pluralidade humana 

e pensamento. Perscrutando de que modo cada um concebe o seu filosofar, demonstra-se o 

confronto que cada qual estabelece com crenças teóricas que se pretendem absolutas frente o 

reconhecimento da multiplicidade de vozes e sentidos que emanam da interação dos sujeitos 

com o mundo. 

 

Palavras-Chave: Bakhtin; Arendt; Filosofia; Sócrates 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

stabelecer relações de semelhança entre as reflexões de dois pensadores que 

nunca se conheceram não é tarefa fácil. Todavia, o desafio se converteu em 

entusiasmo na medida em que a leitura dos textos de Mikhail Bakhtin (1895 – 

1975) tornou patente afinidades conceituais entre ele e Hannah Arendt (1906 – 1975).  

Nascido em Oriol, Rússia, Bakhtin é um teórico com influência 

mundialmente reconhecida no âmbito dos estudos de linguística, teoria e crítica 

literária.  

Independente das controvérsias existentes em torno da autoria de alguns 

textos de tendência marxista e que diz respeito ao grupo de estudiosos russos, 

denominado Círculo de Bakhtin , sua obra é repleta de ajuizamentos filosóficos que 

engendram conceitos bastante significativos não só para a pesquisa de cunho 

literário, mas também para uma melhor compressão das relações que estabelecemos 

com os outros e com o mundo.  Talvez seja por ter essa visão de si e de seu trabalho 

que Bakhtin tenha declarado em uma entrevista a Duvakin, que se considerava “mais 

                                                 
229 Doutoranda em Literarura do PósLit – UnB. Metra em Filosofia pelo PPG-FIL, UnB. Professora de Filosofia do 

IFMA.  E-mail:cacildabonfim7@gmail.com 

 

E 
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que filólogo. Filósofo [...]. Sou um filósofo. Sou um pensador” (BAKHTIN; 

DUVAKIN, 2008, p. 45). 

Em contrapartida, Hannah Arendt, judia-alemã refugiada na França e 

posteriormente nos Estados Unidos , não escreveu um texto específico sobre a arte 

e/ou literatura , mas pode-se constatar sua contribuição para o tema ao longo de toda 

sua obra. Curiosamente e na contramão da asserção de Bakhtin sobre si mesmo, 

Arendt sempre deixou claro em suas entrevistas que não se considerava filósofa e 

sim, uma teórica da política.  

Contudo, é preciso ter em mente que para a Arendt, o termo filósofo (a) 

estava sobrecarregado pelo peso conceitual tradicional e, uma vez que toda a 

construção de seu pensamento se faz mediante o que ela chamou de “insuficiência da 

tradição”, tal denominação não deveria aplicar-se a ela. Neste sentido, deixando de 

lado controvérsias terminológicas é preciso, de antemão, atentar ao fato de que ao 

examinarmos a obra de Arendt: 
 

[...] encontramo-nos convencidos de que Bruehl, sua biógrafa, tem razão: ‘Arendt, 

passou a vida toda falando em política, mas o seu testamento é filosófico’. Ao 

percorrer suas obras, percebemos que o questionamento arendtiano à filosofia 

não se punha apenas no âmbito negativo, do questionamento, mas era possível 

extrair, de sua obra, uma compreensão positiva do filosofar (AGUIAR, 2001, p. 

12). 

 

Designar Bakhtin e Arendt como filósofos é admitir que suas análises foram 

alicerçadas na Filosofia, de tal modo que esta passou a permear toda a estrutura de 

suas obras.  

A fim de suplantar qualquer dúvida que ainda possa pairar na denominação 

que este artigo faculta aos dois pensadores, é preciso lembrar que como leitores, 

professores, estudantes e/ou pesquisadores devemos estar atentos às armadilhas de 

posicionamentos dogmáticos e recordar que a atividade de filosofar sempre foi tema 

impresso na própria Filosofia. Os modos pelos quais os filósofos se debruçaram sobre 

os seus objetos perfazem também aquilo que se determinou como História da 

Filosofia e mais ainda, é preciso admitir que a Filosofia, no processo radical de 

refletir criticamente sobre seu próprio percurso não está acabada e completamente 

definida, mas é algo que se lança para o futuro em busca de sentidos não 

cristalizados pela tradição.   

Segue-se assim, à cata de evidenciar semelhanças entre o pensamento dos 

dois filósofos a partir do uso que ambos fazem da emblemática figura de Sócrates (≅ 

469 a.C.- 399 a.C.).  

 

1. NA CONTRAMÃO DA TRADIÇÃO FILOSÓFICA 

  

Considerado o pai da Filosofia clássica (em sua fase antropológica), Sócrates 

nada deixou por escrito e por isso acabou sendo ideologizado por seus discípulos.  
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Pouco se sabe de sua figura. É certo, que além da peça cômica, As Nuvens, de 

Aristófanes, encenada em 423 a.C. e que ridiculariza o filósofo ateniense, há os 

diálogos de Platão e Xenofonte, seus discípulos, – entre inúmeros outros registros 

que se perderam ou dos quais só restam fragmentos – que descrevem seu modo de 

viver e pensar.  

O que chama atenção é o fato de tanto Bakhtin quanto Arendt, tentarem 

resgatar as características do Sócrates histórico mesmo nos diálogos platônicos em 

que a imagem do filósofo já estaria diluída em outras concepções. Analogamente, 

seria o mesmo que dizer: uma vez estabelecido que A é igual a A, sabe-se também, 

que A não é B, C ... Z.  

Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin evidencia vários gêneros 

literários surgidos na Antiguidade Clássica e no Helenismo. Entre eles, está o diálogo 

socrático, inserido no gênero sério-cômico que, junto à sátira menipeia, contribuiu 

para uma cosmovisão carnavalesca do mundo (Cf. BAKHTIN, 2008, 121 e 122)230.  

Além disso, ressalta-se, que guardada suas devidas diferenças, o diálogo 

socrático constitui-se como fonte da qual emana um dos principais conceitos da 

teoria bakhtiniana, o dialogismo: 

 
Essa concepção – posteriormente reduzida por Julia Kristeva à relação entre 

textos (intertextualidade) – refere-se fundamentalmente à importância do outro 

na constituição e autoconsciência em todas as dimensões, abrangendo, no nível 

linguístico, a relação entre discursos. Para que não se reduza dialogismo a 

intertextualidade ou interdiscursividade, cabe ao leitor atento da obra de Bakhtin 

observar que a concepção de dialogismo é anterior ao uso do termo. Nessa 

perspectiva, percebe-se que a relação entre discursos é, na verdade, uma das 

possibilidades do dialogismo. Fundamental para a ocorrência do dialogismo é a 

relação com o outro, a presença e a valorização constante da alteridade, nunca 

dissolvida em uma espécie de fusão (NUTO, 2011, p. 137)  

 

Assim, os diálogos de Sócrates, assumem grande importância para Bakhtin, 

não só porque “A ‘ironia socrática’ é um riso carnavalesco reduzido” (2008, p. 151), 

mas também porque: 

 
O gênero [diálogo socrático] se baseia na concepção socrática da natureza 

dialógica da verdade e do pensamento humano sobre ela. O método dialógico de 

busca da verdade se opõe ao monologismo oficial que se pretende dono de uma 

verdade acabada, opondo-se igualmente à ingênua pretensão daqueles que pensam 

saber de alguma coisa. A verdade não nasce nem se encontra na cabeça de um 

único homem; ela nasce entre os homens, que juntos procuram no processo de 

comunicação dialógica (BAKHTIN, 2008, 125) (grifos meus). 

 

                                                 
230 Cabe lembrar que para Bakhtin, em oposição aos gêneros-sérios (os mimos de Sófron, o 

diálogo socrático, a literatura dos simpósios, a memorialística, os panfletos, a poesia bucólica e a sátira 

menipeia) está a epopeia, a tragédia, a história e a retórica clássica.  
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A provocação da palavra do interlocutor (anácrise) e o confronto de ideias 

(síncrise) sintetizam a própria maiêutica, método que partindo da interação com os 

outros é capaz de proporcionar o alcance da verdade, ou, em termos mais atuais, 

oportunizar o caminho para o autoconhecimento, prescrição inscrita no oráculo de 

Delfos sob a famosa frase: “Conhece-te a ti mesmo”.  

Bakhtin segue sua exposição mostrando a disseminação do diálogo socrático 

(enquanto estilo) na literatura da Roma Antiga, Idade Média e Renascimento (Cf. 

BAKHTIN, 2008, p.127) e sua influência para a composição do gênero romanesco. 

Todavia, em sua reflexão, o filósofo acaba revelando muito mais do que apenas um 

dos embriões do romance moderno. Ou seja, em sua análise, o que Bakhtin está 

pondo em xeque é a crença que concebe o mundo como algo uno e indivisível.  

O monologismo essencialista e metafísico da tradição foi posto em suspenso 

pelo pensador. Mesmo que esse não fosse seu objetivo primordial, a unicidade do Ser 

estava em questão e essa é uma interrogação eminentemente filosófica. Além disso, 

deve-se considerar que Bakhtin almejou a construção um projeto de filosofia moral, 

que mesmo não tendo se efetivado na íntegra se espraia por vários de seus escritos.  

 

A Ética é tema central de um dos primeiros textos de Bakhtin, “Para uma filosofia 

do ato”, está muito presente em “O autor e o personagem na atividade estética”, 

e transparece de maneira mais ou menos explícita em sua teoria do romance e 

nas análises críticas de Dostoiévski e Rabelais (NUTO, 2010, online).  

 

Na obra Para uma filosofia do ato, inteiramente dedicada à problemática moral, 

a valorização da alteridade é amplamente explicitada na relação que se estabelece 

entre o sujeito e o mundo, sendo o ato ético concebido, precisamente, como 

fundamento dessa interação.  
 

Na visão bakhtiniana, o outro é fundamental não somente para a constituição do 

“eu”, mas também para o seu autoconhecimento. No lugar absolutamente 

singular que ocupa no mundo, o “eu” não pode ter uma visão completa de mim 

mesmo, pois não pode sair de si. Este complemento é dado por outrem – por 

cada um – a partir de seus locais, também absolutamente singulares (NUTO. A 

INFLUENCIA – online, p. 5 e 6) 

 

A singularidade aludida no trecho acima diz respeito ao caráter pessoal e 

intransferível da responsabilidade que se efetiva a partir da posição única que cada 

indivíduo ocupa no mundo e que se constitui em um “não-álibi”, isto é, em uma não 

tentativa de fugir de sua responsabilidade pessoal.  

Na contramão do formalismo ético, Bakhtin destaca o envolvimento pessoal 

de cada sujeito em sua participação ativa na vida (mundo dos atos humanos), ou 

seja, em sua singularidade.  

 
Não existem normas morais que sejam determinadas e válidas em si como normas 

morais, mas existe um sujeito moral com uma determinada estrutura (não uma 
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estrutura psicológica ou física, é claro), e é nele que temos que nos apoiar: ele 

saberá o que está marcado pelo dever moral e quando; ou, para ser exato: pelo 

dever como tal (porque não há dever especificamente moral) (BAKHTIN, 2014, p. 

23) 

 

Em outras palavras, não é o conhecimento teórico de uma norma que faz com 

que ela se torne um dever para sujeito. Se isso fosse possível, então não haveria uma 

dicotomia entre cultura (teoria) e vida. A validade do dever não provem da teoria, 

mas emana do próprio ato responsável, ou seja, do pensamento participativo 

daquele que age.  

Essa concepção vai de encontro a ambição filosófica de estabelecer normas 

universais (teóricas ou práticas) mediante uma fórmula que tenta enquadrar sujeito, 

vida e mundo em sistemas teóricos que engessam o conhecimento. 

 
[...] o mundo como objeto da cognição teórica procura fazer-se passar como o 

mundo na sua totalidade, isto é, não apenas como um Ser abstratamente unitário, 

mas também como um Ser concretamente único na sua possível totalidade 

(BAKHTIN, 2014, p. 24) 

 

Portanto, como mencionado anteriormente, Bakhtin está na contramão da 

tradição filosófica que se vale do solilóquio para estabelecer suas verdades. É neste 

sentido, que a figura de Sócrates extrapola os limites da análise literária feita por 

Bakhtin231 e se insere em sua própria filosofia, que dialogicamente confronta-se com 

todo e qualquer discurso autoritário e opressor, que só aceita como verdadeiro os 

seus próprios princípios.232  

Neste sentido, deve-se atentar para o fato de que existe em Bakhtin uma fusão 

da dimensão ética com a estética (Cf. NUTO, 2010, online). Isso não significa dizer 

que o pensador russo objetivasse prescrever normas éticas para a Literatura, ou para 

a arte em geral, mas evidenciava que o “dado ético é parte integrante do que Bakhtin 

denomina ‘objeto estético’” (Cf. NUTO, 2010, online). 

Pode-se compreender melhor essa fusão na análise literária bakhtiniana sobre 

a relação autor/personagem, pois como o autor possui uma visão da obra mais 

completa do que a de seus personagens, ele pode lhes atribuir caracterizações de 

acordo com sua própria perspectiva ética.  

 
No caso de Dostoiévski, o ato autoral de dar acabamento aos personagens 

destaca-se por ser menos autoritário, pois o autor abdica de sua última palavra 

                                                 
231 O diálogo socrático, através da concepção de natureza dialógica da verdade, do mecanismo de anácrise e 

síncrese, da introdução do herói-ideólogo, do diálogo no limiar (que faz a pessoa revelar as camadas mais 

profundas do seu pensamento) e da imagem embrionária da ideia contribuiu para a “evolução da prosa literária 

europeia e do romance, que leva à obra de Dostoiévski” (BAKHTIN, 2008, p.128). 
232 O diálogo socrático guarda, obviamente, diferenças em relação ao conceito dialogismo de Bakhtin, entre elas, o 

uso da ironia. Todavia isso não invalida a possibilidade do conceito bakhtiniano ter inspiração socrática, ideia 

defendida neste artigo.  
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sobre o personagem, dando-lhe mais liberdade, por meio de uma caracterização 

que envolve mesmo a polêmica do protagonista com outros personagens e a até 

mesmo com o próprio autor. Ou seja: no acabamento que dá a seus personagens, 

Dostoiévski dá-lhes também a liberdade de serem inacabados. Percebe-se 

também, nessa forma de acabamento/inacabamento, a importância do 

dialogismo, presente tanto nas reflexões mais teóricas sobre literatura quanto nas 

reflexões linguísticas de Bakhtin (Cf. NUTO, 2010, online). 

 

É por isso também, que para Bakhtin, a literatura de Dostoiévski é a própria 

representação da polifonia:  

 
[...] a voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra [...] do 

autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de suas 

características, mas tampouco serve de intérprete da voz do autor. Ela possui 

independência excepcional na estrutura da obra, é como se soasse ao lado da 

palavra do autor, coadunando-se de modo especial com ela e com as vozes 

plenivalentes de outros heróis. (BAKHTIN, 2008, p. 5) 

 

Entende-se por polifonia, conceito que Bakhtin extraiu da música, a 

multiplicidade de vozes em um mesmo teto literário que expressam pontos de vista 

diferentes sobre um mesmo assunto (BAKHTIN, 2008, p.38 e 9). 

Já para Hannah Arendt a figura de Sócrates demarca duas de suas críticas 

mais fundamentais: a imposição da visão filosófica sobre a política e o modo como a 

faculdade de pensar foi tratada ao longo da História da Filosofia.  

Cabe evidenciar que todas as reflexões de Hannah Arendt têm como pano de 

fundo o advento do fenômeno totalitário identificado por ela com o regime nazista e 

stalinista.233 O surgimento do totalitarismo era a confirmação empírica da 

degeneração política que retratava não só o esfacelamento da tradição ocidental, mas 

também a ruína das bases que sustentavam a moral. Inédito, o regime totalitário não 

podia ser compreendido pelas categorias usuais da filosofia política, do mesmo 

modo que seus crimes não tinham como ser julgados e punidos conforme os padrões 

morais tradicionais e as referências legais da civilização (Cf. ARENDT, 1979, p. 54).  

Neste contexto, Arendt identifica uma ruptura com a tradição por esta ter se 

mostrado insuficiente para prever ou compreender o fenômeno totalitário. Para ela, 

fez-se necessário, portanto, questionar os fundamentos filosóficos ocidentais não só 

em relação à política, mas também no diz respeito ao conceito de ética, verdade, 

razão e linguagem. 

                                                 
233 Não se pretende tratar aqui do paralelismo entre nazismo e stalinismo feito por Arendt em sua obra, Origens do 

totalitarismo. Entretanto é pertinente observar que tal afinidade traz à tona a compreensão de que o totalitarismo 

surge de um desdobramento tanto capitalista quanto socialista, sendo, portanto, um fenômeno, até certo ponto, 

independente de forças econômico-políticas “liberais ou conservadoras, nacionais ou socialistas, republicanas ou 

monarquistas, autoritárias ou democráticas”. (ARENDT, 2000, p. 513). 
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Ressalta-se que a atualidade de tal empreendimento emerge da constatação de 

que a crise da era moderna não chegou ao fim com a derrota da Alemanha hitlerista 

ou com a morte de Stalin, pois, embora esses regimes já não existam em sua forma 

original, sabe-se que: “As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver sob a 

forma de fortes tentações, que surgirão sempre que pareça impossível aliviar a 

miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem” (ARENDT, 

2000, p. 511).  

Além disso,  
 

[...] devemos continuar conscientes de que a restrição à liberdade, a repressão da 

espontaneidade humana e a corrupção do poder através da violência [práticas 

usuais na atualidade] também são uma ameaça constante para a política dos 

pretensos sistemas liberais (SONTHEIMER, 1999, p 10). 

 

Ao questionar a tradição, Arendt estava recusando a Filosofia234 como 

fundamentação, ou seja, como discurso capaz de justificar e legitimar os modos 

humanos de vida. Historicamente, esta tradição nasceu com o pensamento de Platão, 

originando o que ela caracterizou como um abismo entre Filosofia e Política. Neste 

aspecto é que a figura de Sócrates desponta pela primeira vez em seu pensamento, 

pois na interpretação arendtiana: 
 

O julgamento e condenação de Sócrates [...], fez com que Platão duvidasse da 

validade da persuasão [...]. Intimamente ligada à dúvida de Platão quanto à 

validade da persuasão está a sua enérgica condenação da doxa [...]. A verdade 

platônica [...] sempre é entendida como justamente o oposto da opinião [...]. O 

espetáculo de Sócrates submetendo sua própria doxa às opiniões irresponsáveis 

dos atenienses e sendo suplantado por uma maioria de votos, fez com que Platão 

desprezasse as opiniões e ansiasse por padrões absolutos. Tais padrões [...], 

tornaram-se, daí em diante o impulso primordial de sua filosofia política, 

influenciando de forma decisiva até mesmo a doutrina puramente filosófica das 

ideias (ARENDT, 1993, p. 91 e 92). 

 

A questão posta é que com Platão a legitimação dos governos não necessitava 

vir da cidadania, mas poderia resultar de fontes externas, implicando com isso que a 

política fosse tida como dominação.  

 
No argumento da metafísica ocidental Arendt descobre a descredibilidade da 

existência. Na ambição sistemática, de alguma forma, está inscrita a 

funcionalização da vida humana, a vontade de controlar e administrar totalmente 

a vida dos homens. Na exigência da legitimação absoluta para a política, como 

exigia a tradição platônico-funcionalista, constitui-se uma possibilidade para o 

terror (AGUIAR, 2001, p.13). 

                                                 
234 Entendida neste contexto como a explicação racional do real através de argumentos metafísicos.  
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2. PENSAMENTO E ALTERIDADE  

  

Demarcado este primeiro aspecto, parte-se para a análise do segundo uso que 

Arendt faz da imagem de Sócrates, sobre a faculdade de pensar que, por sua vez, 

surgiu como mote para a compreensão da incapacidade de pensar que ela 

diagnosticou em Adolf Eichmann durante o seu julgamento.235 Daí porque se faz 

necessária uma breve explanação sobre este caso.  

Segundo Arendt, as audiências jurídicas com o funcionário nazista, que 

deviam configurar-se como um espetáculo grandioso, foram perdendo as proporções 

na medida em que o réu revelava sua mediocridade, sua cega obediência, sua 

incapacidade de discernimento moral, sua falta de convicção própria, sua linguagem 

carregada de clichês e frases feitas. Quanto mais o terror de seus atos vinha à tona em 

terrificantes testemunhos e documentos, mais sua nulidade tornava-se gritante. 

A completa insignificância de Eichmann, entretanto, não amenizava seus 

hediondos atos e era exatamente isto que chamava a atenção de Arendt.  

O réu não tinha motivações ideológicas arraigadas.  

 

[...] não entrou para o Partido por convicção nem jamais se deixou convencer por 

ele – sempre que lhe pediam para dar suas razoes, repetia os mesmos clichês 

envergonhados sobre o Tratado de Versalhes e o desemprego; antes, conforme 

declarou no tribunal, “foi como ser engolido pelo Partido contra todas as 

expectativas e sem decisão prévia. Aconteceu muito depressa e repentinamente”. 

Ele não tinha tempo, e muito menos vontade de se informar adequadamente, 

jamais conheceu o programa do Partido, nunca leu Mein Kampf. Kaltenbrunner 

disse para ele: Por que não se filia à SS? E ele respondeu: Por que não? Foi assim 

que aconteceu, e isso parecia ser tudo (ARENDT, 2001b, p. 44 e 45) 

 

Apenas compreendendo a abrangência de tal descrição é que se pode 

realmente perceber em que consiste a incapacidade de pensar, pois, 
 

O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, mas aquele para 

quem já não existe diferença entre o fato e a ficção (isto é, a realidade da 

experiência) e a diferença entre o verdadeiro e o falso (isto é, os critérios do 

pensamento) (ARENDT, 2000, p. 526). 

 

                                                 
235 Chefe da Seção de Assuntos Judaicos e um dos principais responsáveis pela concentração e evacuação dos 

judeus da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, durante o Terceiro Reich, Adolf Eichmann foi preso em 1960, em 

Buenos Aires, e julgado pela Corte de Israel, que o condenou à morte por enforcamento em maio de 1962. 

Enviada a Jerusalém, com a finalidade de fazer a cobertura completa do julgamento para a revista New Yorker, 

Hannah Arendt compilou seus escritos no livro Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963). 

Nessa obra, Arendt cunhou o conceito “banalidade do mal”, que não significa algo comum, trivial ou irrelevante 

e sim, algo terrificante e temível, que desafiava palavras e pensamentos e que caracterizava a falta de 

profundidade do réu.   
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Sem dúvida, Arendt concordava com a definição de Platão quando este diz 

que o pensamento é o diálogo sem som que cada um mantém consigo mesmo (Cf. 

ARENDT, 1992, p.7). Todavia, tinha igualmente claro que a clássica divisão platônica 

entre mundo sensível e mundo das ideias eternas instaurava uma forte oposição 

entre vita activa e vita contemplativa. Quietude, recolhimento e contato com o eterno 

são modos contrários à labuta, exposição pública e relação intersubjetiva.  

Tal oposição se estendeu pela Idade Média, época em que a atividade de 

pensar tornou-se meditação que, por sua vez, visava atingir a contemplação sob a 

forma de um “estado abençoado da alma”, antecedendo a suposta vida futura nos 

céus. 

Pouco a pouco, com a ascensão da burguesia, o surgimento da ciência e a 

exigência de um método epistemológico (séc. XVII), a História foi registrando uma 

espantosa inversão na importância das duas categorias. Enquanto a ação foi sendo 

enclausurada na camisa-de-força de um padrão comportamental, através das 

especulações da nascente psicologia, o pensamento estava sendo definido como uma 

mera função cerebral de raciocínios, cujos resultado se chegava com mais precisão 

com o uso de instrumentos eletrônicos.  

Buscando regatar o sentido primordial do pensamento Arendt se debruçou 

sobre essa atividade em sua última obra, A vida do espírito.236 Para tanto, ela recorreu à 

distinção kantiana entre Razão (Vernunvt) e Intelecto (Verstand). A Razão lida com o 

pensamento enquanto o Intelecto se ocupa da cognição. Isso significa dizer, que se 

essas faculdades são distintas e tratam com temas distintos, então são também, 

movidas por buscas diferentes. Intelecto (conhecimento) se interessa pela verdade, 

enquanto a Razão (pensamento) aspira ao significado, embora não produza com isso 

fins absolutos e inquestionáveis.237 

A figura de Sócrates surge então, novamente, para explicar tal asserção. 

Porém, deve-se sempre ter em mente que “O Sócrates de Hannah Arendt é uma 

figura histórica construída como o negativo da criação filosófica de seu mais ilustre 

discípulo” (DUARTE, 2000, p. 350). 

O Sócrates visto por Arendt é um cidadão ateniense que exercitava o 

pensamento sem a pretensão de formular uma doutrina, um sujeito que estava 

sempre na praça pública, que não desejava se tornar governante, não detinha 

nenhuma verdade a ser imposta aos demais, não se considerava um sábio e por isso 

mesmo tratava de examinar constantemente suas opiniões, assim como as dos 

demais cidadãos. Por vezes, se autodenominava como um moscardo que ferroava as 

pessoas, quando através do exercício do pensamento, examinava as questões. Em 

                                                 
236 Infelizmente, em virtude de seu falecimento em dezembro de 1975, o livro de Arendt ficou inacabado, tendo 

apenas as duas primeiras partes (o pensar e o querer) concluídas. 
237 A distinção entre significado e verdade é um ponto crucial na investigação arendtiana, pois seu oposto, ou seja, 

tratar significado como sendo o mesmo que verdade foi para Arendt uma das maiores falácias metafísicas da qual 

nem mesmo Heidegger havia escapado, visto ter dito que o significado do Ser e a verdade do Ser eram uma e a 

mesma coisa. 
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outras ocasiões, comparava-se a uma parteira, visto ajudar as pessoas a darem à luz 

ao seu próprio pensamento. Certa vez, teria sido chamado de arraia-elétrica, pois 

através da perplexidade da admissão de que nada se sabe realmente, paralisava as 

falsas certezas absolutas. Sua investigação dava-se por amor à própria investigação e 

ele não parecia se sentir constrangido nem pela vida pública nem pelo pensamento 

reflexivo, ao contrário, movia-se em um e em outro, entrecruzando-os sem 

embaraço.238. 

Para exemplificar como se dá a atividade do pensamento, Arendt analisa duas 

frases de Sócrates no dialogo platônico Górgias que tem por tema a retórica. As duas 

afirmações são as seguintes: “É melhor sofrer o mal do que cometer” (PLATÃO, 1980: 

474b) e, “Seria melhor para mim [...] que multidões de homens discordassem de 

mim, do que eu, sendo um, viesse a entrar em desacordo comigo mesmo e a 

contradizer-me” (PLATÃO, 1980: 482c) (grifo meu).  

Como algo ou alguém que é um, isto é, idêntico a si mesmo, poderia estar em 

desarmonia consigo?239 Isso acontece porque quando a atividade do pensamento se 

inicia uma diferença se instala nessa unicidade (Cf. ARENDT, 1992, p. 137). Daí 

porque uma pessoa não é alguém apenas para os outros, mas é também, alguém para 

si mesmo. 
 

Enquanto estou consciente, isto é, consciente de mim mesmo, sou idêntico a mim 

mesmo somente para aqueles a quem apareço como sendo um só. Para mim 

mesmo, ao articular esse estar-consciente-de-mim-mesmo, sou inevitavelmente 

dois-em-um. [...]. Sem essa cisão original, que Platão mais tarde utilizou ao 

definir o pensamento como diálogo sem som (eme emautô) de mim comigo 

mesmo, o dois-em-um, que Sócrates pressupõe em sua afirmação sobre a 

harmonia comigo mesmo, não seria possível (ARENDT, 1993, p. 164) 

 

Em relação a outra frase: “É melhor sofrer o mal do que cometer” fica claro, 

depois da explicação da dualidade instalada na unicidade, que o motivo pelo qual 

Sócrates não quer fazer o mal está no fato de que teria que suportar uma vida inteira 

com um malfeitor dentro de si.  

Assim, do mesmo modo que a presença do outro é fundamental na reflexão 

de bakhtiniana, o reconhecimento da alteridade é condição indispensável para 

que o diálogo do pensamento aconteça em Arendt, pois a existência do outro já 

está presente no próprio “eu”. Sem perder de vista, claro, que ambas as 

concepções são motivadas pela figura de Sócrates.  

Além disso, a atividade de pensar remete ao conceito arendtiano de 

pluralidade humana que: 

  

                                                 
238 Estas parecem ser exatamente as características que Bakhtin também ressalta no filósofo grego. Ver em 

BAKHTIN. 2008, p. 125.  
239 O esclarecimento da segunda proposição torna mais clara a primeira. 
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[...] tem o duplo aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os 

homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de 

fazer planos para o futuro e prever as necessidades de gerações vindouras. Se 

não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que 

existiram, existem ou virão a existir os homens não precisariam do discurso ou 

da ação para se fazerem entender. Com simples sinais e sons, poderiam 

comunicar suas necessidades imediatas e idênticas (ARENDT, 2001a, p. 188). 

 

Ao homem cabe, portanto, não só a capacidade de comunicar necessidades 

como fome ou sede, mas de comunicar a si mesmo, revelando seu próprio ser. Neste 

sentido, não se pode perder de vista que este revelar a si mesmo ocorre na dimensão 

pública, enquanto espaço do aparecer em um mundo comum, que requer o 

compartilhar. Ora, mas para que algo possa ser compartilhado precisa, obviamente, 

ser também algo comunicável. Daí a pluralidade ser condição não só da ação, mas 

também para o discurso, pois “É com atos e palavras que nos inserimos no mundo 

humano” (ARENDT, 2001a, p. 189).  

Deve-se lembrar também, que o espaço público é também o espaço da arte e 

mais especificamente da Literatura que tem por princípio básico duas consciências: 

autor e leitor.  
 

Neste mundo em que chegamos e aparecemos vindos de lugar nenhum, e do 

qual desaparecemos em lugar nenhum, Ser e Aparecer coincidem. A matéria 

morta, natural e artificial, mutável e imutável, depende em seu ser, isto é, em sua 

qualidade de aparecer, da presença de criaturas vivas. Nada e ninguém existe 

neste mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador. Em outras 

palavras, nada do que é, à medida que aparece, existe no singular; tudo que é, é 

próprio para ser percebido por alguém. Não o Homem, mas os homens que 

habitam este planeta. A pluralidade é a lei da Terra (ARENDT, 1992, p. 17) (grifo 

meu) 

 

Como não ver nessas palavras de Arendt toda a reflexão de Bakhtin sobre o 

dialogismo e alteridade?  

As duas frases de Sócrates indicam que a condição para que ocorra a atividade 

do pensamento é a concordância, pois os que dialogam (o dois-em-um) precisam 

estar em conformidade, como dois amigos. Caso contrário, ao invés da harmonia 

requerida para o diálogo entra em cena o desacordo consigo mesmo, isto é, a guerra 

interior (Cf. ARENDT, 1993, p. 165), algo que bem visível em várias obras de 

Dostoiévski analisadas por Bakhtin, fundamentalmente, Crime e Castigo, que relata 

toda a luta interior do protagonista, Raskolnikov. 

Vale ainda registar que para Arendt, o pensamento é como o vento e seu sopro 

é a manifestação do espírito no mundo das aparências (Cf. ARENDT, 1992, p. 131). 

Sua atividade invisível torna-se presente através das palavras que por sua vez, 

requerem metáforas, ou seja, expressões que estabeleçam uma ponte na qual seja 

possível transportar o reflexivo para o ativo, engendrando o significado das coisas. 
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Todo pensar, já que não busca a verdade através do conhecimento, é um re-

pensar que não cria valores e não confirma regras de conduta. Ao contrário, dissolve 

doutrinas, teorias e convicções. Em seu sentido não-cognitivo e não-especializado, o 

pensamento não se confunde com a atividade de filosofar e não é exclusividade de 

alguns poucos, mas faculdade que se faz presente em todos, de modo que, o seu 

contrário, o não-pensar também não inclui apenas casos raros ou de debilidade 

mental, mas pode ser uma realidade que se encontra mesmo nos meios eruditos e 

científicos. 

O pensamento não trouxe tantas “conquistas” quanto a cognição e sua 

importância política e moral parece só se tornar relevante “nos momentos históricos 

em que ‘as coisas se despedaçam’; e o centro não se sustenta” (ARENDT, 1993, p. 

167). Por isso, o ato de pensar é uma última defesa do indivíduo que se encontra 

coagido por todos os lados, e possui um cunho eminentemente político, pois, 

 
Quando todos estão deixando-se levar, impensadamente, pelo que os outros 

fazem e por aquilo em que creem, aqueles que pensam são forçados a mostrar-se, 

pois a sua recusa em aderir torna-se patente, e torna-se, portanto, um tipo de 

ação (ARENDT, 1992, p. 144). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Aceitar que Eichmann não tinha outra opção, a não ser cumprir 

obedientemente as ordens que lhe davam, é fechar os olhos aos exemplos, poucos, 

porém, reais daqueles que não aderiram ao regime nazista. É fazer de conta que 

nunca houve movimentos de resistência (como o marcante e histórico movimento 

francês), é ignorar ou querer esquecer a ajuda em termos de esconderijos, passaportes 

falsos, vistos, fugas etc., que alguns, mesmo sob pena de morte e degradação, 

ofereceram àqueles que eram vítimas das terrificantes atrocidades totalitárias. A 

culpa existe, exatamente porque a capacidade de pensar é comum a todos.  
 

O que exigimos [...] é que os seres humanos sejam capazes de diferenciar o certo 

do errado mesmo quando tudo que têm para guiá-los seja apenas seu próprio 

juízo [...] [que] pode estar inteiramente em conflito [...] com a opinião unânime de 

todos a sua volta. Os poucos ainda capazes de distinguir certo e errado guiavam-

se apenas por seus próprios juízos [...] e tinham que decidir sobre cada caso 

quando ele surgia, porque não existiam regras para o inaudito (ARENDT, 2001b, 

p. 318). 

 

Chamo atenção para a semelhança dos aspectos apontados acerca das 

reflexões de Hannah Arendt em relação a algumas ideias de Mikhail Bakhtin, na 

certeza de respeitar suas diferenças e não pretender esgotar tal aproximação. Ambos 

fazem uma crítica à pretensão filosófica (em teorias que visam a cognição) de tratar o 

mundo/vida como uma abstração unitária possível de ser apreendida em sua 
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totalidade. Explicitam que o pensamento também é ação/ato que precisa ser 

exercitado.  Reconhecem a relevância da responsabilidade pelos atos praticados. 

Valorizam a alteridade e as relações intersubjetivas como fundamento para a 

compreensão da realidade em suas várias dimensões. Prezam a 

singularidade/evento. Concebem o diálogo/dialogismo como revelação da posição 

que cada um ocupa no mundo, numa postura nunca conclusiva, isto é, inacabada, 

que é a própria abertura de possibilidades sujeitos entre si e com mundo.   

Bakhtin e Arendt, em suas análises linguísticas, literárias, éticas e políticas, 

estão dialogando com seus leitores sobre as diferenças, a relevância da alteridade. O 

reconhecimento da multiplicidade de perspectivas e o valor dos questionamentos são 

evidenciados a fim de que estas dimensões nunca mais sejam submetidas a uma 

totalidade de igualdade estéreis na qual a ignorância (assumindo a forma invariável 

de um princípio absoluto tiranicamente coage a pluralidade e nega o dialogismo, 

tentando dissolvê-los na unidade eterna do silêncio que pode se manifestar mediante 

uma lei, um padrão, um mandamento, uma regra, uma ordem, uma farda, uma 

insígnia, uma bandeira ou uma terrificante ideia de superioridade racial. 
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“A MANTA DO SOLDADO”,  DE 

LÍDIA JORGE: um breve 

apontamento sobre a descoberta da 

identidade e seus simbolismos 
 

Daiane CONTE240 

 
Minhas fronteiras temporais e espaciais  

não me são dadas, ao passo que o outro  

me é dado por inteiro nesse espaço.  

Bakhtin 

 

 

 manta do soldado”, de Lídia Jorge, também conhecida por “O vale da 

paixão”,  título pela qual foi originalmente publicada, é uma obra 

literária extraordinária que leva o leitor a acompanhar a trajetória 

empreendida pela personagem narradora para encontrar a sua própria identidade, 

em uma narrativa carregada de simbolismos. 

A narradora, que transita entre a terceira e a primeira pessoa, inicia seu 

processo de autoconhecimento através de lembranças fragmentadas oriundas de 

objetos que pertenceram ao seu pai e de relatos fortuitos que fazem, sobre ele, 

familiares e empregados da casa onde mora, em Valmares, cidade fictícia do 

Algarves, região sul de Portugal. 

Gerada no encontro amoroso entre Maria Ema e Walter Dias, o filho mais novo 

do déspota Francisco Dias, a narradora é criada e registrada como filha do irmão 

mais velho e coxo de Walter, Custódio Dias, que para reparar o erro do irmão, que 

foge para a Índia, casa-se com Maria Ema, assumindo a criança como sua, a mando 

do pai. 

Assim, fracionada entre o papel de sobrinha e de filha do tio, que é na verdade 

pai, a narradora vai tecendo a identidade de seu progenitor e também a sua, através 

de rastros deixados por ele; rastros esses, que fazem a sua história manter-se viva, 

não sendo esquecida ou apagada: 
 

Esse conceito de rastro nos conduz à problemática, brevemente evocada, da 

memória. Notemos primeiro que o rastro, na tradição filosófica e psicológica, foi 

sempre uma dessas noções preciosas e complexas – para não dizer, em boa (?) 
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lógica cartesiana, obscuras – que procuram manter juntas a presença do ausente e 

a ausência da presença. Seja sobre tabletes de cera ou sobre uma “lousa mágica” - 

essas metáforas privilegiadas da alma -, o rastro inscreve a lembrança de uma 

presença que não existe mais e que sempre corre o risco de se apagar 

definitivamente. […] O que me interessa ressaltar aqui é o liame entre rastro e 

memória, de Aristóteles a Freud, passando por Santo Agostinho e Proust 

(GAGNEBIN, 2009, p. 44, grifo nosso). 
 

Mas afinal, o que é a identidade? Como nós nos identificamos? Como os 

outros nos identificam? Embora pareçam simples, essas questões não são tão fáceis 

de serem respondidas. Na narrativa, a personagem busca em sua memória 

justamente os rastros para compreender e recompor sua história.   

Segundo o Dicionário online Michaelis (2018) o conceito de identidade pode 

ser definido como uma “série de características próprias de uma pessoa ou coisa por 

meio das quais podemos distingui-las” ou “estado de semelhança absoluta e 

completa entre dois elementos com as mesmas características principais”. Ainda, não 

podemos esquecer que muitos traços hereditários, sejam físicos ou anímicos, 

constituem nossa identidade e podem nos fazer parecidos com algum familiar. 

Assim, subjacente ao conceito de identidade, está o conceito de herança ou, melhor 

dizendo, de caracteres hereditários deixados por nossos ascendentes, mais 

especificamente, mãe e pai. 

Daí por que a identidade de uma pessoa está intimamente ligada ao ato de 

reconhecimento de paternidade que, inclusive no Brasil, foi alçado ao patamar de 

direito personalíssimo, conforme se vê do art. 27 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): “O reconhecimento do estado de filiação é direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais 

ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça” (Lei n. 

8069/90). 

Ainda, podemos definir a identidade pelo que não somos. Nas palavras de 

Silva (2009, p. 82), “a afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, 

sempre as operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer ‘o que somos’, 

significa também dizer ‘o que não somos”. 

E é exatamente essa identidade herdada, essa percepção de quem eu sou, de 

onde vem as características que me constituem e de como os outros me veem é o que 

busca a narradora personagem, sem identificação, na obra repleta de significados de 

Lídia Jorge. 

Nesse romance, narrado de forma anacrônica, ou seja, sem ordem cronológica 

definida, que se compõe na medida em que brotam as lembranças da personagem 

narradora, similar ao fluxo de consciência, vamos pouco a pouco desvendando as 

memórias da personagem que busca saber quem de fato foi seu pai e quais 

características herdou dele. 

Já no início do texto percebemos o desprovimento de identidade da 

personagem, pois a narradora transita entre a terceira e a primeira pessoa; ora ela é 
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uma narradora heterodiegética, alheia à família, ora ela narradora-personagem, 

denunciando-se como “a filha de Walter” (SOUZA; SPAREMBERGER, 2014). Essa 

oscilação da pessoa da narrativa mostra a existência de uma crise identitária, como se 

a narradora personagem questionasse o lugar que ela ocupa na própria narrativa e na 

família Dias: 
 

Como na noite em que Walter Dias visitou a filha, de novo os seus passos se 

detêm no patamar, descalça-se rente a parede com a agilidade duma sombra, 

prepara-se para subir a escada, e eu não posso dissuadi-lo nem detê-lo, pela 

simples razão de que desejo que atinja rapidamente o último degrau, abra a porta 

sem bater e entre pelo limiar apertado, sem dizer uma palavra (JORGE, 2003, p. 7, 

grifo nosso). 

 

Também podemos ver o desequilíbrio identitário da personagem na própria 

ausência de sua denominação, sugerindo uma identidade anulada e, portanto, 

desprovida de nome (Ferro, 2009). Ou, ainda, pela sua reiterada menção como “a 

filha de Walter” denotando que sua identidade está intimamente ligada à figura do 

pai, já que “ela sabia que não eram seus verdadeiros irmãos os seus três irmãos, os 

filhos de Maria Ema e Custódio Dias. Sabia que os seus irmãos eram seus primos, 

que o mesmo sangue que os unia os separava. E tinha conhecimento de que em todos 

os documentos de identificação havia uma mentira” (Jorge, 2003, p. 18). 

Também importante destacar que, na casa de Valmares o sustento da família 

vinha do trabalho rural, da agricultura, exercido pelo avô, seus filhos e suas noras, 

além dos empregados. Nesse sentido, destaco a imagem inflexível de Francisco Dias, 

avô “duas vezes” (Jorge, 2003, p. 18) da filha de Walter, que exerce um comando 

severo, vendo seus filhos e noras como mão de obra necessária à produção e ao 

sustento da casa, tratando-os mais como máquinas do que como pessoas, 

aniquilando as suas individualidades e gerando, posteriormente, a fuga dos filhos: 
 

O dono de Valmares achava que sua casa era uma empresa sólida uma unidade 

de produção à semelhança dum estado (JORGE, 2003, p.44). 

[...] 

Aliás, eles (os filhos) não existiam diante de Francisco Dias. Só à medida que 

anunciavam que iam partir começavam a ter singularidade na casa, a ter 

identidade própria diante do pai, saíam do molho, do bando produtivo, da 

brigada de trabalho que formavam, para serem pessoas identificadas. Para serem 

chamados um a um, diante das malas que faziam de noite. (JORGE, 2003, p. 84, grifo 

nosso) 

 

Portanto, se a forma patriarcal constitutiva da ordem familiar da casa de 

Francisco Dias, por si só, já absorvia a individualidade, corroendo a identidade 

própria daqueles que a habitavam, para a narradora, a abstração em relação a sua 

própria identidade tornava-se mais pesada, posto que ela ainda era obrigada a 
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guardar, e por que não dizer “suportar”, o segredo da casa: a condição de filha de 

Walter Dias: 
 

Aliás, a palavra fora dela, Maria Ema. Ela mesma me pedira silêncio, antes da 

chegada de Walter. […] mas Maria Ema mostrava-mo antes que Walter chegasse, 

porque queria pedir-me um favor, em nome dos meus três irmãos e do próprio 

Custódio Dias. O favor era o seguinte – Queria pedir-me que nunca trocasse os 

nomes, que sempre tratasse Walter dias por tio. Pedia-me, pelo amor de Deus, 

que eu jamais me enganasse. (JORGE, 2003, p. 135/134, grifo nosso) 

 

Mais, ela era o próprio segredo, vivo e latente, que andava pela casa a lembrar 

a todos a sua condição de bastarda e, por isso, muitas vezes imaginava como seria a 

vida daqueles que habitavam aquele lugar se não tivesse nascido, se Maria Ema 

tivesse a abortado: 
 

Porque ela deveria ter-se desfeito de mim, para ser ela mesma, durante a vida de 

mulher que merecia ter tido, mas não se desfez. Não soube, não tinha como nem 

com quê. Não conhecia os caminhos para se desfazer da criatura que se 

enroscava dentro de si. Por isso, ela tinha-se deixado prolongar para além da sua 

vontade e eu tomava-lhe pelo pedaço necrosado dela. (JORGE, 2003, p. 133). 

 

Interessante destacar que “a década do silêncio” (Jorge, 2003, p. 165), a que se 

refere a narradora, remete tanto ao silêncio imposto na casa dos Dias, sobre o fruto 

do passado amoroso de Walter e Maria Ema, quanto à época da ditadura salazarista, 

que censurava, encobrindo as notícias dos conflitos vindos das colônias africanas. 

Nesse sentido, é importante salientar que a forma como a família Dias se 

constituí, apegada ao conservadorismo tradicional, patriarcal e religioso, representa 

um microssomo da sociedade portuguesa à época do governo ditatorial de Salazar, 

do qual Walter Dias divergia e se opunha, revelando a sua resistência através dos 

seus desenhos de pássaros e da urgência errante, que refletem o seu desejo por 

liberdade. Daí por que a família Dias tinha a capacidade de dissimular sem 

cerimônia a verdade sobre a paternidade da narradora. Todos sabiam, mas ninguém 

ousava desobedecer o pacto de silêncio. 

A semelhança física entre “a filha de Walter” e o pai, tema importante quando 

se trata de identidade, é destacada em dois fatos simbióticos da narrativa: na 

fotografia de 1951 e no encontro furtivo da noite chuvosa de 1963. Neste episódio, 

Walter e sua filha se olham em frente ao espelho e o pai nota a semelhança física dos 

dois: ambos têm os mesmos olhos claros e os mesmos cabelos crespos. Já no episódio 

de 1951, a família nuclear (Walter, Maria Ema e a filha) conseguiu unir-se para a 

fotografia, tendo a personagem ficado lado a lado com a figura mítica do pai. Nota-se 

que a narradora esforça-se para manter viva em sua memória esse único momento 

em que estiveram juntos, e que na noite chuvosa de 63, como por um milagre, lhe é 

concedido mais uma vez: 
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Lembrar-me propriamente, só me lembrarei de ter sido erguida por ele, no 

momento da fotografia, quando ambos juntávamos as cabeças, e salvo as idades e 

as proporções, parecíamos iguais. 

[…] O espelho era alto […] Tinha vindo dos anos trinta até ali, congelado na 

estranheza da sua forma, de propósito para que naquela noite de chuva Walter 

Dias e ela ficassem refletidos. 

[…] 

Mas o que surpreendia é que ele falasse como se não soubesse que se tratava de 

um momento que se repetia - “Meu Deus, como nos parecemos! - dizia Walter, 

rodando o vidro do candeeiro, ignorando a fotografia que havia deixado a Maria 

Ema. (JORGE, 2003, p. 28-29) 
 

Importante destacar que a imagem do pai, criada pela personagem, é 

fortemente idealizada. No encontro de 1963 ela não consegue falar, talvez tomada 

pela emoção do primeiro e único encontro a sós com o pai. Os dois estão no quarto 

dela, o pai falando-lhe que nunca lhe deu nada, que a trocou pela Índia, e ela apenas 

escuta, mantendo o silêncio imposto pela família, embora “ela queria enunciar o 

legado mais palpável que ele lhe deixara, queria dizer como cresceu até os quinze 

anos acompanhada pelo seu equipamento militar. Porque aí ele compreenderia […] 

Pelo contrário, ela é que lhe devia” (JORGE, 2003, p. 36). 

A construção da imagem intocável do pai também está presente quando a 

narradora sente-se culpada pelos caminhos seguidos por Maria Ema e Walter Dias, 

pois em nenhum momento ela questiona a atitude de Walter que a trocou pela Índia 

e pelo mundo: 
 

Mas se não tivesse sido eu, Maria Ema estaria ao lado de Walter, os filhos de 

Custódio Dias seriam duma outra mulher e os meus irmãos seriam filhos de 

Maria Ema Baptista e de Walter Glória Dias. Talvez só eles existissem, não eu. Eu 

era filha dum acaso, dum ímpeto, dum desencontro de viagem, duma bruteza da 

juventude, da exuberância do corpo (JORGE, 2003, p. 134). 

 

Ou seja, o “trotamundos”, apelido pejorativo de Walter Dias, batizado pelo pai 

Francisco, deixou a filha para viajar pelo mundo, conhecer novos países e, 

principalmente, dormir com várias mulheres sob sua manta de soldado. Entretanto, a 

narradora o idolatra, não o vê como o culpado do seu abandono, da sua estranheza 

perante a família Dias; a culpada era ela, o erro era ela. 

Já na adolescência, como que iniciasse o processo de sua ruptura com a figura 

do pai, na tentativa de disfarçar a semelhança de ambos, tentava mudar o cabelo: “no 

Inverno rigoroso de sessenta e três, eu dominava-o com óleo e secador a ferver, 

desencrespava-o, queria ser outra, e por isso não me parecia mais com ele” (JORGE, 

2003, p. 133). 

Entretanto não bastava alterar a semelhança física, pois “a filha de Walter” 

seguia os passos do pai também se manifestando pelo sexo, conforme se vê nos dois 

trechos abaixo: o primeiro relatando a descoberta do caráter libertino do filho mais 
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novo de Francisco Dias; o outro, mostrando as atitudes voluptuosas da neta, o que 

levou Maria Ema à inevitável comparação, dizendo aos gritos que “ela era a cara 

tinta e escarrada de Walter Dias, viciosa e depravada como ele, falsa e mentirosa 

como ele, traidora e inclinada ao mal como ele” (JORGE, 2003, p. 151): 

 

Porque todos esperavam que acontecesse, que o sexo de Walter se manifestasse, 

deixasse um rastilho, fosse assunto de escândalo, para que o seu caráter se 

tornasse compreensível, a sua vida fosse claramente punível, e a ordem se 

equilibrasse (JORGE, 2003, p. 68). 

[…] 

Na noite da ofensiva de Dalila, a filha entrou de madrugada, exuberante, com os 

sapatos na mão e roupa cheia de manchas pardas (JORGE, 2003, p. 153, grifo 

nosso). 

 

Nota-se que até a forma como a narradora chega em casa, sorrateiramente, 

“com os sapatos na mão”, é uma das primeiras características que aparece em Walter 

Dias já no primeiro capítulo de “A manta do soldado”: 
 

Como na noite em que Walter Dias visitou a filha, de novo os seus passos se 

detêm no patamar, descalça-se rente à parede com a agilidade duma sombra, 

prepara-se para subir a escada, e eu não posso dissuadi-lo nem detê-lo, pela 

simples razão de que desejo que atinja rapidamente o último degrau, abra a porta 

sem bater e entre pelo limiar apertado, sem dizer uma palavra. E foi assim que 

aconteceu. Ainda o tempo de reconstituir esses gestos não tinha decorrido, e já 

ele se encontrava ameio do soalho segurando os sapatos com uma das mão 

(JORGE, 2003, p. 7, grifo nosso). 
 

 

A primeira tentativa mais brusca de romper os elos que a ligavam ao pai foi o 

seu envolvimento com Dr. Dalila. O relacionamento com o médico alcoólatra e 

impotente que durou 10 anos conseguiu fazer a personagem se livrar do revólver 

Smith que significava a proteção de Walter, a proteção do pai: 
 

Ele (Dr. Dalila) disse-lhe: - Se me amas, vais lá a tua casa buscar essa arma para te 

desfazeres dela. Entendes? Ou ela ou eu […] Se uma mulher precisa de dormir 

sobre o revólver do pai, é porque não ama o marido. 

[…] 

E o Dr. Dalila, que até se encontrava sóbrio, a partir daquele instante, parecia ir 

ficando gradualmente embriagado. Descalçou os sapatos, aproximou-se das 

ondas, entrou por elas dentro e, com uma fúria extraordinária, atirou o revólver 

Smith para água, gritando: “Requiescat in pace”! 

 

De fato, o revólver “deixado pelo pai, não esquecido, deixado”(JORGE, 2003, 

p. 137) era guardado pela narradora debaixo da cama, simbolizando a proteção que 

um pai deve dar a uma filha: “Ela sabia que entre o colchão de fatana e o de lã existia 
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aquele objeto. O objeto era o revólver Smith que tinha pertencido ao soldado Walter. 

A filha de Walter encolhia-se, erguia-se, sentava-se sobre o revólver, enfrentando o 

escuro, salva do terror do escuro que a rondava” (JORGE, 2003, p. 42). 

Interessante notar que, ao relacionar-se sexualmente com Dr. Dalila, a 

personagem   deixa de ser menina e torna-se mulher, conseguindo romper, portanto, 

ainda que minimamente, a necessidade de proteção do pai, que refletia sob a forma 

do revólver, deixando que o seu companheiro se desfizesse da arma. 

Mas foi somente com as “cartas envenenadas” (JORGE, 2003, p. 189) que a 

personagem conseguiu, de fato, dissociar a sua imagem da figura do pai. Os irmãos 

Dias “começaram a escrever sobre a pessoa de Walter, sobre a intocável imagem de 

Walter” (JORGE, 2003, p. 176), contando, dentre outras atrocidades, que Walter 

andava por aí, deitando com mulheres de todos os cantos do mundo em sua manta 

de soldado e deixando filhos por onde passava. Diziam que Walter pediu dinheiro 

emprestado ao irmão para comprar o carro chevrolet preto, que tanto fez feliz a 

família Dias naquele ano de 1963, mas nunca o ressarciu, deixando “a filha de 

Walter” desiludida. As mentiras de Walter vieram à tona. 

A imagem perfeita do pai se desfaz e, através de um texto escrito por ela, e que  

“consistia em aniquilar a pessoa de Walter” (JORGE, 2003, p. 208), a narradora se 

libertou das amarras que lhes prendiam ao pai idealizado e que lhe foi negado. 

O fato culminante da libertação da narradora foi o ato simbólico de enterrar 

Walter, sepultando em seu lugar a manta que ele lhe deixou por herança. A manta em 

que ela foi concebida; a manta da desonra e da desilusão. E, com a dor de quem pare 

um filho e se despede para sempre de um pai, a inominada renasce com a sua 

individualidade, independência e identidade própria. 

Por fim, destaco o texto escolhido pela personagem para ler sozinha em seu 

quarto e cujos trechos decora para recitar ao pai: a “Ilíada”, de Homero. A epopeia, 

cantada para que o tempo jamais apague as proezas dos heróis da guerra de Troia, 

evocando-se deuses gregos, assemelha-se à narrativa da personagem que invoca suas 

lembranças para não serem esquecidas, e “para que Walter saiba”, invocando-o. 

Cabe observar, também, que na “Ilíada” a “palavra de rememoração e de 

louvor do poeta corresponde, em sua intenção e em seus efeitos, às cerimonias de 

luto e enterro. Como estrela funerária, erguida em memória do morto, o canto 

poético luta igualmente para manter viva a memória do herói” (GAGNEBIN, 2009, p. 

45), como também faz a personagem ao iniciar sua narrativa após receber a manta de 

Walter como “única herança”, por ocasião de sua morte. 

Ainda, após receber as “cartas envenenadas”, a filha de Walter lembra da 

morte de Heitor, “transportado por um carro em pompa diante das muralhas de 

Troia” (JORGE, 2003, p. 207), e desejou que seu pai tivesse morrido em batalha 

quando fora soldado, pois teria sido mais digna a sua morte de fato do que a morte 

do herói que ela mantinha dentro de si. 

Destarte, o romance de Lídia Jorge é mais do que o testemunho de uma filha, 

cuja real identidade do pai lhe foi negada. É a busca pela emancipação de uma 

mulher que cresceu em uma casa sem amor, sem carinho e sem proteção. E que para 
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sobreviver à indiferença daqueles que a rodeavam, criou um pai herói, nascido de 

objetos esquecidos por ele, que viria protegê-la e amá-la, mas cujo encontro, tão 

desejado, se deu “pela primeira vez, pela única vez, pela última vez na vida” 

(JORGE, 2003, p. 41) em uma noite chuvosa de 1963. 

Enfim, é um romance de memória, escrita, morte e renascimento, pois através 

da memória a narradora personagem percorre o caminho do autoconhecimento, 

construindo e desconstruindo a figura do pai, libertando-se das amarras do passado 

através da escrita,  matando a figura idealizada do progenitor e, por consequência, 

renascendo com sua própria identidade, individualidade e independência. 
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RESUMO 

 

Neste texto, discutiremos as formas de tempo e de cronotopo no romance (auto)biográfico, 

produzidas por Mikhail Bakhtin em sua obra Questões de literatura e de estética: a teoria do 

romance, bem como as suas permanências na contemporaneidade, com o romance auto 

biográfico do jornalista Raymundo Souza Dantas Um começo de vida: depoimento biográfico, 

publicado pelo Ministério da Educação e Saúde (MES), em 1949, pela primeira Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA). A história de vida de Dantas foi considerada 

“exemplar” pelo MES, por ter sido alfabetizado aos 18 anos e aos 26 anos ter sido colunista 

dos grandes jornais diários do Brasil. Para Bakhtin (2010) a autobiografia e a biografia 

retórica produzida no classicismo grego tinha como cronotopo real a praça pública e era 

inteiramente definida pelos acontecimentos políticos, sociais e concretos. Tratavam-se de 

atos verbais cívico-políticos, de glorificação ou de auto justificação pública. Dito isso, 

problematizamos: como o cronotopo bakhtiniano nos ajuda a pensar as formas de 

configuração entre espaço público e espaço privado das gerações de analfabetos 

representadas no texto Um começo de vida: depoimento biográfico, no Brasil dos anos de 1940? O 

caráter normativo e pedagógico da construção pessoal de Dantas é um discurso oficial do 

Estado, que funcionou como suporte de “legitimidade da marginalidade” do analfabeto que 

foi desassistido das melhorias educacionais. Essas concepções, segundo Freire (1981), são 

marcadas por um “caráter ideológico” que mascara a realidade, pois “o analfabetismo não é 

nem uma ‘chaga’, nem uma ‘erva daninha, mas uma das expressões concretas de uma 

situação social injusta.” 

 

Palavras-Chave: Alfabetização. Raymundo Souza Dantas. Romance (auto)biográfico. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Imagine-se um homem de cor, com projetos e ilusões fora do comum... Um 

negro que se forma sem qualquer influência de problemas raciais, e por isso 

mesmo desprevenido para qualquer reação, caso o problema subitamente se 

fizesse sentir. Ele se fez sentir, sem dúvida. [É comum] afirmarem que só o negro 

é ignorante, pois é a ele precisamente que a sociedade nega os recursos para 

estudar e os meios para vencer na vida. Talvez ninguém tenha sentido tanto na 

própria carne a falta de recursos. Houve dias que não me alimentava mais de 

uma vez, só para comprar um livro de que precisava. 

Pois é essa dificuldade que dificulta o desenvolvimento do homem de cor. Dada 

a falta de recursos para alfabetizar-se, alcança a maturidade analfabeto e, por 

isso, só tem capacidade para desenvolver tarefas secundárias, sem relevo 

(DANTAS, 1949, p. 80-81, grifo nosso). 

 

través desse trecho do livro Um começo de vida: depoimento biográfico, 

publicado pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) em 1949, Raymundo 

Souza Dantas, literato sergipano, constrói, conduzido pelo fio da memória, 

um quadro de sua vida que podemos relacionar aos das inúmeras histórias 

brasileiras de crianças, homens e mulheres, pobres, negros, nordestinos e analfabetos, 

que, primeiramente, aprenderam os ofícios para o sustento familiar, e muito depois o 

alfabeto, durante o século XX. 

Mas, a história de vida de Dantas foi considerada “ímpar” e “exemplar” pelo 

MES, na medida em que aos 18 anos foi alfabetizado e a partir dos 26 anos, fazia 

parte, como colunista, de grandes jornais diários do Brasil, a saber:  A noite, Jornal do 

Brasil, O Estado de São Paulo, Dom Casmurro, Leitura, Brasil Açucareiro. E já tinha escrito 

os seguintes livros: Sete Palmos de Terra (1944), Agonia (1945), Solidão nos Campos 

(romance de 1949), as novelas Vigília da noite (1949). 

Por isso, tinha sido convidado a escrever esse livro, para compor a Biblioteca 

Popular da primeira Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 

pensada pelo Ministério da Educação e Saúde como meio possível para solucionar 

uma das principais “chagas” do País – o analfabetismo.  

A CEAA, promovida pelo Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, 

tinha por objetivo levar a “educação de base” a todos os brasileiros iletrados, nas 

áreas urbanas e rurais. Foi organizada uma ampla estrutura administrativa apta a 

mobilizar para a educação de adultos os recursos materiais, humanos e 

administrativos das unidades da Federação. Cabia às Unidades Federadas, nos 

respectivos territórios, as providências relativas à instalação das classes, ao 

funcionamento dos cursos, à supervisão das atividades e ao recrutamento de 

docentes e, sobretudo, do maior número possível de alunos (COSTA, 2012, 2016).  

Desse modo, a primeira Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

foi um marco importante no processo de constituição do campo teórico-prático da 

área de educação de jovens e adultos. A Biblioteca Popular da CEAA, foi organizado 

em uma coleção denominada (Educar) e dividida em séries (Ficção, História, Moral e 

A 
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Civismo) pelo setor de orientação pedagógica da campanha. O prefácio de alguns 

dos livros dessa biblioteca era dirigido aos leitores da seguinte forma: “Este livrinho 

foi feito exclusivamente para vocês, que já venceram a primeira etapa dos cursos de 

Educação de Adolescentes e Adultos, e, portanto, já sabem ler. Nossa intenção foi 

proporcionar-lhes um entretenimento [...]” (DAMAZIO, [19--], p.4). 

No entanto, ao adotarmos a perspectiva bakhtiniana, percebemos que a vida 

de Raymundo Souza Dantas não pode ser analisada isoladamente; ela deve ser 

compreendida tanto em seu fundamento geral (como homem de seu tempo e espaço) 

quanto em suas peculiaridades individuais (mundo interior). É preciso abordar a sua 

interação e convivência com as múltiplas vozes que representavam o seu contexto 

histórico “vivido”, bem como o político, social e econômico, tomando como 

referência a perspectiva bakhtiniana de linguagem. Nessa abordagem, a função da 

palavra-enunciado não serve para caracterizar o personagem e, sim, para provocar o 

diálogo entre as vozes que ecoam em um homem situado no tempo e no espaço. 

Além disso, na obra Questões de literatura e de estética (2010), Bakhtin toma a 

perspectiva de tempo e espaço, a partir do conceito de cronotopo. Tal categoria para 

Bakhtin é o fio condutor de todo o enredo da história, pois o tempo e espaço 

constituem um todo inseparável, apenas distintos numa análise abstrata. Nesse 

sentido, diversos aspectos do universo operam com diferentes cronotopos. O 

cronotopo de um texto é indissociável da concepção de homem e de mundo que nele 

está inscrito.  

Segundo Bakhtin,  

[..] no cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 

temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, 

comprime-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, 

penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo 

transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o 

tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo 

artístico (2010, p. 211).  

 

Nesse sentido, o cronotopo é apresentado por Bakhtin (2010) como uma 

categoria de análise estética e a descrição dos seus diferentes tipos na literatura, e foi 

assim apresentada:  

▪ Cronotopo da aventura (romance grego); 

▪ Cronotopo da estrada (romance de aventura e da vida cotidiana); cronotopo 

da praça pública (romance biográfico e autobiográfico);  

▪ Cronotopo do entreato (romance da cavalaria, pequenos gêneros da Idade 

Média e do Renascimento);  

▪ Cronotopo do Idílio (romance do Rousseau);  

▪ Cronotopo do autor e do leitor. 

 

Desse modo, o texto biográfico produzido por Dantas (1949) pode ser 

compreendido como uma modalidade de construção biográfica contemporânea que 
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envolve uma série de características comuns das formas mais primitivas dos 

romances autobiográficos e biografias, estudados por Bakhtin (2003, 2010).  

A autobiografia e a biografia retórica produzida no classicismo grego tinham 

como cronotopo real, a praça pública, e eram inteiramente definidas pelos 

acontecimentos políticos, sociais e concretos. Tratavam-se de atos verbais cívico-

políticos, de glorificação ou de auto justificação pública. Com o decorrer da história 

humana, a consciência autobiográfica dos romanos se distingue da grega, pois se 

orientava para os contemporâneos vivos, presentes na praça pública. A consciência 

romana sente-se antes de mais nada, como o elo entre os antepassados mortos e os 

descendentes que ainda não participavam da vida política. Por isso ela é tão 

harmoniosa, mas em compensação está mais profundamente penetrada pelo tempo 

(BAKHTIN, 2010). 

O fato é que a vida biográfica é impossível fora de uma época, cuja 

durabilidade, vai além dos limites de uma vida única, e é representada antes de tudo 

pelas gerações. As gerações não têm lugar nem no romance de viagens e nem no 

romance de provação. Dito isso, problematizamos: Como o cronotopo bakhtiniano nos 

ajuda a pensar as formas de configuração entre espaço público e espaço privado das gerações 

de analfabetos representadas no texto Um começo de vida: depoimento biográfico? 

 

1. O CRONOTOPO NO ROMANCE (AUTO)BIOGRÁFICO CONTEMPORÂNEO: 

o caso do livro um começo de vida (depoimento biográfico), de Raymundo Souza 

Dantas 

 

O livro Um começo de vida, de Dantas, é uma narrativa heroica de um jovem 

que viveu uma infância pobre no Nordeste, e que seu processo de alfabetização foi 

tardio e que serviu “[...] de exemplo e de incentivo a milhares de moços e de homens 

feitos, que agora tem aprendido a ler nos cursos da Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (DANTAS, 1949, p. X)”. O prefácio é apresentado pelo 

ministro de Educação e da Saúde, Clemente Mariani, uma das vozes sócio 

ideológicas predominantes de sua época, que defendeu que é possível “um moço 

pobre lutar sozinho pela sua própria instrução” (DANTAS, 1949, p. IX). E continua, o 

discurso: 
A primeira impressão, pode parecer que se trata de um caso único, todo especial. 

Não, não é assim. Outros casos são conhecidos de homens que aprenderam a ler 

aos dezesseis, dezessete, dezenove anos, e que depois muito progrediram: Luís 

Gama, o abolicionista, Justiniano Serpa, que foi presidente do Ceará, Estevão de 

Oliveira, escritor mineiro, Manuel Pacheco Prates, notável professor de direito. E 

muitos e muitos casos semelhantes a esses, em maior ou menor escala, não só em 

nosso país, como em outros (DANTAS, 1949, p. X). 

 

Nessa perspectiva, Dantas foi um homem que nasceu nos anos de 1923, em 

Estância, uma das cidades mais pobres de Sergipe, filho de pais nordestinos 

analfabetos, criado por sua mãe Porfíria Conceição Dantas, que já tinha sido ama de 
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leite e por último era lavadeira de roupas. Com total precariedade social, ainda tinha 

dois irmãos. Em suas lembranças, destaca “[...] não tive infância”. E destacava que 

isso era muito comum, “[...] tão comum que o patético que o reveste passa 

despercebido. Obrigados desde cedo a entrar em contato com a vida dura, vemos 

passar os nossos dias de infância e, subitamente, encontramo-nos adultos, 

desumanizados, quando não inteiramente brutalizados (DANTAS, 1949, p.08-09). E 

continua, 

 
Em nossa rua havia de tudo. Era um nível de vida baixíssimo, cuja a 

promiscuidade já constituía uma condenação prévia para as nossas vidas de 

meninos sem qualquer espécie de assistência, expostos, sem defesas. 

Poucos se salvaram. Devo aos esforços de minha mãe, cuja moral era de uma 

severidade extrema, estar entre aqueles que conseguiram escapar do destino da 

sarjeta. Como lavandeira que era, não contava com o mínimo necessário de 

recursos para educar a mim, ou a meus dois irmãos. Assim mesmo, tentou 

(DANTAS, 1949, p.04, grifo nosso). 

 

Tais depoimentos acima expostos, apresentam as múltiplas vozes que 

representavam o seu contexto histórico, político, social e econômico, onde 

predominava a exclusão social. E que sua obra Um começo de vida é um diálogo entre 

as vozes que ecoam de um homem situado no tempo e no espaço.  

Em um outro fragmento, Dantas (1949, p. 09-10, grifo nosso), ressalta a relação 

entre a exclusão econômica, racial e a escolar. 

 
Minha mãe fora ama de leite de um dos filhos de meu novo patrão e, agora, era 

lavadeira da família. Pedira para mim o emprego de entregador de encomendas, 

e o homenzinho magro, doentio, de pouco falar, acedeu a que me levasse à sua 

presença. Examinou-me, naturalmente, e naturalmente fez uma pergunta à 

minha mãe. Cuja resposta espantara já outras pessoas. 

Indagara ele: 

- O menino já sabe ler, Porfiria? Não é idade de estar na escola? 

Ela responderá, não sei se entre pesarosa ou envergonhada: 

- Não parece dar para o estudo, não parece. Aprende e desaprende. Já que é 

assim, resolvi dar-lhe um ofício, mas ele é fraquinho, não tem aguentado... 

Há coisas que recordo como se tivessem acontecido ontem. Ficaram impressas, 

represadas no fundo da memória, tudo aquilo que a escuridão que me dominava 

o cérebro e o meu entendimento. 

Foi, portanto, come este estado de espírito, sempre com o pavor da escola, o 

pavor que se alojara no cérebro, que me iniciei nos ofícios, e passei de um para 

outro, de ferreiro para marceneiro e de marceneiro para pintor de parede. 

 

Com o “pavor” da escola, Dantas confessa que o processo de criação de seus 

livros está relacionado com suas experiências pessoais, principalmente aquelas 

referentes à aprendizagem da escrita e às leituras que havia feito.  Dantas foi 

empregado no Diretrizes, semanário político literário em que Joel Silveira trabalhava.  
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O trabalho não só possibilitou as condições necessárias para que Dantas se 

mantivesse no Rio de Janeiro como também foram os redatores do jornal que lhe 

ensinaram a ler e a escrever de forma efetiva.  

Joel Silveira, dessa forma, assemelha-se à voz amiga que Dantas “[...] escuta 

em meio ao clima hostil provocado pela perseguição feita pelo guarda. As cenas 

parecem, até mesmo, se cruzar, uma vez que a autobiografia, de certa forma, 

preenche a lacuna deixada pelo sonho do narrador” (SILVA, 2015, p. 112).  

Nos chama a atenção o capítulo sobre “Biografias e autobiografias antigas”, 

quando Bakhtin (2010) discute que são encontradas no classicismo grego, dois tipos 

de importantes biografias/ autobiografias, a saber: as obras de Platão, como A apologia 

de Sócrates e Fédon, que apresenta o caminho de vida do indivíduo que busca o 

verdadeiro conhecimento e a autobiografia/biografia retórica, com base no discurso 

civil, fúnebre e laudatório, como é o caso do discurso de Isócrates. 

Vale ressaltar que ambas formas clássicas de autobiografias e biografias não 

eram obras  
 

[..] de caráter livresco, desligadas do acontecimento político social e concreto, e 

da sua publicidade retumbante. Ao contrário, elas eram inteiramente definidas 

por esse acontecimento, eram atos verbais cívico-políticos, de glorificação ou de 

autojustificação públicas. É justamente nas condições desse cronotopo real que se 

revela (se publica) a sua vida ou a dos outros, que se especificam as facetas da 

figura do homem e da sua vida, que se dão esclarecimentos definidos a respeito 

delas (BAKHTIN, 2010, p. 251). 

 

Nesse sentido, a preocupação dos letrados e sadios para com os analfabetos e 

doentes, maniqueísmo proposto nas produções do Setor de Orientação Pedagógica 

da CEAA  e a decisão de agir para “combater” a chaga do analfabetismo não 

partiram apenas de uma concepção ética e moral, mas, principalmente, da percepção 

de que o analfabeto “[...] congregado com os demais analfabetos”, ameaçava a 

sociedade com a sua marginalidade social e que seus “[...] desajustamentos que 

podiam ser individual e socialmente, [seriam] funestos. Porque o analfabeto é um 

marginal social e está longe de poder concorrer para um bom equilíbrio social 

(RUDOLFER, 1950, p.24).  
 

Num olhar retrospectivo avalio o áspero caminho que venci. Meus pés estão 

gretados, trago no corpo a marca do esforço, mas minha alma não está cansada. 

Quando sinto esgotado, vazio, o estudo me fornece o necessário para fortalece-

me. Encontro no trato com os livros, com os grandes mestres, na cultura, o 

alimento necessário para o prazer na vida, para a reconquista do ânimo para a 

luta. Quero, portanto, concluir este depoimento sobre os meus primeiros passos 

na vida, falando com todos vocês, que, como eu, agora se iniciam na arte de 

viver, e que somente agora, passada a sua infância, começam a ler, a dominar o 

instrumento primordial para a valorização como homem.  
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É preciso aprender, aprender sempre mais, conhecer melhor e melhor o seu ofício 

a sua tarefa, o seu papel na sociedade. Não se aprende a ler e escrever, não se 

mergulha nos livros apenas para ser jornalista, escritor, empregado de escritório 

ou tipógrafo. Aprende-se a ler para bem dirigirmos nossa vida, para melhor 

compreendermos os nossos problemas – sejamos homens do campo, operário de 

fábricas, pedreiros, marítimos, soldados ou varredores de rua. 

Compreenda isso, você, para quem compaixão e sinceridade escrevi este 

depoimento. Compreenda isso, meu amigo. Saiba que, homens como nós, 

passamos por crises e devemos resolvê-las. 

Eu, por exemplo, passei por muitas, pensei estar derrotado, vazio. Mas, não. 

Devemos sempre ter presente no espírito que o mundo não se acabou para nós. 

Cada dia que se vive aprende se uma nova coisa, que no dia anterior era um 

mistério, um segredo completo. Não devemos aceitar segredos ne mistérios – 

esclareçamos tudo o que se apresenta. Se não está em nossa capacidade, 

procuremos quem o possa fazer. Nada de dúvidas, pois é o pior inimigo da 

segurança do espírito. Quando nascer alguma dúvida em nosso íntimo, devemos 

investigar a causa e anulá-la. Extraí da minha longa caminhada deste começo de 

vida que a melhor maneira de descobrirmos a verdade é procurar dar resposta a 

todas as nossas indagações. E que Deus me ajude (DANTAS, 1949, p. 89-92, grifo 

nosso). 

 

Portanto, a biografia de Dantas contribuiu como um ato cívico diante do 

“combate” nacional do analfabetismo por meio da CEAA e deu esclarecimentos de 

auto justificação pública, que defendia que o esforço pessoal poderia ser a vitória 

“[...] do valor da instrução multiplicado pela força de vontade e inteireza de caráter” 

(DANTAS, 1949, XI). 

Tais discursos floresceram diante do avanço do êxodo rural nas grandes 

cidades brasileiras, que estavam cercadas de propostas de industrialização, 

urbanização, modernização, e permeadas dos paradigmas cientificistas defendidos 

por muitos intelectuais brasileiros, que já tinham alcançado cargos públicos e que 

indicavam que sua tarefa era conduzir o processo de consciência nacional em nossa 

sociedade e que, para isso, era preciso conter a migração rural-urbana, com a 

proliferação dos aspectos de atraso cultural das comunidades rurais de nosso país. 

Assim, o analfabeto brasileiro da década de 1940, além de não dominar as 

técnicas de leitura e escrita, era associado aos espaços de atraso como: a roça, o 

campo, à zona rural, lócus das “ervas daninhas”, “enfermidades”, “pestes”, e da 

“proverbial preguiça”, “subnutrição”, “pouca inteligência” (FREIRE, 1981), como no 

caso da vida registrada em biografia por Raymundo Souza Dantas, no livro Um 

começo de vida: depoimento biográfico. 

Os problemas da população rural brasileira foram colocados pela CEAA como 

os de um “círculo vicioso” que se mantinha e se reproduzia ao longo das gerações: 

uma estrutura de miséria, doença e analfabetismo que impedia o País de alcançar a 

sua “maioridade econômica, política e jurídica” (PAIVA, 1983). Para isso, era preciso 
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ampliar as ações conjugadas dos órgãos de educação, saúde e agora da agricultura, 

na perspectiva de um trabalho junto às populações rurais. 

Martins (1975) destaca que é nesse âmbito das relações entre a industrialização 

e a constituição da economia nacional, com suas repercussões na sociedade e na 

economia agrária, que se pode entender a formação de estereótipos a respeito do 

modo de viver do homem rural. Nessas repercussões, advogava-se a “intervenção” 

das instituições urbanas na vida rural, tendo em vista dinamizá-la e propiciar as 

condições para transformar o caipira do estereótipo no cidadão (MARTINS, 1975). 

A associação de que o domínio da leitura e da escrita eram também virtudes 

morais dos indivíduos correu o risco de se transformar em um luta contra os 

analfabetos, que foram identificados nas produções pedagógicas da CEAA.  

A tendência “animalesca” e “pueril” do analfabeto é percebida na biografia de 

Dantas: “[...] as minhas leituras, sem disciplina, os meus trabalhos, sem orientação, 

me perdiam. Vivia numa confusão pavorosa. Que fazer? Não tinha elementos para 

dirigir a minha própria vida e resolver os meu problemas”. Nesse sentido, sua vida 

enquanto analfabeto pode ser comparada com as crianças que dependem de sua 

família e do adulto como “[...] alavanca para a regulação e moldagem socialmente 

requeridas dos impulsos e das emoções” (ELIAS, 1994, p. 142).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao discutir a vida e a obra de Raymundo Souza Dantas, abordaremos a sua 

interação e convivência com as múltiplas vozes que representavam o seu contexto 

histórico, político, social e econômico “vivido”, tomando como referência a 

perspectiva bakhtiniana de linguagem. Nessa abordagem, a função da palavra-

enunciado não serve para caracterizar o personagem e, sim, para provocar o diálogo 

entre as vozes que ecoam em um homem situado no tempo e no espaço. 

O livro Um começo de vida, foi publicado por Souza Dantas e relembra 

episódios de sua infância pobre no Nordeste e de seu processo de alfabetização 

tardio. No depoimento, o autor confessa que o processo de criação de seus livros está 

relacionado com suas experiências pessoais, principalmente aquelas referentes à 

aprendizagem da escrita e às leituras que havia feito. Nove anos mais tarde, em 1958, 

o escritor, com 35 anos, publica suas Reflexões dos trinta anos. O tom otimista de um 

Começo de vida praticamente desaparece, dando lugar a um sujeito amargurado, por 

vezes melancólico e desacreditado de sua carreira literária. Dantas, apesar de 

pertencer a um círculo intelectual que era composto por figuras como Graciliano 

Ramos, parece não se sentir realmente parte desse espaço (SILVA, 2015, p. 20). 

Vale ressaltar, que ao longo de sua trajetória Dantas foi também escritor de 

outros títulos: Lado da Sombra (1961), além do diário África Difícil: missão condenada 

(1965). Esse resultado de sua experiência em Gana, país africano que acabara de 

conquistar a sua independência, o fez embaixador do Brasil, nomeação que recebeu, 

em 1961, do ex-presidente Jânio Quadros.  
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Finalizando, ao pedagogizar a sua biografia por meio da imposição das regras 

de comportamento e convívio social, dedicou-se à disseminação das artes de bem 

conduzir-se no mundo, sem lançar sobre ele críticas necessárias a desigualdade 

social, econômica e racial. Fazendo com que uma concepção de mundo inteiramente 

acabada seja   [...] igualmente obrigatória e indiscutível para os personagens, para o 

autor e para os ouvintes. Os indivíduos são delimitados, constituídos, 

individualizados por situações e destinos diversos, mas não por verdades diferentes 

(BAKHTIN, 2010, p. 424). 
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O DUETO COM UM SER (TÃO) 

DE VOZES 
 

Janaína Moreno MATIAS242 

Maria da Penha CASADO ALVES243 
 

RESUMO 

 

O presente artigo é resultado do recorte da dissertação de mestrado intitulada “UM SER 

(TÃO) DE VOZES: O ESTILO E O ACABAMENTO ESTÉTICO NA POESIA DE PATATIVA 

DO ASSARÉ”, vinculada institucionalmente ao Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem (PPGEL-UFRN) e à linha de pesquisa “Estudos de Prática Discursivas”. O 

corpus faz parte da produção artística Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador 

nordestino (2004) do poeta cearense Patativa do Assaré se constitui em corpus de nossa 

pesquisa, que tem como objeto de estudo o estilo na lira patativiana. Tal escolha se deve ao 

fato de que a obra do poeta de Assaré está prenhe de sentidos de identidades próprias de 

sua região como também das diferentes vozes constituidoras de sua vocalidade poética.  

Nosso enfoque na poesia patativiana se fundamentou na concepção de sujeito e de vozes de 

Bakhtin (1992, 2003, 1995). Nessa visão, o sujeito é constitutivamente dialógico. Seu mundo 

interior é constituído de diferentes vozes em relações de concordância ou discordância, 

afirmação ou objeção, enfim, de responsividade à fala alheia. A pesquisa apresentou 

interface entre a Linguística Aplicada e a Literatura, adotamos, como abordagem 

metodológica, a pesquisa qualitativo-interpretativa e tomamos, como base, o modelo sócio-

histórico da linguagem, entendendo a linguagem como prática discursiva.  

 

Palavras-Chave: Poema. Enunciado. Vozes. Sertão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
É por meio da leitura 

Que poderá a criatura 

Na vida desenvolver, 

O livro é o companheiro 

Mas fiel e verdadeiro 

Que nos ajuda vencer. 

 (Patativa o Assaré) 

 

                                                 
242 Mestre em Linguística Aplicada – PPgEL/UFRN. Professora de Língua Portuguesa – SEEC/RN. E-mail: 

jannamatias@yahoo.com.br 
243 Pós-doutora em Línguística Aplicada/UNICAMP. Professora Associada da área de Língua Portuguesa do 

Departamento de Letras – CCHLA/UFRN. Atua na Graduação e na pós-graduação no Programa de Estudos da 

Linguagem da UFRN e coordena nacionalmente o Mestrado Profissional em Letras-ProfLetras. 
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artitura, é uma representação escrita de música padronizada mundialmente. 

Tal como qualquer outro sistema de escrita, dispõe de símbolos próprios 

(notas musicais) que se associam a sons. No entanto, uma partitura não 

exprime apenas um instrumento. Pode incluir vários, cada um designado por voz e 

mesmo a letra da música. Neste artigo, propomo-nos a apresentar as análises das 

“partituras” dos poemas de Patativa do Assaré, “partituras” que ecoaram no seu 

ser(tão) vozes, e que aqui, neste “concerto” serão apresentadas  no dueto de 

interlocução de Patativa do Assaré e o seu “caro torrão”. Vejamos agora o que 

poderemos aprender com a “partitura patativiana”. A relevância de se estudar a 

linguagem em uma situação específica decorre da possibilidade de a LA investigar 

práticas discursivas em suas redes de sentidos nos mais variados contextos, ou seja, 

uma área de conhecimento que nos oferece uma intravisão dessas práticas por 

considerar os “elementos híbridos em que se entrelaçam o mundo dos objetos e o 

mundo dos sujeitos, agenciados (ou envolvidos) numa mesma trama ou rede através 

de um fio frágil” (SIGNORINI, 1998, p. 101). Enveredaremos por uma LA que, 

segundo Moita Lopes (2006, p. 14), é entendida como “um modo de criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central”, 

e que deixa de lado o caráter solucionista que a acompanhou por muitos anos. Essa 

característica traz consigo o sujeito da LA, um sujeito social, heterogêneo, fluido e 

mutável; um sujeito que se constitui na e pela linguagem, ao internalizar elementos 

sígnicos do outro (BAKHTIN, 2003, 2006; GERALDI, 2005); um sujeito construído em 

práticas historicamente demarcadas, pois “somos os discursos em que circulamos, o 

que implica dizer que podemos modificá-los no aqui e no agora” (MOITA LOPES, 

2009, p. 21). 

É justamente nesses aspectos que a LA harmoniza-se com a teoria 

bakhtiniana da linguagem.  O nosso enfoque da poesia patativiana baseia-se na 

concepção de sujeito e de vozes de Bakhtin (2003, 2006). Nessa visão, o sujeito é 

constitutivamente dialógico. Seu mundo interior é constituído de diferentes vozes em 

relações de concordância ou de discordância, afirmação ou objeção, enfim, de 

responsividade à fala alheia. Apresentaremos, então, como o canto patativiano é 

orquestrado pelas diversas vozes de outrem às quais o poeta dá acabamento estético. 

A partir dessas observações, a importância desse poeta é fundamentada como 

referência para outras expressões de cultura popular, como referencial icônico da 

cultura cearense, como homem criador de elementos de representação cultural e, por 

fim, como sujeito em consonância com seu espaço, seu tempo e ciente de sua 

existência.  

Além do exposto, apontam-se três razões que conferiram justificativa a nossa 

pesquisa. A primeira delas foi o texto o dado primário – a realidade imediata e 

produto de sujeitos constituídos dialogicamente – das Ciências Humanas, sem o qual 

inexiste pesquisa (BAKHTIN, 2003). Acrescentando-se a isso a relevância do objeto, 

por suas marcas revelarem posicionamentos ideológicos. Ideologia aqui entendida na 

perspectiva bakhtiniana, ou seja, múltiplas visões da realidade, ou múltiplas visões 

refratadas da realidade. 

P 
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A segunda razão deriva da relevância da produção poético-discursiva de 

Patativa que o transforma em um mito da cultura nacional. 

A terceira razão é a não existência de investigação que contemple o objeto da 

pesquisa no enfoque teórico-metodológico no qual nos ancoramos. Nossa 

perspectiva será alicerçada na concepção de estilo e de relação dialógica de Bakhtin 

constituída e constituinte do sujeito (2003; 2006). Para esse teórico, o reconhecimento 

do sujeito e do sentido é imprescindível para a constituição de ambos. O sujeito, 

histórico e inacabado, se constitui na interação com o Outro, e esse Outro é o mundo 

no qual esse sujeito está mergulhado, e não apenas o seu interlocutor direto.  

Poderíamos acrescentar que o sujeito se constrói na experiência com o seu ambiente e 

seus constituintes. 

 

1. ENUNCIADO: o canto irrepetível  

 

Discorrer sobre enunciado ou enunciação nos obriga a viver o próprio 

conceito do termo, ou seja, nos obriga como sujeitos históricos que somos a 

materializar nossas interações verbais tendo clareza sobre a dinamicidade da 

linguagem e da natureza social da enunciação. A língua relaciona-se com a vida e 

passa a integrá-la através de enunciados concretos que a realizam; é igualmente 

através de enunciados concretos que a vida entra na língua (Bakhtin, 2003, p. 265). 

Para o filósofo, o enunciado é a unidade da comunicação verbal que permite tratar a 

linguagem como movimento de interlocução real, obstruindo qualquer modelo que a 

engesse na obsoleta forma “emissor-mensagem-receptor”, e qualquer tentativa de 

deixar o sentido à deriva ou esperando pelo receptor passivo que prontamente irá 

“decodificá-lo”. Bakhtin “alardeia” que não existe um receptor passivo e que toda 

enunciação é cingida e imiscui-se a algo que se molda, sempre, na direção de uma 

atitude “responsiva ativa” a ser tomada pelo falante. Responsivo perfilado pelo viés 

da capacidade do falante de propiciar ativamente uma resposta, ou réplica, ao 

enunciado de quem o interpela, esse ato de linguagem, ou seja, o enunciado consente 

e requesta que um outro aprecie valorativamente aquilo que falamos ou escrevemos. 

A cada palavra da enunciação que estamos em decurso de compreender, 

estabelecemos ligações com uma série de palavras nossas, elaborando com isso uma 

réplica. A nossa palavra vem da boca do outro, compreendemos porque, 

obrigatoriamente, usamos as palavras do outro, porque nossos enunciados se 

enroscam com os enunciados dos outros e “criam” e recriam novos enunciados. E 

isso decorre ao longo de todo o processo de compreensão, às vezes, segundo Bakhtin 

(2006, p. 271), literalmente a partir da primeira palavra do falante. 

Trilhando esse caminho, entendemos que compreender não é tão somente se 

posicionar discursivamente sobre um fator discursivo, nem tão pouco silenciar diante 

da “última palavra”; compreender é se apropriar dos discursos do outro para a 

constituição da enunciação, concordando com esse outro, objetando-o, enfim 

construindo o discurso do outro com suas próprias palavras. Bakhtin vai dizer que 

compreender é opor à palavra do falante uma contrapalavra. Entretanto, seria 
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temerário dizermos que compreender é se opor a determinado discurso, a assertiva é: 

usar o discurso anterior para a formação do discurso resposta. Nessa perspectiva, 

Bakhtin (1997) vai dizer que toda compreensão é prenhe de resposta... A 

compreensão responsiva nada mais é do que a fase inicial e preparatória para uma 

resposta. Podemos a firma então que o enunciado, na concepção bakhtiniana, é 

concebido como uma unidade de significação necessariamente contextualizada. 

 

2. VOZES E RELAÇÕES DIALÓGICAS: um acordo entre os tons? 

 

Primeiro, uma palavra a respeito da perspectiva bakhtiniana na abordagem 

do discurso do outro. De acordo com Bakhtin (2006), a língua, em seu uso real, em 

sua universalidade concreta, viva, tem a qualidade inerente de ser dialógica. E isso 

não está restrito ao diálogo face a face, estende-se aos fractais da linguagem. As 

relações dialógicas, atuando como uma estrutura geométrica complexa cujas 

propriedades, em geral, repetem-se em qualquer escala, reformulando o dito: uma 

dialogização interna da palavra, sempre perpassada pela palavra do outro, é também 

a palavra do outro. Dessa atividade ou desse “trabalho compartilhado”, em que 

existem trocas e influências recíprocas, tem-se a interação verbal. Cada um enuncia a 

“sua” palavra, que formará a palavra do outro e se reformulará a partir da palavra 

do outro, ressoando-a e/ou antecipando-a.  

Para Bakhtin (2006), é na interação verbal que o enunciado é 

tautocronamente matéria linguística e “contexto” enunciativo, e nela também se 

constituem as relações dialógicas. O enlace entre o textual e o extratextual, não 

apenas por sobreposição desses, mas por preponderância do segundo, resulta numa 

estrutura fértil de dialogismo – a interação verbal – fertilidade atestada no 

entrelaçamento conjunto de sentidos, na procriativa atividade de linguagem. 

Negociando com o já dito, reiteramos: o discurso fundador acontece no e dentro do 

enunciado, numa língua, numa cultura; o falante ou escrevente se depara com o 

objeto do qual vai falar, descobre-se que alguém já discorreu sobre este; a primeira 

orientação dialógica – o sujeito com o objeto (o tema de que ele vai tratar) deve ser 

uma negociação, uma permuta com os já ditos, e estes podem iluminar ou obscurecer 

o tema; a cada encontro com o objeto, há, inevitavelmente, um encontro com o que o 

preenche – vozes, pontos de vista, isso é a orientação dialógica.  

No discurso de um embricado com o discurso de outro, temos, assim, um 

encontro que deixa marcas, um encontro que não passará impune; “discurso no 

discurso”, “enunciação na enunciação” e, ao mesmo tempo, “discurso sobre 

discurso”, “enunciação sobre enunciação” (Bakhtin, 2006, p.150). Protagoniza a 

citação: o discurso citado incorpora-se à sintaxe do discurso que cita. Fazer uso das 

palavras do outro não instaura efetivamente um diálogo, entretanto, é uma autêntica 

manifestação do dialogismo, ou seja, é uma manifestação que envolve ou contém 

resposta de quem enuncia. 

Tomando por empréstimo as perguntas retóricas do autor: Como, na 

realidade, apreendemos o discurso de outrem?, “Como o receptor experimenta a 
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enunciação de outrem na sua consciência, que se exprime por meio de discurso 

interior?”, “Como é o discurso ativamente absorvido pela consciência e qual a 

influência que ele tem sobre a orientação das palavras que o receptor pronunciará em 

seguida? (Bakhtin, 2006, p.152), tentaremos construir uma resposta-ativa. Para o 

autor, as configurações físicas de apreensão e as configurações de verbalização do 

discurso do outro são arquitetadas em meio a tendências sociais (relativamente) 

estáveis, propensões características da compreensão ativa do discurso de outrem, ou 

seja, das vozes sociais que se manifestam nas formas da língua. A sociedade, ou seja, 

o espaço das relações sociais faz opção por esta ou por aquela forma, naturalmente 

há um processo de gramaticalização da forma, no entanto, essas vozes são valoradas. 

Desse modo, os discursos são adequados e esteticamente valorados pelo meio social 

em que circulam e do qual fazem parte. 

Nesse meio social, podemos encontrar, de acordo com Bakhtin (2006), duas 

grandes tendências em relação à introdução do discurso citado, ou do discurso 

objetivado: ou o discurso alheio é abertamente citado e nitidamente separado do 

discurso do citante, para demarcar sua autonomia; ou há um processo de assimilação 

desse discurso, de modo que não é possível determinar com clareza as fronteiras 

entre a voz do autor e a do que é citado. 

Essa relação com o discurso de outrem dentro do mesmo enunciado constitui 

um dos elementos primordiais da prosa romanesca: a dialogicidade. Segundo 

Bakhtin, 

 

[...] O romancista não conhece apenas uma linguagem única, ingênua (ou 

convencionalmente) incontestável e peremptória. A linguagem é dada ao 

romancista estratificada e dividida em linguagens diversas. É por isso que 

mesmo onde o plurilinguismo fica no exterior do romance, onde o romancista se 

apresenta com uma só linguagem totalmente fixa (sem distanciamento, sem 

refração, sem reservas), ele sabe que esta linguagem não é igualmente 

significante para todos ou incontestável, que ela ressoa em meio do 

plurilinguismo, que ela deve ser salvaguardada, purificada, defendida, 

motivada. Por isso, uma linguagem assim única e direta, é polêmica e 

apologética, ou seja, dialogicamente correlata ao plurilinguismo. (BAKHTIN, 

1998, p.134). 

 

O homem que fala e a sua palavra formam o principal objeto do gênero 

romanesco, temos assim o que o filósofo chama de “diálogo vivo“, cada palavra 

como unidade fundamental, física e funcional da hereditariedade da réplica, ou seja, 

da resposta ainda não concretizada, entretanto, açulada e esperada. O falante anseia 

ser compreendido, anseia pela resposta, ainda que ela esteja embebida de 

consentimento ou de óbice, ainda que ela esteja embebida de silêncios. É justamente 

essa orientação – o discurso do falante rumo ao universo do ouvinte/leitor – que trará 

novos genes ao seu discurso. Esses genes se imbricam de tal modo na cadeia 

discursiva que se torna quase impossível um mapeamento linguístico da palavra de 

cada um. Desse modo, podemos inferir que alicerçamos nossa relação com a 
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realidade por meio da linguagem, ou seja, o nosso discurso não se relaciona 

objetivamente com o que há de concreto no mundo, mas com outros inúmeros 

discursos, que caleidoscopicamente semiotizam o mundo, incluindo fenômenos 

culturais considerados como sistemas de significação, tenham ou não a natureza de 

sistemas de comunicação (práticas sociais, comportamentos etc.). 

Dessa simbiose entre os discursos surge o dialogismo, o princípio da 

linguagem que pressupõe que todo discurso é constituído por outros discursos, mais 

ou menos aparentes, desencadeando, diferentes relações de sentido; uma atividade 

dinâmica entre o eu e outro em um território preciso e socialmente organizado em 

interação linguística. Os discursos são a matriz e a força motriz deles mesmos, são 

amplamente heterogêneos, assumem formas e propõem reformas aos sentidos. Isso 

nos permite afirmar que os fios dialógicos da linguagem usam como matéria-prima 

as diferentes palavras do outro em seus diferentes graus de presença e desfrutam de 

uma perenidade de sentidos. 

Desse modo, não podemos considerar apenas o que está no interior do 

discurso, pois,  

 

O discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu objeto: se nos 

desviarmos completamente desta orientação, então sobrará em nossos braços seu 

cadáver nu a partir do qual nada saberemos, nem de sua posição social, nem de 

seu destino. Estudar o discurso em si mesmo, ignorar sua orientação externa, é algo tão 

absurdo como estudar o sofrimento psíquico fora da realidade a que está dirigido e pela 

qual ele é determinado. (BAKHTIN, 1998, p.99, Grifos do autor). 

 

Para um cadáver nu estão mortos os discursos e o diálogo com os outros 

discursos; para a orientação viva há o dialogismo constitutivo do enunciado, este por 

sua vez,  

 
como unidade da comunicação discursiva, é construído com o auxílio de formas 

linguísticas (desde a unidade até um conjunto), importando, sobretudo, a 

dinamicidade instaurada no processo enunciativo, a possibilidade de resposta, a 

orientação social (endereçamento) para o interlocutor, os contextos constitutivos, 

as inter-relações com outras enunciações, a história do dizer, as posições 

ideológicas e as relações de sentidos assumidas. (FLORES, 2009, p.100). 

 

Temos, assim, muitas e diferentes vozes atuando no discurso, ainda que elas 

se deixem notar apenas na disposição e ordem de seus elementos composicionais, tal 

fato não eximirá o enunciado de seu princípio dialógico e de sua capacidade de 

abarcar duas posições: a sua própria e a do outro. É claro que há um ônus nessa 

relação entre os enunciados, visto que, para uma total adesão ao que o outro diz, 

adentramos num campo minado de outros dizeres ou de outras vozes sociais.  

Nesse espaço “bélico” no qual as vozes se “digladiam” é possível afirmar que 

a relação dialógica é contraditória? Mesmo que isto seja do ponto de vista 

constitutivo, arrisco um “não” dialógico, ou seja, um “não” que pode sofrer sanções e 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a4

9
4

 

alterações em seu sentido. E ocupamos, ainda mais, a palavra da autora para atestar 

o dito, 
“[...] É que todo enunciado, que ele saiba ou não, que ele queira ou não, responde 

a enunciados anteriores. [...] Toda palavra de seu próprio contexto provém de 

outro contexto, já marcado pela interpretação de outrem. Seu pensamento só 

encontra palavras já ocupadas”. (AMORIM, 2004, p. 133). 

 

Como podemos perceber, não é somente a forma que expressa ou é na forma 

que estão expressos elementos para se fazer uma ponte com o discurso, mas essas 

formas são imprescindíveis para a elaboração deste. Uma delas é o que o autor 

chama de discurso objetivado, referida nas primeiras páginas desse texto, as outras 

são: o discurso indireto e o enunciado bivocal ou internamente dialogizado, cujas 

formas composicionais se mostram por meio da paródia, da estilização, da polêmica 

velada ou clara, do discurso indireto livre. Neste último, as vozes formam uma 

amálgama. 

Na teoria do romance elaborada por Bakhtin (1998), há uma similitude entre 

os discursos e esta foi representada pelo princípio da literaturidade, ou seja, “tanto o 

discurso do autor como o de seus personagens se exprimem de acordo com os 

recursos da linguagem enobrecida escrita” (Machado, 1995, p. 111). O autor no 

romance é um ser que fala, tanto quanto personagens e narrador, todos têm papéis 

imprescindíveis e sem os quais restaria, tão somente, a impossibilidade de se falar em 

polifonia, pois no romance não é possível representar o mundo sem as vozes. E de 

onde vêm essas vozes? Basicamente, “qualquer conversa é repleta de transmissões e 

interpretações das palavras dos outros” (Bakhtin, 1998, p.139). Deparamo-nos com 

conversas, citações, referências, palavras que “todos dizem”, até mesmo as nossas se 

voltam contra nós, e, ao mesmo tempo, fazem parte do nosso discurso e dos 

discursos dos outros, num afã de ir e vir. É bem verdade que durante esse trajeto 

haverá um nova “impressão” ou composição dessa palavra e isso será determinado 

pela dimensão e pela escala de reprodução, em outras palavras, não seria uma tarefa 

muito prazerosa estudar as formas de transmissão do discurso de outrem se, 

porventura, houvesse uma não correspondência entre a conduta de elaboração desse 

discurso e a conduta de seu enquadramento contextual (dialógico), pois há uma 

propriedade comum entre ambos: indissolução. Portanto, falar dos modos do 

discurso não significa ater-se, apenas e meramente, às formas sintáticas. Elas são 

importantes, mas, seu deslocamento de acento e de sentido as acompanharam no 

decorrer do discurso, ou melhor, na transmissão deste. 

 

3. O DUETO COM O SERTÃO: Patativa e o seu caro torrão 

 

Consideramos que a obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador 

nordestino é um grande enunciado revelador dos princípios sustentados por Bakhtin 

(2008) que, a partir de suas observações dos romances de Dostoiévski, percebeu que a 

linguagem romanesca de seu compatriota é uma fonte anunciadora de um 
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pensamento sobre a linguagem, de um leque de enunciados, um espaço dialógico de 

presença e de encontro impetuoso de vozes. 

A lira patativiana, do mesmo modo que os romances dostoievskianos, é uma 

voz orquestrada por várias outras, é uma lira enunciativa por excelência. O estro de 

Patativa tem o mesmo fôlego de uma composição musical, uma vez que a música 

pode ser preservada na memória ou por meio de um sistema de escrita e/ou notação. 

Cotejando a lira patativiana e a música, a primeira fazia morada na mente do poeta, 

resultado de suas experiências, lembranças, reminiscências e era declamada no árido 

solo nordestino. A segunda pode ser feita para a voz humana, geralmente contendo 

letras, assim como para instrumentos musicais. 

Pois bem, o poema, ou seja, o objeto literário com existência material; e a 

música - combinação harmoniosa e expressiva de sons; a arte de se exprimir por meio 

de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização -, de forma geral, 

nos trazem uma narrativa. Reformulando o dito, nos trazem a exposição de um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais 

ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. O universo literário do poeta 

de Assaré é repleto desses acontecimentos e compõem a partitura de um vasto 

mundo de narrativas impregnadas da mais pura e legítima seiva sertaneja. 

Os versos de Patativa que cantam a seca, a terra e o sertão são unidades 

mnemônicas que se completam para a construção imaginária do Sertão. Um Ser-Tão. 

Ser tão grandioso que instaura na memória coletiva uma marca, um sinal de 

existência, a pertença a uma categoria social: o sertanejo. Os versos do poeta de 

Assaré são narrativas que dizem este ser. As construções estilísticas se encarregam de 

dizer o grandiloquente sertão. (FEITOSA, 2003, p. 168). 

A propósito, numa narrativa há os elementos para que ela seja reconhecida 

como tal. Para compor uma peça musical se faz necessário alguns elementos 

importantes, os componentes básicos da música. Talvez o leitor esteja se 

perguntando como essas antecedidas palavras farão sentido nesse texto. Bom, 

esperamos que, as ainda não escritas palavras, garantam a inteligibilidade das 

anteriores. O maestro natural deste texto é o estilo, que para Bakhtin está consoante 

com a natureza dialógica da linguagem, natureza “regida” por relações históricas, 

sociais e culturais. O compositor, ao escrever uma peça musical, deve combinar – e 

não falamos aqui em combinar apenas coisas que tenham afinidade, as coisas 

díspares também podem ser combinadas – simultaneamente os componentes básicos 

da música, a saber: a melodia, a harmonia, o ritmo, o timbre, a forma, a tessitura 

(textura). Valer-nos-emos desses elementos, não todos, é claro, para enveredarmos na 

análise do sertão Patativiano. Faremos, inevitavelmente, comparações metafóricas – 

um texto sem metáforas é um sertão de palavras áridas -. O compositor e o poeta são 

artistas da palavra, eles a trabalham quase que de modo idêntico. Melodia, harmonia, 

ritmo, timbre, forma, tessitura são instrumentos de talhe em suas mãos. Os dois 

escrevem partituras, cada um ao seu modo, à sua maneira particular.  

Da obra Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino, do 

poeta de rude lira e de mão grossa, selecionamos 10 poemas para a nossa 
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“glossomeloteca” de análise, e cada um deles é um enunciado de vozes daquilo que 

há no sertão. É a partir da tessitura de cada enunciado que começaremos a trilhar o 

longo – e esperemos que proveitoso - caminho de nossa análise. 

Numa parte do título de nossa dissertação há um trocadilho com a palavra 

sertão. Ela está disposta de forma que faz alusão ao sertão, ou seja, a toda região 

pouco povoada do interior, em especial, a zona mais seca que a caatinga, ligada ao 

ciclo do gado e onde permanecem tradições e costumes antigos; e de forma que faz 

alusão ao ser, ou seja, ao homem, a pessoa, ao indivíduo. Seria uma harmonia 

dissonante, portanto, prejudicial à elaboração desse trabalho acadêmico, se 

escolhêssemos enunciados que destoassem do que Patativa do Assaré chama de 

“meu caro e duro torrão”. De fato, em seu caro e duro torrão, o poeta viveu 

significativamente e sempre ocupou uma posição axiológica em cada momento da 

vida, sempre se firmou axilogicamente. O ser humano Patativa do Assaré, (autor-

pessoa, para Bakhtin), “arrumava” o conteúdo-forma de sua visão artística. Essa 

arrumação, essa ordenação é justamente o que preserva a diferença entre o eu e o 

outro, sem a qual não é possível um posicionamento axiológico válido. (BAKHTIN, 

2003, p.173). 

Na teoria bakhtiniana, a referência ao autor-criador é duplamente marcada, é 

um posicionamento axiológico advindo do autor-pessoa, e é quem separa e dá uma 

nova ordem estética aos eventos da vida. Desse modo, temos o autor-pessoa e o 

produto estético e entre eles, o autor-criador que nessa concepção bakhtiniana é 

tomado como uma relação, como um processo, como uma ação contínua. Patativa do 

Assaré encontra em sua vivência dialógica com o sertão, amplo material para seus 

enunciados; todo esse material é trabalhado esteticamente de acordo com um 

princípio valorativo. Patativa é um artista da palavra, mais precisamente da palavra 

oral, depois se tornou um poeta de escritura. Seus enunciados inundavam sua mente 

fértil, o poeta passava as duras horas da labuta na roça remoendo-os, valorando-os, 

dando-lhes acabamento. Nas palavras de Bakhtin (2003, p.180), 

A relação do artista com a palavra enquanto palavra é um momento 

secundário, derivado, condicionado por sua relação primária com o conteúdo, ou 

seja, com o dado imediato da vida, da sua tensão ético-cognitiva. Pode-se dizer que, 

por meio da palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a palavra deve ser 

superada por via imanente como palavra, deve tornar-se expressão do mundo do 

outros e expressão da relação do autor com esse mundo. 

Nesse trabalhar a palavra, quando o artista verbaliza seu estilo, melhor 

dizendo em forma de paráfrase, quando se dá a relação do autor com a língua por 

meios de operação com a palavra determinados por tal relação, (BAKHTIN, 2003, 

p.180), tem-se a refração da relação com a vida e o mundo da vida e do meio da 

elaboração do homem e do seu mundo condicionada por essa relação. O sertão, o 

grande herói patativiano, primeiramente vivido, depois refletido e refratado e 

esteticamente enformado pela lira patativiana sarcástica, doída, prazenteira, 

saudosista, esperançosa, insurgente, sofrida. 
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Passemos então às “partituras”, a representação escrita do harmonioso, 

dialógico e valorativo canto patativiano. 

 

Enunciado 01 – “Eu e o sertão” – p. 21; 

Enunciado 02 – “Cante lá, que eu canto cá” – p. 25; 

Enunciado 03 – “É coisa do meu sertão” – p. 70; 

Enunciado 04 – “Vida sertaneja” – p. 75; 

Enunciado 05 – “A festa da natureza” – p. 79; 

Enunciado 06 – “Filosofia de um trovador sertanejo” – p. 182; 

Enunciado 07 – “O retrato do sertão” – p. 233; 

Enunciado 08 - “Coisas do meu sertão” – p. 289; 

Enunciado 09 – “ABC do nordeste flagelado” – p. 308; 

Enunciado 10 – “O que é folclore?” – p. 320. 

 

Quanto à estrutura, um poema é composto por oitavas - estrofe composta de 

oito versos; nove deles têm estrofes compostas por décimas - poema ou estrofe 

composta de dez versos -, no entanto, dos nove, somente sete deles são dispostos em 

décimas, os outros dois são dispostos da seguinte forma: um, composto, além das 

décimas, de uma quadra – estrofe de quatro versos - e uma sextilha – estrofe de seis 

versos, modalidade soberbamente utilizada na chamada Literatura de Cordel -; o 

outro, composto apenas por versos irregulares. A classificação silábica dos versos 

não é trilha, nem caminho, nem interesse dessa pesquisa. 

Quanto à temática são uníssonos e são impregnados de não-ditos. É, pois o 

último adjetivo que atribui ao enunciado a não-coincidência com sua constituição 

puramente verbal (em sentido restrito). Os não-ditos, embora não sejam a força 

motriz externa dos enunciados, se integram a este como elemento indispensável a 

sua constituição semântica. O que seria do “dito/escrito” se não fosse o “não-

dito/não-escrito”? Os enunciados patativianos são escritos impregnados de não 

escritos, são ditos impregnados de não-ditos que se interrelacionam, mantém entre si 

um “pacto” dialógico. “Eu e o sertão”; “Cante lá, que eu canto cá”; “É coisa do meu 

sertão”; “Vida sertaneja”; “A festa da natureza”; “Filosofia de um trovador 

sertanejo”; “O retrato do sertão”; “Coisas do meu sertão”; “ABC do nordeste 

flagelado” e “O que é folclore? ”; têm um denominador comum, o sertão como solo 

encharcado de inspiração ao poeta, conforme fragmentos:  

 

Enunciado nº 1:  

 

“Eu e o sertão” 

 

[...] 

 

Sertão, minha terra amada, 

De bom e sadio crima, 
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Que me deu de mão bejada 

Um mundo cheio de rima. 

 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.21) 

 

Enunciado nº 2: 

 

“Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador sertanejo” 

 

[...] 

 

Pra gente cantá o sertão  

Precisa nele morá, 

Tê armoço de fejão 

E a janta de mucunzá, 

... 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

Enunciado nº 3: 

 

“É coisa do meu sertão” 

 

[...] 

... 

Meu sertão tem coisa boa 

E também tem coisa ruim; 

Umas que fede a cupim 

Ôtras que chera a melão. 

De tudo eu sei a feição 

Pois conheço uma por uma. 

Vou aqui dizê arguma 

Das coisa do meu sertão. 

 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.70) 

 

 

 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a4

9
9

 

Enunciado nº 4: 

 

“Vida sertaneja” 

 

[...] 

 

Eu canto o sertão querido,  

A fonte dos meus poema, 

 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.76) 

 

A partir dos títulos, o vate de Assaré já anuncia o lugar de onde “canta” - o 

sertão querido -, mostrando a simplicidade da vida sertaneja, do seu mundo 

pequenino, do seu contexto axiológico-semântico (BAKHTIN, 1988), e valora seu 

mundo cheio de rima. E canta seu herói – o sertão – com suas coisas boas e ruins, e, 

com o destemor de um homem que conhece as coisas da vida assevera que só fala 

com propriedade do sertão quem vive nele, quem sente a pele esturricar sob o sol 

escaldante, quem vê sobrar lágrima nos olhos de quem chora, quem vê faltar água na 

cova de quem planta. Em resumo, só fala com propriedade quem é personagem 

desse drama costumeiro.  

Todo esse mundo se revela maior em relação às vozes que o constituem. São 

mágoas suas e do(s) outro(s), são vozes sociais sobre o matuto sertanejo que não sabe 

cantar as vitórias nem as glórias tais quais os que desconhecem a pobreza. Vozes que 

cantam um sertão que 

 

“[...] veve muito esquicido  

Dos meio da inducação,  

Sempre, sempre tem vivido, 

Sem escola e sem lição.”. 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.22) 

 

Um herói rico em desamparo, em falta de assistência. Desarrimo 

insistentemente reiterado na imprensa e no senso comum. Entretanto, no mesmo 

poema, exalta a força de vontade proeminente do sertanejo, refratando um homem 

simples e de sobrada paciência e que, mesmo provido de ignorância, tem em seu 

braço a mola que move a cidade. 

 

[...] 

Da tua simplicidade 

Nasce a fé e a esperança; 
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Tua santa inguinorança 

Incerra munta vontade. 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.23) 

 

Um indivíduo com físico e os modos desconfiados, retraídos. Mas um 

matuto que ao assumir compromisso é fiel à palavra dada, e cumpre exatamente o 

que prometeu não se importando com as intempéries da vida. Patativa utiliza-se da 

antítese ignorança/vontade para asseverar a disposição do sertanejo. 

Como já fora dito, os poemas são enunciados, e neles vozes se entrecruzam e 

encetam palavras que querem e, mais do que isso, que necessitam ser ouvidas. Voz 

como a que lamenta a morte prematura de mulheres na hora do parto. Morre por 

falta de ricuço e proque faltou um dotô. Embora a morte seja um motivo de tristeza, 

como é comum em nossa cultura, nesses fragmentos do poema ela surge até com 

certa conformação. 

[...] 

Não dou cavaco in morrê, 

Somente por conhecê 

Qui há tempo tá reservado 

In tu, querido sertão, 

O meu quadrinho de chão 

Pra nele eu sê sipurtado. 

 

E mesmo depois de morto, 

Mesmo depois de morrê, 

Ainda gozo conforto, 

Ainda gozo prazê, 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

Um sertão para viver e para morrer. Aqui talvez uma tendência fatalista 

como se o sofrimento e o padecer estivessem determinados durante toda a vida e ao 

chegar ao término da labuta, ainda ter o gosto de fazer-se pó junto ao pó de 

Virgulino. 

Nos sucessivos períodos de estiagem milhares de nordestinos, conhecidos 

como retirantes, partiram de seu caro torrão em busca de outras terras em busca de 

trabalho e comida. Essa migração é uma voz doída nos poemas de Patativa, pois ela 

retrata a marca social da desesperança, da desilusão, a marca social do exílio. 

[...] 

 

Quando uma seca inclemente 
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Assola o nosso Nordeste 

Dexando a mata e o agreste 

Tudo triste e deferente, 

Que viaja a pobre gente 

Pra São Paulo e Maranhão, 

Dexando o caro torrão 

Onde contente vivia 

Trabaiando todo dia, 

É coisa do meu sertão. 

 

[...] 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.70) 

 

Embora a população urbana tenha ultrapassado em números a população 

rural, ainda é desejo de alguns sertanejos viverem no sertão. O enunciado acima 

reitera fatos da realidade até hoje, a sina tirana da migração, sina que ganha notas 

fúnebres quando o céu resolve negar água que regue o pistilo de uma rosa, quando o 

sol afasta o nevoeiro e alveja criação, pessoa e prado. E as únicas gotas do líquido 

precioso são as que alagam os olhos do matuto. Em tudo isso o poeta sabe que a raiz 

de sua sina é a “desigualdade política, econômica e social” que o vate canto no 

poeme “Nordestino, sim, nordestinado não” na obra Ispinho e Fulô (1978). 

Afastar-se do seu Assaré, ainda que poucas vezes, não era algo do agrado do 

poeta, no entanto, isso era corriqueiro entre a “pobre gente” sertaneja, pois era, 

muitas vezes, a única opção de sobrevivência para muitos. Patativa sabia muito bem 

as dores dessa gente, fazia parte dela, sofria com ela. Nesse movimento em busca de 

melhores condições de vida, o migrante nordestino estava permanentemente sujeito 

aos perigos no penoso dia a dia das plagas do Sul do país.  

Uma voz sagaz que rodeia sempre o sertanejo, a voz de 

 

“[...] um sujeito  

De gravata e palitó,  

Todo alegre e sastifeito,  

Como quem caça xodó,” 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.78) 

 

A voz aqui se personifica literalmente (o Estado e o político) é a voz, como 

diz o poeta “do homem de posição” que só procura prosa com o sertanejo quando é 

tempo de eleição ou quando vai cobrar impostos ao homem do campo. A 

organização política da sociedade, ou seja, o Estado, não cuida dos interesses da 

coletividade a não que essa coletividade seja da classe hegemônica. Desta classe sim, 

defende e zela pelos interesses, legitima sua dominação e, ao seu monopólio, um 
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brinde, o adjetivo ad infinitum. Essa voz social da ideologia do cotidiano ganha 

sonoridade na voz do matuto que, por sua vez, experiente, assimila, reelabora e 

reacentua as palavras do “homem de posição”, e 

 

“sem medo de errá,  

Diz com certo desgosto: 

«Ele vem cobrá imposto 

Ou pedi pra nóis votá».”. 

 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.78) 

 

Um sertão que povoa a lira patativiana, emprenha seu universo. Universo 

que reflete, ao mesmo tempo em que refrata aquela realidade.  Sua poesia tem um 

aspecto de registro cultural, transparecendo em seus poemas todo o mundo 

quimérico e aparentemente ilusório do caboclo nordestino, pintando, em corrosivas 

estrofes, a realidade de uma região onde o homem e a terra estão intrinsecamente 

ligados pelo vigor do mesmo desamparo. 

Um lapso, de forma maciça e abusiva, apoderou-se desse texto na tentativa 

de anuviar a compreensão de quem lê esse trabalho. Corrigi-lo é nossa tarefa. 

Façamo-la. Cabe aqui uma pergunta retórica: O que é o sertão para Patativa? 

Primeiro uma palavra sobre uma das origens da palavra sertão. Ei-lá. Os 

portugueses, durante a colonização, ao se deslocarem do litoral brasileiro e 

enveredarem-se pelo interior do Brasil, de pronto notaram uma grande diferença 

climática nessa região semiárida. Algo parecido com um deserto, assim a chamavam 

de "desertão", ocasionado pelo clima quente e seco. Logo, essa denominação foi 

sendo entendida como "de sertão", ficando apenas a palavra Sertão.  

Não há como precisar se o vate do Assaré tomou conhecimento de um dos, 

digamos assim, “nascimento vocabular” do sertão. O que podemos quase precisar é 

que Patativa e o sertão eram quase feitos da mesma matéria, e quase quebraram uma 

das propriedades gerais desta, a impenetrabilidade. A propósito, matéria, grosso 

modo, é tudo que ocupa lugar no espaço, pois bem, o sertão – a faixa de terra que já 

viu mais sofrimento – é a matéria bruta que o poeta de Assaré lança mão para 

compor seus poemas, aqui entendidos como enunciados. O sertão é tanto objeto no 

sentido dicionarizado da palavra, ou seja, tem como significado a primeira estrutura, 

a própria composição da palavra, o núcleo duro, o algo estático; como é o outro 

cercado, envolto, cingido, circundado, embebido em discursos – um grande livro 

aberto no qual narrativas de necessidades e privações, de tímidos sorrisos e 

extenuadas lágrimas, de lânguidas conquistas e incomensuráveis esperanças figuram 

como personagens principais; é tema recorrente, é o grande herói patativiano. 

Partindo do princípio bakhtiniano de que a relação entre autor e herói é uma relação 

entre um eu e um outro; uma relação de alteridade fundamentada na dialogia, uma 

relação de responsividade. Há, entre Patativa e o sertão, uma interação, uma 

harmonia, ou seja, uma combinação de elementos diferentes e individualizados, mas 
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ligados por uma relação de pertinência. O poeta canta, retrata, narra, descreve e 

dialoga com seu torrão querido juntamente com todos os elementos que o sertão 

oferece à sua lírica. 

A compreensão do poeta a respeito do que é sertão ultrapassa, em muitas 

léguas, a mera denominação de um conjunto de elementos visuais que compõem o 

espaço onde se apresenta o espetáculo de uma vida severina. Dito de outro modo, o 

sertão não se configura apenas como um dispositivo cênico e nem está ali por mera 

imprevisibilidade, nem por mera oscilação probabilística, ou por um grau relativo e, 

frequentemente, mensurável de incerteza e indeterminação. Ele é o outro com o qual 

Patativa faz parceria. De forma perene, Patativa chama esse outro à interlocução e 

este pode ser: o próprio sertão; um poeta; o caboclo; o dotô; o leitor; o Criador. Pois 

bem, agora, de forma graciosa e ritmada, neste artigo fizemos o recorte e 

apresentaremos o dueto de Patativa do Assaré com o sertão. 

Continuando harmoniosamente com a nossa metáfora musical eis a 

composição para dois executantes: o dueto. O primeiro deles é Patativa e o sertão. 

Trouxemos a voz do poeta boêmio quando lhe questionaram a serventia da poesia. 

Numa só nota ele respondeu: “O poeta é um intérprete.” (Vinícius de Morais, apud 

Nuvens 1995, p.13). Patativa coloca em sua lira uma série de vivências significativas e 

estas conferem ao sertão maior palpabilidade e maior percepção na realidade inteira. 

Ele “apresenta-se como verdadeiro, autêntico e legítimo intérprete do sertão” 

(NUVENS, 1995). Seria o mesmo que um sertão de carne e osso e de poesia. Como o 

poeta, em suas “partituras”, constrói a imagem do sertão, que escolhas linguísticas 

conferem valoração ao tórrido solo sertanejo? Passemos ao dueto dialógico de 

Patativa e o sertão. 

 

Sertão, arguém te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.21) 

 

Sertão, arguém te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.21) 

 

[...] 

Sertão, minha terra amada, 

De bom e sadio crima, 

Que me deu de mão bejada 

Um mundo cheio de rima. 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.21) 

 

 

Tu é belo e é importante, 

Tudo teu é naturá 

Ingualmente o diamante, 

Ante de arguém lapidar 

 [...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.22) 
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[...] 

Sertão amigo, eu tô vendo 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.24) 

 

[...] 

Caro sertão inocente, 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.24) 

 

 

[...] 

In tu, querido sertão, 

O meu quadrinho de chão 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.25) 

 

 

Por força da natureza, 

Sou poeta nordestino, 

Porém só canto a pobreza  

Do meu mundo pequenino 

[...] 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, 

p.75) 



Nos fragmentos enunciativos acima, notadamente, há uma relação de 

afetividade entre o poeta e o solo sertanejo. O primeiro refere-se ao segundo de 

forma extremamente carinhosa, para tanto, deixa vingar em sua lira, enunciados 

adjetívicos como: meu torrão amado; minha terra amada de bom e sadio crima; 

sertão amigo; querido sertão; meu quadrinho de chão; sertão inocente; meu mundo 

pequenino. Esses ornamentos não são apenas simples escolhas, eles denotam a força 

telúrica do poeta tanto com o trato da terra, pois este nunca abandonou a labuta 

diária no roçado. Um trabalhador tomado por um amor intenso e profundo, um 

homem enamorado pelo solo do qual retira sua própria existência, pelo solo que 

nutre sua mente de enunciados que fazem transbordar esse amor - possessivo por 

natureza - que brota de um coração lírico para com sua terra natal. São essas escolhas 

que nos revelam a estética da obra patativiana. Diferentemente de alguém que 

apenas interpreta uma música, o vate de Assaré a experiencia, escreve a letra, dá o 

tom – no sentido bakhtiniano -, e a interpreta. Essa música é o sertão querido e na 

qualidade de intérprete do sertão, de acordo com (NUVENS, 1995), Patativa do 

Assaré, no decantado poema Cante lá que eu canto cá, apresenta pelo menos dez 

razões de ordem ética como justificativa para tanto. Seguindo a trilha da ordem ética, 

Nuvens no prefácio na segunda parte da apresentação da obra Cante lá que eu canto 

cá, filosofia de um trovador nordestino. 

 

Sua poesia, do ponto de vista do conteúdo social, reflete todo o mundo visionário 

e fantasmagórico do caboclo. Pode-se identificar perfeitamente uma cosmovisão 

ou ideologia cabocla, desapontada com a modernização, sedenta de justiça, 

marcada pela saudade, impregnada de misticismo, serviçal, disponível, leal. [...] 

«Cante lá que eu canto cá», poema que deu o sugestivo nome desta obra, resume 

a visão do mundo que o sertanejo intui dividido não entre cidade e campo, mas 

entre suas formas de ser, as duas culturas, uma rural e outra urbana, com uma, a 

cultura urbana, invadindo avassaladoramente todos os rincões dos campos e 

gerando um conflito cultural de consequências incalculáveis para cultura do 

povo. [...] Patativa apresenta claramente as crenças, os valores e os ideais de uma 

época e de uma região. [...] Focalizando o aspecto social da obra de Patativa do 

Assaré, percebe-se também a hierarquia dos status caboclos, onde a bravura do 

vaqueiro lhe confere uma posição ímpar. Salientando-se também o código que 

orienta sua atribuição, onde os valores mais expressivos são a honradez, a 

lealdade, a capacidade de trabalho. (2004, p. 13-14). 

 

Do dito acima, podemos inferir que o poeta do Assaré fez do seu mundo 

sertanejo o que fundamentalmente dava sentido à sua vida, o que lhe sublimava 

todas as suas energias, o que norteava todo o seu talento, e no mesmo caçuá, o que 

proporcionava toda a sua bem aventurança, a sua felicidade. O sertão retumba 

simultaneamente com o caboclo num único acorde maior. Um homem do campo, da 

roça, mas que não deixa de perceber que tem seus direitos violados na questão 

agrária, que é enganado por homens de aparência inconteste e seus enunciados 

quiméricos e homéricos; de homéricos só têm a extensão da falta com a verdade. 
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Patativa sabia muito bem relacionar sua musa com o mundo da vida, era ético em 

tudo como atesta as palavras de Holanda (1988) em comentário à obra Ispinho e 

Fulô. “Seus versos são ainda enraizados na ética e no sentido de justiça cristã; 

revelam o ceticismo do povo diante da hipocrisia reinante na sociedade que o 

oprime”. O vate sertanejo tinha plena consciência dos princípios que motivam, 

distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Era um poeta-

cidadão, ou um cidadão-poeta, que pensava demoradamente a respeito da essência 

das normas, dos valores, das prescrições e das exortações presentes em qualquer 

realidade social, fosse ela rural, ou urbana. Ele não é indiferente, portanto, é um ser 

ético, sensível aos problemas e consciente das razões desta. 

Pois, façamos o nosso percurso agora nas harmoniosas razões éticas. 

Resolvemos “ouvi-las” no sentido de ser mais uma voz que corrobora vigorosamente 

com a nossa pesquisa e colocarmos também a nossa voz a respeito dessas razões. 

 

1 É uma questão de posse e identificação: 

 

Cante a cidade que é sua, 

Que eu canto o sertão que é meu. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

O sertão era tão de Patativa quanto ele era do sertão que não havia como 

precisar uma fronteira entre ambos, imbricavam-se numa entrega total. O sertão 

oferecendo-lhe a sobrevivência, Patativa cantando as dores e as delícias desta. Neste 

e noutros enunciados a opção pelo pronome possessivo deixa bem demarcado o 

quanto Patativa se assenhorara do sertão. 

 

2 É uma questão de respeito e bom entendimento: 

 

Por favô, não mêxa aqui, 

Que eu também não mêxo aí. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

O autêntico homem sertanejo tem por princípio respeitar e exige que se faça 

o mesmo para com ele. Um homem que pouco frequentou a escola e que nem 

precisou disso para aprender a pedir licença, a pedir por favor. Patativa sabia muito 

bem, como se diz no sertão – entrar e sair muito bem em qualquer lugar -, ou seja, 

tratar o outro com repeito. Esse sentimento que leva alguém a tratar outrem ou 

alguma coisa com grande atenção, com profunda deferência, com consideração, com 

reverência era item fundamental na educação do poeta. 

 

3 É uma questão de tirocínio e prática: 

 

Mas das coisa do sertão 
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Não tem boa experiença. 

Nunca fez uma paioça, 

Nunca trabaiou na roça, 

Não pode conhecê bem. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.25) 

 

A palavra tirocínio significa o exercício preliminar indispensável ao 

desempenho de determinada profissão, de fato Patativa exercitou-se em conhecer seu 

caro e duro torrão, a tirar daquele castigado solo muitas vezes apenas o mínimo para 

sobreviver, mas nunca deixou de amá-lo, de viver sobre ele e de ferinamente, criticar 

os outros que queriam cantar o sertão sem nunca ter experienciado, sem nunca 

sequer visitar o torrão patativiano. O poeta não poupava ironias para criticar quem 

enveredasse por esse caminho, o paralelismo do advérbio nunca atesta o nosso dito. 

 

4 É uma questão de vivência: 

 

Pra gente cantá o sertão, 

Precisa nele morá, 

Tê armoço de feijão 

E janta de mucunzá. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

O outro, no caso o poeta de rua, que nunca foi ao sertão não tem vivência 

para atestar sua voz, ou seja, será um canto enganoso, segundo o enunciado 

patativiano.  

 

5 É uma questão de autenticidade: 

 

Cá no sertão eu infrento 

A fome, a dô e a misera. 

Pra sê poeta divera, 

Precisa tê sofrimento. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

Comprovadamente o poeta sofria com a longa estiagem no solo sertanejo, 

com a falta de compromisso político em resolver ou amenizar as consequências dessa 

estiagem. Sua poesia estava em conformidade com os fatos do cotidiano sertanejo, 

seus versos detalhavam e refletiam a realidade de seu mundo de escassez. 

Demostrando com isso uma atitude ética de não indiferença. “Patativa da Assaré 

nasceu e viveu sempre no sertão, dele se afastando apenas em breves revoadas aos 

núcleos litorâneos hegemônicos para rápidos contatos com ‘as terras civilizadas’, 

como canta Luiz Gonzaga na famosa canção Riacho do Navio. Sua vida tem sido 

viver o sertão”. (NUVENS, 1995, p. 36). 
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6 É uma questão de realismo e objetividade:  

 

Seu verso é uma mistura, 

É um tá sarapaté, 

Que quem tem pôca leitura, 

Lê, mais não sabe o que é. 

Tem tanta deusa, tanta fada, 

Tanto mistéro e condão 

E ôtros negoço impossive. 

[...] 

Eu canto as coisa visive 

Do meu querido sertão ... . 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27-28) 

 

A ferinidade patativiana nesse enunciado deixa bem claro que poesia, para o 

poeta da mão grossa, significa cantar o que de fato acontece no dia a dia da sua 

própria vida e da vida dos seus conterrâneos. Enfeitar os versos com coisas 

mirabolantes, para o vate do Assaré, prejudicava tanto a leitura como o 

entendimento. Nas palavras de um matuto: é uma coisa sem serventia nenhuma. 

 

7 É uma questão de sensibilidade: 

 

Pra gente aqui sê poeta 

E fazê rima compreta, 

Não precisa professô; 

Basta vê no mês de maio,  

Um poema em cada gaio 

E um verso em cada fulô. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27) 

 

Emoção, sentimento, especialmente a faculdade de sentir compaixão, 

simpatia pela humanidade, sobretudo por sua gente; piedade, empatia, ternura. São 

coisas que não carecem de professor, pois a própria natureza se encarrega de ensinar, 

é claro, aos que assim a observarem e se propuserem a aprender. Um caboclo roceiro 

já nasce observando a mãe natureza por uma razão muito simples, aprende desde 

cedo a tirar dela o seu sustento e a respeitá-la. Como um bom caboclo, Patativa 

procedia de igual forma e, além disso, utilizava a natureza como matéria prima para 

os enunciados.   

 

8 É uma questão de diferença:  

 

Pois você já tá ciente:  
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Nossa vida é deferente 

E nosso verso também. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.28) 

 

De maneira irônica, o poeta do Assaré adverte o poeta cantor de rua para a 

diferença entre a vida de ambos como também para a diferença entre seus versos. 

Seria contraditório mundos tão díspares com versos iguais. Bem, para não dizer que 

não falamos em igualdade, a única nota tocada em tom de igualdade entre os dois 

poetas é esta: os dois produzem versos. 

 

9 É uma questão natural:  

 

Não tenho estudo nem arte, 

A minha rima faz parte 

Das obra da criação. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.27) 

 

Mais uma vez a questão da natureza aparece nos enunciados patativianos, o 

próprio Patativa sentia-se pertencente à natureza e afirma, veementemente, que seus 

poemas eram parte das coisas naturais. Não havia a necessidade de estudo para isso, 

ironiza o poeta. 

 

10 É uma questão de simpatia, de compaixão, de extrema afinidade: 

 

Não canta o sertão dereito, 

Porque você não conhece 

Nossa vida aperreada. 

E a dô só é bem cantada, 

Cantada por quem padece. 

(Cante lá que eu canto cá, 2004, p.26) 

 

O que está dito acima expressa uma condição, só pode ser dito por quem tem 

conhecimento de causa e tem autoridade reconhecida. Patativa dispunha dessas duas 

prerrogativas. Homem de espírito sagaz, penetrante, capaz de perceber rapidamente 

as coisas mais sutis, capaz de transformar aperreio em obra de arte, dor em 

documento estético. Compadecia-se de seu povo sertanejo, do caboclo sofredor, da 

mulher que morria de parto, do matuto que deixava seu caro e duro torrão, das 

crianças que nasciam predestinadas a anjo. Dor, esse vocábulo que denota lágrima, 

expressão ou manifestação do sofrimento físico ou moral de qualquer vivente na face 

da terra, ganhou ainda mais intensidade na lira ligeira de Patativa, ainda mais 

quando este discorre a respeito do cotidiano martirizante do sertanejo, colhendo em 

sua roça enunciativa os adjetivos para compor a sua lira. 
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A TEMPORÁRIA ÚLTIMA NOTA  

 

O dueto sempre chega ao fim, pelo menos a um fim temporário, 

bakhtinianamente falando. Ouvir essas vozes sertanejas nos deu muitas alegrias 

nunca antes auferidas; entretanto, agora, também dá ocasião a um sentimento de 

estado afetivo caracterizado, não por profunda tristeza ou desencanto geral, ou quiçá 

alívio; e, sim, dá ocasião a um sentimento melancólico, de uma saudade arrastada, 

sobretudo, porque a nossa pesquisa nos proporcionou uma experiência, única, 

irrepetível, com dores e delícias singulares e que, mesmo assim, ou/e até por isso, a 

experiência é por nós considerada, um bem desejável. 

Para ouvir esse dueto obedecemos ao seu rigor metodológico: primeiro, a 

ideia. E cada ideia é a ideia de alguém, situa-se em relação a uma voz que a carrega e 

a um horizonte a que visa (Bakhtin, 2003, p. XX-XXI). Em seguida, angariamos 

elementos para execução da ideia, um começo já por si só dialógico. Veio, então, a 

fase do desenvolvimento, e este carregado de incertezas, de tentativas, de 

aborrecimentos, de toda sorte de dores (não poucas e nem menos intensas), do prazer 

em descobrir, do prazer em produzir conhecimento, do prazer de compartilhá-lo. E 

agora a conclusão, a qual preferimos adjetivar de reticente, aposiopética. 

Enveredamos com estilo pelo ser (tão) do poeta cearense Patativa do Assaré, 

buscando ouvir o retumbante coral das vozes que ressoam e são enformadas 

esteticamente pelo altaneiro canto patativiano. Continuando nossa empreitada, as 

análises apontam que a lira patativiana canta o cotidiano de um sertão inundado de 

um grau marcante de diferença, uma região de natureza rude e clima de extremos, 

agentes que provocam infortúnios e atuam sobre o organismo, o comportamento, a 

psicologia e a maneira de viver do homem sertanejo, que findou por formar um 

mundo próprio, original, singular, um mundo sertanejo que dista de todo o restante 

deste país.  Houve a patente necessidade de incursionarmos também pela noção de 

autor-criador, entendido por Bakhtin (2003) como um dos elementos que constituem 

o objeto estético, especificamente, o elemento que dá forma ao objeto estético, o autor 

é uma energia ativa e formadora. A partir desse enfoque, os poemas patativanos, 

aqui entendidos como enunciados surgem como o canto primordial na composição 

do corpus de análise. 

Um mundo sertanejo que ganha forma na materialidade linguística de 

Patativa do Assaré e esta vem carregada de vozes que ressoam dentro de seus 

enunciados, que por sua vez são impregnados de elementos próprios do mundo da 

vida, em escolhas lexicais que refletem o pertencimento do poeta a esse mundo e 

escolhas que refratam seu ponto de vista a respeito desse mundo. O conduto natural 

de uma lira poética é a veia metafórica, ou seja, é o que lhe é constitutivo, de modo 

que nos enunciados patativianos há uma chamada à interlocução e esta pode ser com 

qualquer elemento da criação. Acompanhando essa carga de interação figuram 

palavras de cunho qualificativo não apenas para exercerem uma função 

ornamentativa, embora não haja como não admitir alguns filetes desta função, mas 

especificamente para evidenciar como Patativa do Assaré se identifica com o sertão 
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possessiva e afetivamente: meu torrão amado; como trava um diálogo com outro 

poeta, parafraseando um dizer dos caboclos, como enfrenta outro poeta à unha, com 

o destemor de um homem sertanejo com mente e corpo enraizados em questões 

éticas e morais, o destemor de um homem sertanejo que tem a natureza e vida como 

mestras de seu aprendizado. 

Assim, dada a inconclusibilidade deste trabalho é provável que ele seja uma 

palavra outra para outros trabalhos, que ganhe extensão em outras glebas 

acadêmicas. O ser(tão) de vozes nos enunciados de Patativa do Assaré  dá 

visibilidade à concepção de estilo e a de literatura como linguagem, uma vez que a 

primeira poderia ser sinônimo da segunda, e as duas, nos enunciados do poeta 

deixam as marcas do acabamento daquilo que o vate de Assaré vive e observa. Seus 

enunciados não são meramente uma produção pura e simples do seu potencial 

criativo de gênio, é um documento estético de um cotidiano martirizante, é um 

aspecto de registro cultural, no qual transparece todo o mundo quimérico e, 

aparentemente, ilusório do caboclo nordestino, pintando, em corrosivas estrofes, a 

realidade de uma região, onde o homem e a terra estão intrinsecamente ligados pelo 

vigor do mesmo desamparo. 
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NOS LIMITES DO DIVINO E DO 

PROFANO: embates de um corpo 

demoníaco 
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RESUMO 

 

Ao analisar o trabalho de Rabelais, Bakhtin evidencia a importância do corpo para a 

compreensão das manifestações populares no carnaval. Nessa perspectiva, o corpo não se 

mantém educado e reprimido, ele se liberta de seus grilhões e se entrega aos prazeres da 

carne, aos prazeres terrenos. Há então uma série de profanações realizadas pelo corpo 

durante o carnaval, pois o que é divino é deixado de lado e as transgressões são permitidas. 

Nesse sentido, a escrita de fanfiction permite aos fãs a possibilidade de subverter textos 

matrizes. Essas subversões podem ter caráter carnavalesco por meio das construções da 

narrativa e das personagens, em Bloody Lips (escrita por AppleOC), a personagem Isabella 

Swan, Bella, após ser mordida por um demônio adquire características demoníacas e, a 

partir desse fato, enfrenta diversos embates psicológicos advindos dos dogmas religiosos e 

suas crenças de “bem” e “mal”. A fim de compreender os embates enfrentados pela 

personagem, devido às transformações sofridas por seu corpo, este trabalho utiliza os 

pressupostos teóricos elencados por Mikhail Bakhtin sobre a carnavalização, o corpo e os 

sujeitos, bem como as discussões sobre o corpo e da constituição identitária dos sujeitos 

presentes em Guacira Louro. Por suas características (in)disciplinares, este trabalho se insere 

na Linguística Aplicada e realiza uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo como método o 

paradigma indiciário (GINZBURG, 1989). 

 

Palavras-Chave: Corpo. Carnaval. Transgressões. Fanfiction. Embates. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 corpo é, para Louro (2000, p. 8), uma “referência que ancora, por força, a 

identidade. E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em 

consequência, esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades 

nem inconstância”. O corpo é, portanto, como uma garantia ou um atestado da 

identidade de um sujeito e, não apenas, a identidade sexual, pois o tomamos como 

base para declarar a raça, a etnia e, até mesmo, o continente de origem dos sujeitos. 
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No entanto, ao nos depararmos com um corpo no qual não podemos identificar a 

identidade há um estranhamento que pode levar ao preconceito e a não aceitação 

daquele que consideramos diferente. Do mesmo modo, o sujeito que tem um corpo 

tido como diferente pode sentir-se excluído por não se enquadrar no que é 

socialmente aceito e conhecido. 

Nos estudos de Bakhtin (1987) sobre a carnavalização presente na obra de 

Rabelais, a importância do corpo como mecanismo de manifestação é evidenciada, 

pois para o filósofo é um dos meios pelo qual os sujeitos se rebelam contra as formas 

de controle e poder existentes no ambiente social. Desse modo, há uma ênfase nos 

atos de comer, de excreção, de sexualidade, de vida e de morte. 

Em consonância com o pensamento dos dois autores, Louro e Bakhtin, surge a 

questão “de que forma um sujeito que possui um corpo híbrido e, por isso, estranho 

pode se ancorar nesse corpo para estabelecer sua identidade?” Esse questionamento 

emerge ao observarmos o corpus em análise neste trabalho, pois a personagem 

Isabella (Bella) Swan, na fanfiction Bloody Lips (foco desta pesquisa), escrita por 

AppleOC e postada no site Fanfiction. net, enfrenta embates internos por ser híbrida 

entre humano e demônio, e, desse modo, reunir em seu corpo características de 

ambas as “raças”, por exemplo, sua força e apetite são atributos demoníacos, e sua 

capacidade de sentir empatia e amor dos seres humanos. 

Tendo em vista esse embate, o presente trabalho busca compreender de que 

forma a identidade da personagem Bella Swan, na fanfic Bloody Lips, é constituída 

em meio aos embates enfrentados por ela. Para tanto, se baseia nos pressupostos 

teóricos elencados por Mikhail Bakhtin sobre a carnavalização, o corpo e os sujeitos; 

bem como, por Louro acerca do corpo e da constituição identitária dos sujeitos. Por 

ter um caráter multidisciplinar, a presente pesquisa se insere na Linguística Aplicada 

(LA) e é de natureza qualitativa, tendo como método o paradigma indiciário 

(GINZBURG, 1987). 

 

1. O OUTRO QUE ME COMPLETA 

 

A forma como observamos e valoramos os corpos é construída histórica, sócio 

e culturalmente, por isso, fazemos diversos investimentos em nossos corpos a fim de 

nos enquadrarmos nos padrões estabelecidos e propagados na sociedade (LOURO, 

2000). Nesse sentido, temos uma preocupação com a marca da roupa que iremos 

utilizar, pois essa pode agregar valor a quem somos; compramos diversos produtos 

de higiene a fim de mantermos nossos corpos higienizados; utilizamos maquiagens e 

acessórios para atribuir valor a nossa aparência; nos comportamos e vestimos dentro 

do que é “moralmente” aceito pela sociedade; entre outras ferramentas e estratégias 

que desenvolvemos ao longo de nossas vidas para nos manter dentro do que é 

socialmente adequado e aceito (op. cit.). 

A reflexão sobre a base da teoria bakhtiniana nos ajuda a compreender a razão 

pela qual o “socialmente aceito” é importante para a constituição identitária dos 

sujeitos. Bakhtin (2011) nos assegura que só no outro podemos encontrar nossa 
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completude, logo os sujeitos têm uma necessidade pelo olhar valorativo daqueles 

que o cercam. Nossa imagem externa é forjada para e pelo outro, pois a forma como a 

vivenciamos é interna e, assim, não temos a imagem do todo concreto, apenas na  

 

forma de extratos, de fragmentos dispersos, que se agitam as cordas da 

autossensação interna; minha imagem externa chega ao campo dos meus 

sentimentos externos, antes de tudo da visão [por meio dos espelhos que nos 

refletem a nossa imagem], mas os dados de tais sentimentos não são a ultima 

instancia nem para decidir se esse corpo é meu; só a autossensação resolve a 

questão. (BAKHTIN, 2011, p. 26). 

 

A nossa imagem externa é por nós construída por fragmentos que chegam até 

nós por meio dos espelhos os quais, além de refletir nossa imagem, nos mostram 

refrações. Essas refrações são construídas pelas vozes sociais que nos cercam, seja por 

aqueles que fazem parte de nosso ciclo social imediato – nossos amigos, familiares, 

conhecidos e desconhecidos; pela mídia que constantemente nos mostra como 

devemos nos parecer; ou, pelas redes sociais que, assim como a mídia, nos 

bombardeiam com a forma que devemos ter. É preciso ter em mente, contudo, que essa 

imagem externa não diz respeito apenas à aparência física, ela vai mais além e 

também abarca nossas expressões e gesticulações. 

Nesse tocante, os corpos são, muitas vezes, o elemento central do julgamento 

social, pois aquilo que expomos é avaliado a partir do conjunto de normas sociais e 

pode ser aceito ou não. Por exemplo, a sensualidade expressa por um sujeito pode 

levar a comportamentos contraditórios por aqueles que o observa, conforme discute 

Louro (2000, p. 17), esses sujeitos passam a ser alvo de “redobrada vigilância, ficam 

‘marcados’ como figuras que se desviam do esperado, por adotarem atitudes ou 

comportamentos que não são condizentes” com o fixado pela sociedade” e, dessa 

forma, são rotulados como “impuros”, o que significa dizer que podem romper a 

pureza dos sujeitos normais. Há uma pressão para que esse sujeito se enquadre, no 

entanto, ele sempre será motivo de desconfiança. Isso porque 

  
O homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu ativismo que 

vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de criar para ele uma 

personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe se o outro não 

a cria; a memória estética é produtiva, cria pela primeira vez o homem exterior em 

um novo plano de existência. (BAKHTIN, 2011, p. 33). 

 

O outro é um padrão a ser seguido e, ao mesmo tempo, um espelho para o eu. 

Em uma época em que a conexão entre os sujeitos se dá de forma quase instantânea, 

os discursos acerca da imagem externa dos sujeitos ganham cada vez mais espaço e 

força. Os discursos sociais e religiosos se cruzam para determinar como os sujeitos 

devem agir, vestir, falar e parecer. Ser diferente nesse contexto é motivo de 

reprovação, questionamentos e exclusão.  
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Louro (2000, p. 21) afirma que o normal necessita do outro (no sentido de 

diferente), ou seja, os padrões necessitam estar em relação de oposição com “desse 

‘outro’. Precisam da identidade ‘subjugada’ para se afirmar e para se definir, pois sua 

afirmação se dá na medida em que a contrariam e a rejeitam”, isso explica a razão 

desse outro, apesar de ser estigmatizado, negado ou marginalizado, continuar 

presente na sociedade. Essa relação se torna mais evidente se pensarmos nas 

dualidades presentes na sociedade, pobres e ricos, homossexuais e heterossexuais, 

etc. Bakhtin explica que  

 

em todas as concepções ético-religioso-estéticas do corpo historicamente 

significativas, desenvolvidas e acabadas, ele costuma ser generalizado e não 

diferenciado, mas neste caso predomina inevitavelmente ora o corpo interior, ora 

o exterior, ora o ponto de vista objetivo, ora o subjetivo, ora na base da 

experiência vida, de onde brota a ideia de homem, está o autovivenciamento ora 

no vivenciamento do outro; no primeiro caso é fundamental a categoria axiológica 

de eu, à qual se subpõem também o outro, no segundo, a categoria de outro, que 

também me abrange. (BAKHTIN, 2011, p. 49). 

 

A culpa nasce do ato de se perceber como diferente, a qual, 

consequentemente, surge da sua “inadequação” às generalizações socialmente 

aceitas. Em uma sociedade composta por sujeitos não diferenciados, o ser que se 

percebe como diferente se culpa por não agir coerentemente em busca de alcançar 

esse padrão geral de corpo, a percepção de sua falta de ação cria o sentimento de 

impotência e, consequentemente, de culpa. Bakhtin (2017) fala que deve haver 

responsabilidade em todos os atos humanos. Nas palavras do autor (op. cit., p. 80) 

“[...] é necessário, evidentemente, assumir o ato não como um fato contemplado ou 

teoricamente pensado do exterior, mas assumido do interior, na sua 

responsabilidade”. 

Em Rabelais, Bakhtin (1987) enfoca o corpo como manifestação do popular e 

como forma de se rebelar contra o socialmente aceito. Na obra, o corpo de Gargantua 

reproduz todas as ações estigmatizadas pelos discursos sociais homogeneizadores – 

o comer e a excreção, por exemplo. Além disso, surgem corpos moldados com 

exagero, hiperbólicos, excessivos, os quais são marcas do que é considerado grotesco, 

pois os membros, principalmente os localizados nas extremidades do corpo, são 

descritos de forma caricaturadas (op. cit.). São membros dotados de independência 

que ao serem dissociados do corpo que os constitui podem ter uma vida própria, isso 

porque o corpo grotesco tem a capacidade de criar vida (op. cit.). 

 

2. O OUTRO QUE EU PRODUZO 

 

A escrita de fã (chamada de fanfiction, fanfic ou fic) é uma atividade em que 

os sujeitos inserem em um texto matriz seus posicionamentos axiológicos os quais 

são moldados pelos valores passados e construídos histórico, social e culturalmente. 
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Essa prática não envolve ganhos financeiros por parte dos envolvidos, sejam os 

produtores ou os leitores, o que motiva sua existência são as relações volitivo-

emocionais que os sujeitos desenvolvem com as personagens e a narrativa de um 

texto matriz. 

O ficwriter (nome dado aos autores fãs) subverte a narrativa a fim de construir 

seu próprio texto, utilizando elementos e personagens pertencentes a um texto 

matriz. Nesse sentido, Bakhtin (2011) nos explica que, em alguns romances, a 

personagem é um dado, pronto e imutável, dissociada do que ocorre no mundo da 

vida, onde a mudança é um fator elementar para a existência do próprio homem. 

Tendo como base essa questão, podemos inferir que o apelo para a prática de 

fanfiction surge da inquietação dos fãs com o caráter imutável das personagens. 

Nesse tocante, Henry Jenkins (2015) elenca dez categorias utilizadas pelos 

ficwriters para desconstruir o texto matriz e construir sua história e personagens. A 

primeira é a recontextualização a qual ocorre quando os textos dos fãs preenchem 

lacunas ou explicações extras para cenas, cenários e fatos ocorridos no texto matriz; a 

segunda é a dilatação da linha temporal que consiste na construção de cenários 

anteriores aos narrados no texto matriz; a terceira refocalização é o deslocamento do 

papel das personagens secundárias as quais ganham maior destaque na trama; a 

quarta realinhamento moral corresponde à inversão ou ao questionamento dos 

padrões morais presentes no texto matriz, desse modo mocinhos e vilões podem 

trocar de papel; a quinta variação de gênero há um foco dos momentos chaves dos 

relacionamentos das personagens, esses momentos deixam de serem planos de fundo 

ou apenas motivadores e são o destaque da cena; a sexta cross overs é uma diluição 

ou clareamento dos limites do texto, nessa categoria diferentes gêneros, narrativas ou 

personagens se cruzam para a construção da história; a sétima deslocamento de 

personagem é a categoria na qual os fãs mudam quase todos os elementos ligados ao 

contexto das personagens as encaixando em outros contextos histórico-sociais; a 

oitava personalização é a inserção do autor no texto a fim de minimizar as diferenças 

entre sua vida e a do texto; a nona reforço emocional há uma ênfase e enfoque nos 

momentos psicologicamente críticos da narrativa matriz; a decima erotização na qual 

os fãs exploram o lado erótico do texto ou da personagem. As categorias elencadas 

por Jenkins podemos acrescentar a carnavalização a qual pode ocorrer através da 

construção grotesca das personagens. 

Na fanfiction Sangue Negro, a ficwriter realiza principalmente o 

realinhamento moral, uma vez que para as personagens da Saga Crepúsculo (texto 

matiz) tentam de todas as formas não cometerem assassinatos e, por isso, mesmo que 

sejam vampiros se alimentam de sangue animal a fim de evitar a morte de seres 

humanos. Já na fanfic a alimentação com sangue ou carne humanos são consideradas 

normais e aceitas. A carnavalização ocorre pela forma como as personagens se 

alimentam, por exemplo, Isabella rasga suas “presas” e as devora cruas. O caráter 

grotesco não está na aparência física das personagens, mas sim nas ações. 
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3. O GROTESCO EM MIM 

 

A Saga Crepúsculo (escrita por Stephanie Meyer) narra o romance entre uma 

jovem humana e um vampiro, Isabella (Bella) Swan e Edward Cullen. Já na fanfic, 

embora o romance entre o jovem casal permaneça, Bella não é apenas uma humana, 

ela é uma híbrida meio humana e meio demônia. Sua condição é resultado de ter sido 

mordida por um demônio que se passava por sua amiga. Depois de ser mordida a 

jovem que morava na cidade de Fenix, Califórnia (EUA), decide ir morar com seu pai 

na pequena cidade de Forks, Washington (EUA), dois anos após sua mudança a 

família Cullen composta por 5 jovens (Edward e os casais Rose e Emmett, e Alice e 

Jasper) e um casal adulto (Carlisle e Esme) chegam a cidade. Isabella é a encarregada 

da escola por receber os alunos novatos e, a partir daí, desenvolvem uma amizade. O 

que não sabem é que são seres sobrenaturais – Bella sendo uma híbrida e os jovens 

Cullen’s vampiros – além disso, todos guardam outros segredos. Nem Isabella, nem 

os Cullen’s têm características visíveis que denunciem suas “raças”, aparentemente 

são seres humanos normais como os outros alunos da escola. 

O primeiro aspecto observado é que Isabella ciente de sua diferença tentar 

manter escondida sua beleza e sensualidade, no entanto a jovem tem uma espécie de 

aura de atração que, mesmo com suas tentativas de omissão, chamam à atenção 

daqueles a sua volta.  

 
[...] querendo ou não eu era popular. Mesmo tentando passar despercebida, 

entendi isso aos quinze anos, e depois aprendi a ignorar. E depois do ocorrido 

em Phoenix com Irina, isso só piorou. Antes eu era bonita, não pensem que sou 

metida nem nada, é só que depois de ouvir isso de todos a minha volta e ser 

eleita a mais linda da escola em Phoenix a gente percebe o grau de beleza. 

(BLOODY LIPS, capítulo 2, grifos nossos). 

 

Conforme o excerto acima mostra, a jovem tenta passar despercebida, porém 

não consegue e ao invés de ser excluída ela é a aluna mais conhecida da escola, o que 

tem seus pontos positivos e negativos. Isabella é amigável com seus colegas de 

escola, contudo é invejada por alguns e outros a desejam de uma forma que não é 

saudável. A beleza e a sensualidade da jovem a tornam diferente dos demais e, 

conforme explicado por Guacira Louro (2000), a sensualidade é motivo de 

desconfiança, acredita-se que esse sujeito que se diferencia por sua esse aspecto pode 

levar os outros seres “puros” a “perdição”, na escola em que Bella estudo há uma 

jovem religiosa (Emilly) que a acusa de ser um ser demoníaco devido a sua beleza. O 

excerto abaixo mostra fragmentos dos pensamentos dos colegas acerca da jovem. 

 

[1] A porta do refeitório foi aberta me tirando do meu raciocínio... A garota em 

questão já era praticamente uma mulher, era bem bonita mais a roupa não 

mostrava muito do corpo.  

[2] "Com quem ela vai sentar hoje? A mesa da Angela está cheia"  

[3] "Ela era gostosa loira. Agora que está morena, é praticamente um pecado"  
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[4] "Cara! Tenho que lembrar a Bella do treino quinta" Um cara todo bombadão 

pensou.  

[5] "Minha!" O pensamento bem original de um loiro na mesa da tal de Angela.  

[6] "Amei a roupa! Mas ficaria melhor em mim" Uma garota na mesma mesa, 

parece que se chamava Lauren. 

[7] "Essa daí não me engana. Tirar dez em álgebra? Essa vadia deve dar pra todos 

os professores e se bobear para as professoras também"  

[8] "Tenho que combinar com a Bella o trabalho de história" O ultimo 

pensamento me assustou. Não por causa do pensamento em si, mas quem 

pensou. O cara provavelmente fazia parte do excluídos da escola, por que a 

popular da escola faria um trabalho com um cara assim?  

[9] Talvez tenha me enganado sobre alguns aspectos dessa garota. Afinal todos 

pensam nela como amiga, ou inimiga, mas ainda é alguém com quem eles 

sempre falam.  

[10] Ela foi andando tranquilamente até a fila. O pessoal ali ofereceu a frente para 

ela, mas ela recusou. Levantei a sobrancelha, a garota não parecia se achar. 

Estranho... (Bloody Lips, capítulo 2). 

 

No excerto acima é ainda possível perceber, a formação de possíveis 

identidades de Isabella. A de popular corroborada pelas ações da jovem e dos seus 

colegas, conforme todos os trechos, mas especificamente os 8, 9 e 10. A de alguém 

sensual, sexy e bonita, mostrada nos trechos 1, 3 e 5. A de alguém que se veste bem e, 

por isso, deve ser seguida ou invejada no trecho 6, a inveja também está presente no 

fragmento 7, no entanto ligada ao seu rendimento acadêmico. 

Isabella é uma personagem contraditória, pois, embora necessite se alimentar 

com sangue humano e matar para se manter viva, ela se pune e se culpa por essas 

ações e por suas ações que foram responsáveis por sua transformação. O discurso 

religioso, assim como o moral, afirmam que é errado tirar a vida de outro ser 

humano, no entanto a híbrida precisa realizar esse ato a fim de sobreviver, primeiro 

por ser seu meio de alimentação, de onde ela adquire energia para continuar vida; o 

segundo pelo fato de outros seres sobrenaturais tentarem matá-la em diversos 

momentos da narrativa. No fragmento abaixo mais uma faceta da identidade de 

Isabella e revelado, a de alguém capaz de mentir friamente, essa característica foi 

desenvolvida na jovem devido a sua constituição híbrida. 

 
Quando os humanos mentem ocorre uma reação no seu coração, por isso sempre 

sabemos quando eles eram sinceros. Foi por isso que todos nós arregalamos os 

olhos. Bella não apresentou a tal reação e estava completamente séria quando 

disse isso. Verifiquei com Jasper e ele constatou que ela falava seriamente, mas 

aquilo era obviamente uma mentira. Ela olhou para nossos rosto[s] por alguns 

segundos e explodiu em risadas.  

- Oh meu Deus! Vocês acreditaram mesmo? - Todo mundo na mesa tinha o 

mesmo pensamento.  

"ELA TAVA MENTIDO?"  

- Você mentiu? - Jasper perguntou com os olhos iguais a pratos.  
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- Óbvio, era só uma brincadeira. - Ela disse lentamente como se ele tivesse 

problemas.  

Eu olhei para Alice e ela respondeu minha pergunta silenciosa.  

"Ela fez tudo impulsivamente, não tem como eu saber sem ela tomar uma 

decisão."  

A garota consegue mentir para um bando de vampiros [...]. (Bloody Lips, 

capítulo 3). 

 

A culpa é um sentimento recorrente para Isabella que cometeu seu primeiro 

assassinato após tentar se matar por não se alimentar, ela perdeu o controle por sua 

fome e matou diversas pessoas, culminando na transformação de outra jovem em 

híbrida. A culpa que Bella sente por suas ações é tanta que ela adotou a jovem como 

sua “filha” e passou a cuidar dela. Em vários momentos da narrativa a jovem 

demostra remorso pelas ações que a levaram ao fatídico encontro com o demônio 

que a ’’infectou’’. As constantes discussões com sua mãe, a busca por ser popular e se 

enquadrar entre esse grupo especifico de sua antiga escola são as razoes para tentar 

passar despercebida, mesmo que, como mostrado nos exemplos, ela não consiga. 

Quando morava em Fênix, antes de passar por sua transformação ou almejar o status 

de popular, Isabella era uma jovem comum que passava despercebida entre a 

multidão, no entanto sua mãe insistia para que ela se enquadrasse e essa insistência a 

levou a transformação. A sua rebeldia antes de ser transformada era uma forma de 

punir sua mãe por ter imposto como deveria se comportar e sua tentativa de se 

excluir de todo e qualquer contato humano é sua autopunição por se rebelar contra 

sua mãe. 

Os embates vivenciados pela jovem decorrem do que a sociedade estabelece 

como aceito e daquilo que necessita para manter-se viva. O lado humano e 

demoníaco, ambos internos a jovem, guerreiam a todo instante o que faz a identidade 

da jovem fragmentada, pois reúne aspectos das duas “raças”, sua imagem externa, 

portanto, é reflexo de sua transformação, já que é por meio dos traços demoníacos 

que adquire (o fragmento abaixo elucida esse aspecto). 

 
É impressionante como atraio homem! Sério! Mesmo com essas roupas que 

escondem o que é possível. Antigamente não era assim. Era o tipo normal, não 

era incrivelmente linda, mas também não era feia, tava mais pra jeitosinha.  

Ai veio Irina. Toquei minha tatuagem no pulso, era uma fênix, minhas pulseiras 

cobriam ela. Charlie me mataria se visse isso, é claro que no sentido figurado. Ta 

ai um dos únicos homens que respeito, meu pai. O cara é da policia, ele tem um 

senso de justiça incrível, aprendi muito com ele. Além de é claro entender que 

nem todos os homens não prestam, e que são esses homens que devo jantar. Por 

que apesar de tudo sei o quanto uma filha precisa de um pai, ou uma mulher do 

marido. (BLOODY LIPS, capítulo 3). 

 

No excerto também é perceptível que os embates morais enfrentados por 

Isabella, como, por exemplo, a questão de sua alimentação e a seleção de suas presas, 
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são reflexos das de seu pai, um policial que é referencia de comportamento humano e 

moral para a jovem. Seu pai é seu outro e por vê-lo como um exemplo do “bom” e do 

aceito, a jovem se percebe como o “mal”, a diferente que desvia a norma aceita. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita de fanfiction permite a inserção dos posicionamentos axiológicos 

daqueles que a realiza. Essa inserção pode ocorrer por meio da modificação de parte 

ou do conteúdo integral da narrativa, bem como das personagens que a compõem. 

Na história em análise a ficwriter discute as questões morais da Saga Crepúsculo as 

alterando e as aproximando em alguns momentos. 

 A construção identitária da personagem Isabella demonstra as contradições 

pertinentes a um ser que possui características de duas “raças” e, por isso, questiona 

os padrões instituídos na sociedade. Como a diferente, Bella entra em embates 

morais com sua natureza humana e demoníaca, não há, portanto, o estabelecimento 

de um status quo, cada momento da narrativa é preenchido pelos debates da jovem 

entre o que deve fazer e o que e correto fazer. Isso porque, conforme afirma Bakhtin 

(2011) na vida devemos nos posicionar e assumir responsavelmente essa posição. 
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SOMBRAS CORPORAIS: 

metamorfoses em tempos de 

guerra 
 

Jandara Assis de Oliveira ANDRADE3 

Maria da Penha CASADO ALVES4 
 

RESUMO 

 

Na teoria bakhtiniana do carnaval, o corpo é um elemento essencial, pois nele e por meio 

dele toda uma gama de mensagens são transmitidas. É um corpo que se metamorfoseia e se 

transforma devido às adversidades que enfrenta. A escrita de fã (fanfiction) cria um 

ambiente de possibilidade de subversão dos textos, subversões que possibilitam mudanças 

nas personagens de um texto matriz, pois o ficwriter imprime em seus textos seus 

posicionamentos axiológicos, bem como suas experiências volitivo-emocionais. Por esse 

motivo, este trabalho tem como corpus a fanfiction Shadow Play (escrita por 

Corvusdraconis), uma vez que a personagem principal, Hermione Granger, por causa da 

guerra passa por diversos processos de metamorfoses, os quais a modificam física e 

psicologicamente, um processo que é possível na escrita de fanfiction devido às 

possibilidades de subversão que esse tipo de escrita cria. Neste contexto, este artigo objetiva 

analisar as transformações vivenciadas por Hermione Granger, na narrativa, a fim de 

compreender de que maneiras essas transformações constroem a identidade da personagem. 

Por esse motivo, os pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin acerca da formação dos 

sujeitos, da carnavalização e do corpo serão basilares; bem como, os estudos de Louro e Hall, 

respectivamente, sobre o corpo e a identidade dos sujeitos; e, as discussões de Jenkins acerca 

das produções de fãs. Este trabalho está inserido na Linguística Aplicada e possui como 

metodologia de pesquisa a qualitativa. O método escolhido para o levantamento e a análise 

dos dados é o paradigma indiciário, proposto por Ginzburg (1989). 

 

Palavras-Chave: Corpo. Carnavalização. Metamorfose. Hermione Granger. Identidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 fanfiction (fanfic ou fic) é uma prática de escrita realizada por fãs. No 

entanto, sua constituição possui uma complexidade que necessita de uma 

maior conceituação para compreendê-la. Refazendo nossas palavras iniciais, 

a fanfic é uma prática de escrita que envolve a reconstrução, a construção e a 

                                                 
3 Mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

jandara.aassis@gmail.com. 
4 Professora Doutora em Comunicação e Semiótica. Professora Associada ao Departamento de Letras e do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-

mail: penhalves@msn.com. 
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expansão do universo narrativo, bem como das personagens, de um texto literário 

e/ou midiático por um fã ou alguns fãs; essa prática não visa a obtenção de lucros, 

pois sua existência está ligada a relação volitivo-emocional que o fã - leitor e autor - 

estabelecem com o texto matriz ou textos matrizes; é importante explicitar que, 

embora não envolva ganhos financeiros, há um conjunto de sujeitos os quais 

fornecem a estrutura e a infra-estrutura necessárias para a realização dessa prática. 

Dessa forma, o autor de fanfiction (ou, como é conhecido dentro das comunidades de 

leitores e escritores de fanfics, ficwriter) realiza uma série de processos de subversão 

que, podem, em alguns casos, carnavalizar a obra da qual é originada. 

Na fanfiction Shadow Play5, escrita por Corvusdraconis, inserida no universo 

da Série Harry Potter, a forma como a ficwriter desconstrói o universo da narrativa, 

bem como as características basilares das personagens centrais6, cria um 

realinhamento moral, uma refocalização (JENKINS, 2015) e a carnavaliza (BAKHTIN, 

1987) a obra matriz. O primeiro ocorre da forma como as personagens principais 

veem as questões de justiça e de punição, realinhando aquilo que se considera bem 

ou mal, em função de um “bem maior”. O segundo decorre do fato das personagens 

centrais da narrativa não serem as mesmas da Série, uma vez que na fanfic 

personagens secundários adquirem um status de maior importância para a história. 

Por fim, a carnavalização ocorre por meio da construção grotesca das personagens 

Hermione Granger, Severus Snape e Alvo Dumbledore. Essas categorias serão 

melhores explicadas nas seguintes seções. 

Neste contexto, o presente trabalho visa responder a seguinte questão “de que 

forma as alterações enfrentadas pela personagem Hermione Granger influenciam na 

sua construção identitária, na fanfic Shadow Play?”. A fim de responder a esse 

questionamento, objetivamos analisar as transformações vivenciadas por Hermione 

Granger, na narrativa da fic Shadow Play, a fim de compreender de que maneiras 

essas transformações constroem a identidade da personagem. Para tanto, nos 

baseamos nos preceitos teóricos sobre a carnavalização, os sujeitos e o corpo 

elencados por Bakhtin; os estudos de Louro e Hall, respectivamente, sobre o corpo e 

a identidade dos sujeitos; e, as discussões de Jenkins acerca das produções de fãs. A 

pesquisa é de natureza qualitativa e utiliza o método do Paradigma Indiciário 

(GINZBURG, 1989) para a coleta e a análise dos dados. Devido aos cruzamentos 

teóricos necessários para a realização desta pesquisa, ela se insere no âmbito da 

Linguística Aplicada (LA), pois permite ao pesquisador transpor as barreiras de 

áreas e se utilizar do arcabouço teórico-metodológico de diversas áreas do 

conhecimento. 

 

 

 

                                                 
5 A história contém 4 capítulos escritos em língua inglesa e está postada no site Fanfiction.net. Disponível em: 

<https://m.fanfiction.net/s/12258541/1/Shadow-Play>. Acesso em: 11 set. 2018. 
6 Aqui o termo personagens centrais é empregado para tratarmos da fanfic e não da Série Harry Potter, desse 

modo, essas personagens são: Hermione Granger, Severus Snape e Alvo Dumbledore. 
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1. SOMBRAS DE UM ALGUÉM 

 
Não que alguém soubesse como eu realmente era - eu parecia o que eu acreditava que 

deveria ser. Não, eu parecia o que eu acreditava que os outros acreditavam que eu 

deveria ser.Eu tinha uma coleção de fotos tiradas a cada poucos meses para que 

eu pudesse lembrar como era quando eu poderia ter dezesseis anos. Por quê? 

Então eu poderia ajustar meu rosto e corpo para combinar. Caso contrário, eu 

seria um estudante desaparecido, e haveria uma busca e um drama e - bem, 

Dumbledore não queria isso. Inferno, eu não queria isso.7 (SHADOW PLAY, 

capitulo 1, grifos nosso). 

 

Bakhtin (2011) nos assegura que só no outro encontro minha completude, pois 

o olhar do outro excede aquilo que minha visão alcança. Isto é, é perceptível ao outro 

minhas expressões faciais, gestualidade, andar, tom de voz (que acompanha as 

expressões do rosto), costas, cabeça, orelhas, entre outras partes de meu corpo que a 

mim são inacessíveis (op. cit.). As partes grifadas no trecho acima exemplificam a 

preocupação que o ser humano possui com sua aparência, na narrativa corpus desta 

pesquisa, a personagem tem a preocupação de manter uma aparência humana, já que 

é algo esperado pelos outros. Ou seja, sua imagem é construída a fim de não 

provocar estranhamento e alertar para seu desaparecimento. 

Na perspectiva Bakhtiniana o sujeito é visto como incompleto e, por isso, 

almeja uma completude que só alcance na sua relação com o outro. Isso ocorre, pois, 

a minha imagem externa é para mim fragmentada, já que aquilo que minha 

linguagem interna percebe é fruto da tradução de minha expressão externa, sendo, 

por isso, impossível a eu construir uma imagem da totalidade que me constitui (op. 

cit.).  

Isto é possível, uma vez que essa perspectiva teórica concebe a linguagem 

como o produto da interação entre os sujeitos, ou seja, é só através do diálogo, da 

interação linguística que os indivíduos se constituem como sujeitos e, ao mesmo 

tempo, constituem a linguagem. Nas palavras de Volóchinov (2017, p. 219), “a 

interação discursiva é a realidade fundamental da língua”, já que a linguagem não 

vive nas abstrações linguísticas ou no “discurso monológico isolado” e desvinculado 

do ato de interação, porém encontra lar no “acontecimento social da interação 

discursiva que ocorre por meio de um ou de vários enunciados” (VOLÓCHINOV, 

2017, p. 218). 

Em consonância com esse posicionamento, nossas identidades8 são, 

igualmente, construídas por meio de nossas interações sociais. Nesse sentido, é por 

meio de nossas identidades que estabelecemos relações de proximidade com os 

outros sujeitos na sociedade, por isso, possuímos identidades distintas para cada 

faceta ou situação que nos envolvemos, por exemplo, temos uma identidade nacional 

                                                 
7 Excerto retirado da fanfiction Shadow Play, corpus deste trabalho, e traduzido por nós. 
8 Falamos de identidades no plural, pois entendemos que os sujeitos são formados por múltiplas identidades e 

não apenas por uma única. 
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(a qual está relacionada ao nosso lugar de nascimento), assim como uma relacionada 

a nossa ocupação, status civil, esporte que gostamos (o time que torcemos), 

sexualidade, raça, passatempos, entre outros. Com relação a isso, a estudiosa Louro 

explica que  

 
É, então, no âmbito da cultura e da história que se definem as identidades sociais 

(todas elas e não apenas as identidades sexuais e de gênero, mas também as 

identidades de raça, de nacionalidade, de classe etc). Essas múltiplas e distintas 

identidades constituem os sujeitos, na medida em que esses são interpelados a 

partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais. (LOURO, 

2000, p. 6). 

 

A explicação da pesquisadora encontra eco nas discussões elencadas por Hall 

(2005) as quais nos asseguram que a identidade da pós-modernidade, época em que 

nos encontramos para os estudos culturais, deixou de ser vinculada ao nosso lugar 

de origem, bem como não pode mais ser vista como unívoca, já que, devido aos 

fluxos de trocas culturais, os sujeitos podem se constituir por diversas identidades as 

quais se relacionam com as diversas práticas que realizam em seu cotidiano. Isto 

significa que para cada atividade de interação que os sujeitos se inserem será 

atribuído a ele uma identidade, por exemplo, a profissão que exerce constitui uma 

identidade (médico, professor ou operador), do mesmo modo, ser torcedor do time 

“a” ou “b” (flamenguista, corintiano ou são paulino), praticar tais atividades físicas 

(jogador de vôlei, futebol ou basquete). 

No entanto, essa discussão alcance maior amplitude com a globalização que 

amplia as formas de comunicação e, por conseguinte, de interação, e aproxima os 

sujeitos viventes nas mais longínquas áreas do planeta. Um brasileiro, hoje, pode ser 

fã de bandas coreanas e/ou japonesas sem sair de sua cidade de origem, uma vez que 

uma das consequências acarretadas pela globalização, pelas transformações e pelos 

avanços tecnológicos é o apagamento ou clareamento das divisões entre os territórios 

nacionais, esse processo é chamado por García Canclini (2003) de 

“desterritorialização”.  

Na esteira dessas discussões as identidades dos sujeitos pós-moderno “têm o 

caráter fragmentado, instável, histórico e plural” (LOURO, 2000, p. 6). Em virtude de 

seu caráter fragmentado e instável, os sujeitos tendem a se agarrar aquilo que pode 

lhes fornecer uma maior estabilidade e “sensação” de segurança, desse modo, o 

corpo e a sexualidade são usados como bases que cimentam a identidade dos 

sujeitos, contudo, uma vez que esse corpo e essa sexualidade sejam questionados há 

um movimento de marginalização e revolta por parte dos demais sujeitos (op. cit.). 

Por isso, comumente, nossos corpos são escolarizados, por meio dos mais diversos 

instrumentos de educação – inicialmente cabe aos pais ensinar aos seus filhos qual o 

comportamento aceito pela sociedade, de modo que aprendemos muito cedo a 

utilizar roupas e brincar com brinquedos específicos para o nosso sexo, sejam 

bonecas ou carrinhos, vestidos ou bermudinhas e, em meio a tudo isso, as lágrimas 
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são relegadas ao esperado para as meninas, enquanto que para os meninos a 

restrição das lágrimas é o correto; nesse tocante, existem muitos outros 

comportamentos e locais que escolarizam o corpo durante a construção dos sujeitos -, 

para ter o comportamento aceito e adequado socialmente, ser diferente nesse 

contexto significa ser excluído, marginalizado ou negado (op. cit.). 

No entanto, Louro (op. cit.) nos informa que a sociedade necessita desse outro 

diferente a fim de se firma em sua homogeneidade, pois é por meio das diferenças 

observadas nesse outro que há um reforço do discurso dominante homogeneizador. 

Tal assertiva reforça o posicionamento de Mikhail Bakhtin de que só no outro 

encontro minha completude, já que minha visão excede aquilo que a visão dele 

percebe sobre si mesmo e vice-versa. A manutenção do padrão identitário ocorre 

devido à existência do outro divergente, podendo esse diferente ser o gay, a lésbica, o 

negro, o oriental etc.. 

 

2. O CORPO ESTRANHO 

 

O realismo grotesco é visto por Mikhail Bakhtin (1987, p. 17), filósofo da 

linguagem, como o “sistema de imagens da cultura cômica popular”, dentro dele há 

uma tríade indissolúvel formada entre o corpo, “o cósmico e o social”. No realismo 

grotesco, há uma espécie de anulação e, consequente, degradação da dualidade 

“alto” e “baixo”, sendo o primeiro a representação do céu e o segundo simboliza a 

terra e tudo o que é terreno, o filósofo analisa esse processo pelos aspectos cósmico e 

corporal. No cósmico, há “a terra é o princípio da absorção (o tumulo, o ventre) e, ao 

mesmo tempo, de nascimento e ressurreição”; no corporal, o “alto” e o “baixo” são 

representações de partes do corpo humano, o primeiro “é representado pelo rosto (a 

cabeça),” e o segundo “pelos órgãos genitais, ventre e o traseiro” (op. cit., pág 18-19). 

O rebaixar nesse processo é a aproximação entre os dois polos, “alto” e “baixo”, com 

a terra, a grande mãe “que dá vida” (op. cit., pág. 19). 

Nesse contexto, o corpo não é algo individual, subjetivo e pertencente a um 

único ser, nessa perspectiva, o corpo adquire um caráter coletivo, ele é a 

representação e representado por um povo e, por isso, universal (op. cit.). É um corpo 

que está em comunhão com o que é terreno e dessa forma se aproxima do que é 

cósmico - as imagens desse corpo estão relacionadas ao sexo, ao nascimento, à morte, 

à alimentação e à excreção, de modo que nenhuma dessas imagens são privadas, pois 

fazem parte de um corpo que é coletivo. Para Weeks 

 
É através do corpo que experimentamos tanto o prazer quanto a dor. Além disso, 

há corpos masculinos e corpos femininos e isso dá lugar a experiências bastante 

diferentes, como, por exemplo, o parto. Um outro fator crucial é que nós não 

experimentamos nossas necessidades e desejos sexuais como acidentais ou como 

produtos da sociedade. Eles estão profundamente entranhados em nós como 

indivíduos. (WEEKS, 2000, p. 33). 
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A fala do autor dialoga com a teoria bakhtiniana, pois apontam para a 

importância do corpo para a vida humana, uma vez que é no carnaval essa 

importância torna-se fator fundamental, já que o corpo é meio pelo qual os sujeitos 

entram em comunhão com os aspectos terrenos, cósmicos e universais (BAKHTIN, 

1987). Conforme discutido na seção anterior, há uma tentativa de criar uma 

homogeneização das identidades ligadas, entre outros aspectos, ao corpo. Um corpo 

que ao se diferenciar das normas sociais tende a criar uma sensação de 

estranhamento nos demais sujeitos, por conseguinte, criam-se imagens de sujeitos 

que beiram o grotesco. 

Essa imagem de um ser grotesco é explicada por Bakhtin como sendo 

 
um fenômeno em estado de transformação, de metamorfose ainda incompleta, no 

estagio da vida e do nascimento, o crescimento e da evolução. A atitude em 

relação ao tempo, à evolução, é um traço (determinante) indispensável da imagem 

grotesca. Seu segundo traço indispensável, que decorre do primeiro, é sua 

ambivalência: os dois pólos da mudança – o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o 

principio e o fim da metamorfose – são expressados (ou esboçados) em uma ou outra 

forma. (BAKHTIN, 1987, p 21-22). 

 

O corpo grotesco é um corpo que está em constante construção, conforme 

aponta a assertiva acima, sempre em construção esse corpo ultrapassa seus próprios 

limites, mas nunca alcança um estado de completude. Essa é uma imagem que está 

em sintonia com a terra, por isso, é aberto para o mundo, já que ele próprio propicia 

sua renovação (nascimento e morte em um eterno ciclo de recomeço) (op. cit.). 

Casado Alves (2017, p.) nos explica que esse corpo “não está separado do mundo, 

está misturado ao mundo, confundido com os animais e as coisas que neles estão”. 

Os exageros, as hipérboles e os excessos são marcas do corpo grotesco, o 

exagero é o molde para a criação desse corpo, o qual muitas vezes é, quase, um 

híbrido entre humano e animal, por exemplo, narizes são descritos como “focinho de 

porco ou bico de corvo” (BAKHTIN, 1987, p. 267). Os extremos ganham dimensões 

exageradas, pois são lugares de fronteiras, espaços pelos quais os sujeitos atravessam 

os limites de seu corpo. Bakhtin (op. cit., p. 277) nos explica que o corpo grotesco 

possui, praticamente, um segundo corpo, ou seja, partes que podem ser consideradas 

sencientes e independentes do resto do corpo, podendo, inclusive, serem separadas 

do corpo e viverem sem depender do corpo que lhe criou. Por fim, 

 
Esse corpo não separado do mundo e da vida dá visibilidade às mudanças da 

natureza por meio da evacuação, do comer, do sexo, dos fluidos e se coloca como 

diametralmente opostos ao ideal estático e elevado do corpo representado nos 

mármores gregos clássicos ou da estética naturalista. Isso mesmo porque o corpo 

do realismo grotesco em Rabelais é um corpo em movimento, jamais pronto ou 

acabado está sempre em processo de construção, de criação e ele mesmo constrói 

outro corpo. Além disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele. 

(CASADO ALVES, 2017, p.). 
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3. O MONSTRO QUE HABITA EM MIM 

 

Em Shadow Play, a jovem Hermione Granger, que na Série Harry Potter é a 

melhor amiga de Harry Potter, é recrutada pelo diretor da Escola de Magia e 

Bruxaria de Hogwarts, Alvo Dumbledore, para reforçar o exército da “luz” contra o 

mago das trevas Lord Voldemort. Aos doze anos de idade a jovem não pesa as 

consequências de sua adesão aos esforços de guerra, contudo com o passar de seu 

treinamento é moldada para se tornar uma arma, ou mais precisamente, uma 

assassina. Esse processo de moldagem da jovem tem inicio com seu aprendizado com 

diversos mestres os quais lhe ensinam, por exemplo, a lutar e a criar poções, no 

entanto o diretor desenvolve uma poção de aprimoramento para ela. A poção 

modifica completamente seu corpo interna e externamente criando, por fim, um ser 

híbrido que reúne em um só corpo características de diversos animais, como, por 

exemplo, tentáculos, bigodes, garras e asas. Nas palavras da personagem: 
 

[...] eu peguei a habilidade de mudar para qualquer coisa que eu fui exposto uma 

vez. O único problema era que minha forma natural não era mais remotamente 

humana. Eu tinha tocado, inadvertidamente ou não, qualquer coisa de cães de 

três cabeças, hipogrifos, testrálios, e alguns morcegos que eu tive que pegar no 

banho da garota para parar seus gritos incessantes histéricos. Havia outras coisas 

também, mas confesso que parei de tentar descobrir. Daí as fotos mágicas para 

me lembrar como eu deveria ser em qualquer idade. É engraçado, eu não me 

reconheço quando olho no espelho. A menos que eu seja o monstro. Eu 

reconheço isso. 

É quem eu sou. É o que eu realmente sou. (SHADOW PLAY, capítulo um). 

 

Hermione se percebe como diferente quando se compara com os jovens da sua 

idade e os demais seres humanos, ela enxerga a sua forma física e, mais ainda, outras 

pessoas veem sua aparência exterior corroborando assim a imagem percebida por 

ela. Esse corpo diferente faz com que a jovem se constitua identitariamente como o 

outro divergente. Sua aparência é metamorfoseada em um ser que mais se aproxima 

da imagem de uma gárgula que de uma figura humana, ela é uma espécie de 

caricatura grotesca que reflete as mudanças realizadas em seu corpo a fim de 

prepará-la e moldá-la em uma arma de guerra.  

Em consonância com a teoria bakhtiniana do corpo grotesco, o corpo de 

Hermione está em constante renovação, já que cada vez que é atingida por um feitiço 

nocivo surge um novo tentáculo que junto aos demais passam a proteger a jovem. 

Conforme explicado por Bakhtin (1987), o corpo grotesco está em constante 

renovação, pois é um corpo inacabado que nunca encontra seu acabamento. Na 

narrativa foco desta análise, a jovem afirma (na assertiva acima) que necessita ver 

uma imagem de como deveria se parecer para saber como deve ser seu semblante, 

pois devido às alterações que sofreu não mais se reconhece como humana, mas sim 

como monstro, fato expresso em sua fala quando assegura de forma enfática que: “eu 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

2
9

 

não me reconheço quando olho no espelho. A menos que eu seja o monstro. Eu reconheço 

isso. É quem eu sou. É o que eu realmente sou” (SHADOW PLAY, capítulo um). 
 

"Nome e localização?" Eu perguntei, meus lábios se afastando dos meus dentes 

alongados. Saí das sombras, desfraldando minhas asas que pendiam dos meus 

ombros como um manto de viagem. Eu nunca me preocupei em alterar minha 

aparência quando me encontrei com ele. Não era como se ele não soubesse o que 

eu era. Bem, mais como se ele não soubesse o que eu realmente parecia. Eu tinha 

certeza de que ele não sabia o que eu realmente era mais do que eu, e me olhava 

no espelho diariamente. 

Meus longos bigodes se contraíam, mechas prateadas de mechas sensoriais que 

mais pareciam bigodes de dragão asiáticos do que felinos. Eles se contorciam 

com uma espécie de senciência sobre o meu focinho desumano. Um ou dois 

acariciaram meus ouvidos, movendo-os em posição sem que eu perguntasse. 

(SHADOW PLAY, capítulo um). 

 

Ao adquirir características animalescas, o rosto de Hermione sofreu alterações 

drásticas, como pode ser observado na citação acima. A região que compreende seu 

nariz e boca se tornou parecido com um focinho e uma boca ampla que contém 

dentre afiados e longos. Esse fato aproxima ainda mais as características da 

personagem com aquelas apontadas por Bakhtin como marcantes de um corpo 

grotesco, a hipérbole nesse caso não é apenas uma figura de linguagem que descreve 

os aspectos físicos da jovem, ela é concretizada, tornada real dentro da realidade da 

narrativa.  

Além disso, os bigodes de Hermione não são realmente bigodes, pois são 

membros que possuem vida e ciência daquilo que ocorre ao seu redor e com o corpo 

que lhe hospeda. Aspecto apontado por Bakhtin como pertencentes a um corpo 

grotesco, pois em sua perspectiva o corpo grotesco cria outro corpo ou tem membros 

que são quase independentes. No caso de Hermione não apenas seus bigodes são 

sencientes, mas também seus tentáculos que se movimentam e ate utilizam magia 

sem necessitar do comando da jovem, conforme podemos ver no excerto abaixo: 

 
Meus tentáculos estavam coçando, então eu os desenrolei de minhas costas, 

estendendo-os para deslizar ao longo do corpo imóvel de Fenrir. Eles 

serpentearam minhas asas e cutucaram Fenrir em vários lugares, fazendo com 

que sua magia aumentasse e lutasse para se libertar. Meus tentáculos eram como 

minha sombra. Eles tinham personalidade própria e curiosidade de sobra, mas 

sua principal preocupação era eu. Eles ficaram comigo em vez de fazer 

reconhecimento. Honestamente, eu preferia assim. Tentáculos desencarnados 

seriam assustadores. 

Erm, creep ier. 

Os tentáculos deslizaram pelo corpo paralisado de Fenrir, sibilando em 

curiosidade e aborrecimento. Eu não gostava dele, então eles nem fingiam gostar 

dele também. Eles ainda queriam saber o que o fazia funcionar - um pedaço de 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

3
0

 

cada vez, como uma criança em uma loja de doces, tendo que tocar em tudo no 

lugar. Era como ter duas dúzias de crianças curiosas conectadas a você. 

Crianças curiosas, superprotetoras e homicidas (SHADOW PLAY, capítulo um). 

 

Outro aspecto que pode ser observado, no fragmento acima, é que a sombra 

de Hermione também tem independência e uma espécie de consciência, mas, ao 

contrário dos bigodes e dos tentáculos que estão presos ao corpo da jovem, sua 

sombra é completamente separada de seu corpo e pode se locomover para onde 

quiser. No capítulo quatro, a sombra de Hermione e a de seu companheiro, Severus 

Snape, são encontradas dentro de um armário namorando, fato que evidencia o grau 

de independência das sombras.  

É importante discutir, ainda, a alimentação de Hermione, já que é por meio dela o 

poder, ou seu caráter como arma de guerra se manifesta, a jovem tem o poder de 

remover ou dar capacidade mágica a qualquer ser. Seu corpo como um todo e não 

apenas a sua boca são mobilizados no ato de alimentação da jovem que absorve os 

poderes mágicos de outros magos ou criaturas mágicas. Esse é outro aspecto em que a 

construção narrativa se aproxima da teoria bakhtiniana, pois se assemelha a “imagem 

grotesca típica da devoração dos peregrinos9”, uma vez que Hermione por meio de seu 

poder pode purificar a magia. Tal fato ocorre quando absorve a energia mágica de um 

bruxo das trevas, ela a devora e pode regurgitá-la na forma de energia mágica pura. 

Por fim, há de se destacar que as transformações ocorridas por Hermione 

ocorrem ao mesmo tempo em que seu engajamento com a guerra se aprofunda, 

inicialmente a jovem é treinada em vários assuntos que podem vir a ajudá-la, ao 

mesmo tempo em que deve se passar por estudante, o que a leva a envelhecer em um 

espaço muito curto, no momento que deveria ter dezoito anos a jovem tem dez anos 

a mais. Todos esses aspectos impactam diretamente na constituição identitária dela 

que, conforme mostrado nos excertos, reconhece sua identidade de monstro e não 

mais como um ser humano, além disso, não se identifica com os jovens da idade que 

deveria ter, mas sim com pessoas de faixa etária maior que a sua. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita de fanfiction é uma prática que realiza diversas modificações na 

estrutura narrativa do texto matriz, já que o ficwriter quer deixar suas marcas e 

imprimir no texto que estabelece uma relação afetiva seus posicionamentos 

axiológicos. Em Shadow Play, esse desejo atinge um novo patamar, pois a ficwriter 

carnavaliza a narrativa por meio da construção da personagem Hermione Granger a 

qual se metamorfoseia em monstro buscando ajudar a concluir a guerra entre a luz e 

as trevas. Para ela sua aceitação de seu processo é para “o bem maior” (Shadow Play 

                                                 
9 Bakhtin (1987, p. 272) explica que há uma cena em Rabelais em que Gargantua come “junto com a sua salada” 

alguns peregrinos e que os mesmos são “miraculosamente salvos”. Há uma semelhança entre as cenas, não pelo 

caráter satírico encontrado em Rabbelais, mas na ideia de que por meio da alimentação (ou da devoração) algo 

pode ser salvo e não morto. 
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capítulo 1) e essa é toda a justificativa que necessita para não se rebelar contra quem 

a fez passar por todo esse processo de transformação. 

Nesse sentido, a questão que norteou este trabalho foi: de que forma as 

alterações enfrentadas pela personagem Hermione Granger influenciam na sua 

construção identitária, na fanfic Shadow Play? A fim de respondê-la elencamos 

elementos resultantes da transformação sofridas pela personagem as quais nos 

mostraram o reconhecimento da identidade de monstro, sendo essa a que mais se 

sobressai na construção da narrativa. Essas transformações influenciam a 

constituição da identidade da personagem, pois é por meio delas que Hermione se 

percebe como monstro. Ao observar os vários apêndices que surgem em seu corpo, 

devido à transformação que sofre, a fim de personificar o ideário de Alvo 

Dumbledore de arma perfeita de guerra, Hermione se analisa com o olhar do outro e 

se percebe diferente, já que o grotesco a faz parecer com uma criatura saída dos 

textos de H P Lovecraft, como bem afirma a personagem. Uma passagem reforça sua 

aceitação da identidade de monstro, ela em algum momento da narrativa se perde 

em Paris e acaba aparecendo na Catedral de Notre Dame, lá cai em um ninho de 

gárgulas e é reconhecida pelos bebês gárgulas como sendo sua mãe, assim ela passa 

adquire uma nova identidade – resultante da sua anterior – e é aceita em uma família 

– a das gárgulas de Notre Dame. 

Destarte, a narrativa envolve alguns outros aspectos relativos à teoria da 

carnavalização de Mikhail Bakhtin, contudo para aprofundá-los é necessário um 

trabalho de maior extensão ou a realização de outras pequenas analises. 
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À PROCURA DA POESIA EM 

UMA NOVELA DE GUIMARÃES 

ROSA 
 

José Geraldo MARQUES10 
 

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA 

 

 difícil que algum pesquisador ou estudioso de João Guimarães Rosa não 

mencione a dimensão poética de sua obra ou, mais especificamente, a qualidade 

poética de sua linguagem. Poesia, poema, poema em prosa, discurso poético, 

linguagem poética, entre outros, são vocábulos e sintagmas que permeiam grande 

parte dos trabalhos daqueles que se interessam pelos textos do grande autor mineiro. 

Percebo dois problemas centrais nisto que poderíamos dizer como 

predisposição à poesia: o primeiro é a naturalização dessa dimensão poética através da 

generalização dos discursos, ou seja, considerar a priori que todos os discursos das 

obras rosianas são poéticos. Para uma abordagem teórica discursiva, no caso deste 

artigo, no âmbito de uma concepção bakhtiniana da linguagem e da análise dialógica 

dos discursos (ADD), afirmar que as novelas ou contos ou ainda o espantoso 

“Grande Sertão: Veredas” são poéticos é afirmar no vazio, afirmar o nada; é 

considerar óbvio algo complexo que necessita de uma discussão cuidadosa. 

O segundo problema dessa predisposição natural à poesia é decorrente do 

primeiro: a tal dimensão poética seria uma metáfora para todo e qualquer texto de 

Guimarães Rosa e “estamos conversados”. Aqui o problema parece ser maior que a 

generalização dos discursos, pois esta supermetáfora que paira sobre a obra (e, se 

paira sobre ela, não está nela, na sua materialidade) não pode ser discutida.  

Mas o que seria um discurso poético? Ou bem uma categoria genérica que 

nada explica – e que pode ser usada sem problemas quando o objeto do estudo é 

outra coisa – ou, talvez, uma categoria de discursos expressivos, analógicos, 

sugestivos e imagéticos utilizados em uma determinada interação, em determinados 

gêneros discursivos mais propensos à poesia e em determinada sequência linguística. 

De qualquer maneira, o que faria com que determinados gêneros apresentassem 

discursos mais expressivos (ou imagéticos ou sugestivos) que outros? 

Refletindo sobre a contraposição que os formalistas russos faziam entre a 

linguagem poética e a cotidiana, que se dava mediante a negação desta, Medviédev 

apontou o que seria o erro essencial desses estudiosos: “[...] nos formalistas, a 

linguagem poética é definida não por meio daquilo que ela é, mas por meio daquilo 

                                                 
10 Professor-adjunto do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO/Irati). 

É 
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que ela não é” (2012, p. 146). Para eles, a linguagem poética desautomatizaria e 

“estranharia” a linguagem cotidiana, ou seja, de acordo com Medviédev, “(a 

linguagem poética) não cria novas construções, apenas força a perceber uma 

construção que já foi criada, porém, que era imperceptível e automatizada”. Portanto, 

conclui o autor, “A linguagem poética é condenada a essa existência parasita pela 

teoria dos formalistas” (Ibid., p. 148). 

No mesmo estudo, explicando que, nas interações verbais, há um “tato 

discursivo” responsável por formar os enunciados cotidianos, “determinando o estilo 

e os gêneros das apresentações discursivas” (Ibid., p. 154) e que se movimenta num 

diapasão que vai do elogio ao xingamento, Medviédev explica que: 

 
Em certas condições, em alguns grupos sociais, o tato discursivo cria um solo 

favorável para formação daquelas particularidades do enunciado que os 

formalistas consideram como característicos para a linguagem poética: os 

retardamentos, os desvios, os duplos sentidos, os caminhos tortuosos do discurso 

[...]. (Ibid., p. 155)  

 

Ainda nesta questão crucial das relações entre linguagem cotidiana e 

linguagem poética, Ponzio (2008, p. 56), afirma que em “O discurso na vida e o 

discurso na arte”, Volochínov (2011) “sustenta que as potencialidades da forma 

artística já estão presentes na enunciação da vida cotidiana, apesar de se expressarem 

no enunciado verbal artístico de forma especial”. 

Os pontos de vista de Medviédev e de Volochínov (via Ponzio) para deixam 

claro que a questão da dimensão poética de uma obra é bastante complexa e seria, de 

um ponto de vista bakhtiniano, impossível considerá-la com um dado preexistente, 

que paira, como nuvem, acima de tudo. Resumindo: para Bakhtin e o Círculo de 

intelectuais que pensaram com ele, não há dimensão estética que prescinda de 

relações dialógicas com a linguagem do cotidiano e que separe, portanto, a 

linguagem poética da linguagem cotidiana.  Ou seja: onde fica a dimensão poética de 

uma obra literária? Como discuti-la? A partir do quê? 

 

2. ALGUMAS CATEGORIAS ANALÍTICAS FUNDAMENTAIS NA OBRA DE 

BAKHTIN E DO CÍRCULO 

 

As relações entre linguagem cotidiana e linguagem poética é uma das 

variáveis que compõem a questão complexa do poético na obra de Guimarães Rosa, 

mas não é única. Na realidade, se não forem conectadas a algumas categorias 

analíticas caras a Bakhtin e seu Círculo, elas restarão isoladas e inoperantes e não 

poderão ser compreendidas. 

As reflexões bakhtinianas dão forma a uma filosofia da linguagem e a uma 

filosofia da literatura que, embora adquiram formas variadas e instáveis no tempo e 

no espaço, mantém sólidos (mas não inalterados, pois dialógicos) alguns núcleos 
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fundamentais do seu pensamento: a dialogia, a alteridade, as relações inextricáveis 

entre vida, valores e literatura.  

Diz-nos Fiorin que “todo enunciado é dialógico”. E conclui: (p)ortanto, o 

dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo 

do enunciado” (2006, p. 24). Isso quer dizer que, quando enunciamos, levamos em 

consideração o discurso do outro, que está presente no seu. Por isso, “todo discurso é 

inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso do outro. O dialogismo são as 

relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados” (Ibid., p. 25). Podemos 

dizer, portanto, que as relações dialógicas são fundantes de toda e qualquer 

linguagem.  

É a dialogia que, segundo Geraldi, “qualifica a relação essencial entre o eu e o 

Outro”. Para o autor, a alteridade é o pressuposto do Outro como existente e é 

reconhecido pelo “eu” como outro que não-eu (GERALDI, 2010, p. 105).  Essa relação 

entre o eu e o Outro, relação de alteridade, é, segundo Geraldi em outro trabalho 

(2016, p. 6), “fundamental na compreensão das obras de Bakhtin. É nela que se funda 

a arquitetônica toda de seu pensamento [...].  

Para Bakhtin, é ponto central a indissolúvel relação entre a vida e a arte, entre 

a vida e a literatura. Para ele, o domínio ético quanto o domínio cognitivo da 

realidade são integrados ao objeto estético.  A vida está na literatura efetivamente, só 

que transferida pela forma estética para outro plano axiológico (plano dos valores). A 

dimensão estética individualiza, concretiza, isola e arremata o ato ético do sujeito e o 

conhecimento (dimensão cognitiva) realizados na realidade mesma vivida, mas não 

recusa seus valores; pelo contrário, a forma estética se deixa orientar por esses 

valores trazidos da realidade. O elemento ético-cognitivo é, na realidade, o conteúdo 

(BAKHTIN, 1993, p. 33).  

Encontramos então um argumento concreto para a inseparabilidade da 

linguagem poética da cotidiana: a vida se encontra na literatura, mas transfigurada 

esteticamente para um outro plano axiológico. Os valores (ou valorações) da vida 

mesma, realidade em pleno devir, inacabada, por fazer-se sempre e sempre não são 

negados pelo novo meio em que as interações, discursos, nuances e experiências da 

vida mesma vão se materializar em nova clave, em torno a um outro princípio 

organizador. Pelo contrário: esses valores (na realidade, os conteúdos da vida 

mesma) vão orientar a forma artística deste objeto estético. No entanto, as relações de 

alteridade (com o Outro) serão verificadas no novo meio de maneira mais efetiva, 

concreta, radical e (por que não?), mais generosa que da maneira como se realizam 

na dimensão mesma da vida. Amorim (2004, p. 186), neste sentido, considera que, 

não obstante o trabalho intenso de Bakhtin e do Círculo em torno às interações 

verbais concretas, “a grande marca do dialogismo permanece sendo a investigação 

do texto escrito como lugar específico da relação de alteridade”. 

Voltemos à questão original: onde se encontra a dimensão poética na obra de 

João Guimarães Rosa? É evidente que as respostas (se houver) ou hipóteses (o mais 

provável) dependerão da estrutura arquitetônica de cada texto.  No nosso caso, 

gostaria de discuti-la através de duas possibilidades: a primeira, que é minha 
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percepção (e hipótese) de que há um deslocamento, a partir do desenvolvimento dos 

diálogos e seus discursos, de centros de valor para um único centro de valor. A 

segunda diz respeito à consideração bakhtiniana de que não há, nas interações e 

discursos, uma essência poética ou mesmo prosaica, mas intensidades das vozes 

participantes de uma interação verbal.   
 

3. ESTILO POÉTICO E CENTROS DE VALOR  

 

3.1 A estória de “Cara-de-Bronze” 

 

“Cara-de-Bronze” reúne diálogos entre vaqueiros da fazenda “Urubuquaquá” 

situada nos Gerais mineiros. Os seus discursos têm como objeto de curiosidade, em 

primeiro lugar, o patrão, Segisberto Satunino Jéia Velho, Filho, o Cara-de-Bronze, ou o 

Velho, de quem sabem muito pouco e que está muito doente e praticamente no leito 

de morte. O segundo campo de interesse é motivado pela viagem de um colega de 

trabalho, o Grivo, que, a mando do patrão, empreendeu uma estranha viagem de 

dois anos até um lugarejo chamado Vereda do Sapal de onde, acredita-se, teria que 

trazer algo para Segisberto. 

Das duas curiosidades que motivam a maioria dos diálogos, a que mais excita 

os vaqueiros é a viagem do Grivo. Sabe-se que o Velho, algum tempo antes do 

empreendimento do Grivo, chamou três de seus empregados – o próprio Grivo, 

Mainarte e José Uéua - para fazerem incursões nas imediações da fazenda e trazer, 

via relato, suas impressões. No decorrer deste processo, o Cara-de-Bronze teria 

escolhido o Grivo para a importante e misteriosa viagem e tudo indica que o motivo 

central da escolha foi a linguagem bastante expressiva e sugestiva – em uma palavra: 

poética –  que o vaqueiro utilizou na descrição das coisas que via. 

 

3.2 Possibilidades materiais e dialógicas da dimensão poética de “Cara-de-

Bronze” 

 

As interações que se dão no texto de Rosa por intermédio de diálogos revelam 

alguns centros de valor nos discursos proferidos pelos vaqueiros. Apesar da relativa 

homogeneidade na inserção cultural dos vaqueiros, os valores evidenciados em seus 

discursos indiciam diferenças sutis e bem marcadas. 

São centros de valor que, à medida que a estória se desenvolve, ou seja, à 

medida que nos aproximamos do desfecho – o relato que o Grivo faz aos vaqueiros 

de sua viagem – eles se deslocam, convergindo para um único centro de valores 

conjugados ao que poderíamos chamar, sem grande rigor, de poesia ou de estado de 

poesia. 

O problema de dizermos com todas as letras que o texto de Rosa é poético 

reside no fato de que, como já explicitei no início deste artigo, não é possível falarmos 

de algo que não discutimos. Chamar um objeto estético de poesia, ou de poema ou de 

poema em prosa ou de metapoesia ou de qualquer outra denominação só é possível se 
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estudarmos a função destas predicações na arquitetônica da obra. A dimensão 

poética de um objeto estético não pode ser algo fora dele, que paira acima dele, mas 

algo que se materializa no seu projeto de dizer, na sua intencionalidade, na sua razão 

de existência.  

Em “Cara-de-Bronze” não há apenas discursos expressivos, analógicos e 

nuançados, mas também discursos não-poéticos dos vaqueiros conversando sobre a 

lida, além de registros urbanos como os percebidos nas falas do narrador e do 

forasteiro Moimeichêgo. Descontando-se a imprecisão quanto à caracterização dos 

discursos (poéticos e não-poéticos), acredito que é possível formularmos pelo menos 

duas hipóteses - que se complementam e se realizam simultaneamente - para a 

dimensão poética da novela de Guimarães Rosa. 

A primeira possibilidade diz respeito ao deslocamento e convergência dos 

diálogos e discursos dos vaqueiros - marcados por alguns centros de valor e 

entremeados de registros mais ou menos poéticos - para o relato da viagem do Grivo, 

feito por ele mesmo, ou seja, o deslocamento e convergência de centros de valor para 

um único centro de valor: o da poesia, da linguagem poética. 

A segunda ajuda a arejar a discussão, relativiza-a mais, torna-a mais aberta. 

Trata-se da questão do estilo poético e do estilo prosaico na literatura proposta por 

Bakhtin. O comentário de Tezza (2003, p. 241) a respeito disso é bastante sugestivo:  

 

[...] a distinção entre o estilo prosaico e o estilo poético se faz numa relação 

quantitativa – para Bakhtin não há nenhuma “essência” poética ou prosaica, mas 

diferentes intensidades na relação do discurso – na vida do momento verbal – 

entre as diferentes vozes participantes. Se, de um lado o traço plurilíngue, isto é, 

a incidência viva de diferentes centros de valor no mesmo momento verbal, é o 

motor da significação prosaica, no seu limite máximo, de outro, no seu limite 

mínimo, ‘a linguagem poética em seu sentido estrito requer uma uniformidade 

de todos os discursos, sua redução a um denominador comum. 

 
Retomarei o comentário de Tezza pensando na arquitetônica de “Cara-de-

Bronze”. Em primeiro lugar, podemos falar em estilo poético, já que não há uma 

essência poética que emanaria de um objeto estético qualquer. Não é mais possível, 

portanto, afirmar-se que um determinado texto de Rosa é poético, mas que seu estilo, 

dentro de um determinado gradiente de intensidade, é poético. Há muitas intensidades 

nos discursos e vozes participantes dos diálogos, que revelam ora estilo poético ora 

prosaicos. 
Os discursos que atravessam os diálogos dos vaqueiros são plurilíngues, ou 

seja, o autor-criador soube distribuir diversos centros de valor em seu objeto estético. 

Ao mesmo tempo, como já disse anteriormente, há, paulatinamente, um 

deslocamento e uma convergência destes centros de valor (e discursos) para um 

único centro de valor – uma certa ideia de poesia11 - caracterizando uma uniformidade 

crescente de discursos que terá seu ápice no relato do Grivo.  

                                                 
11 Trata-se de uma concepção idealista e metafísica de poesia. 
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4. UMA CONCLUSÃO 

 

De uma perspectiva filosófica materialista e de concepção bakhtiniana da 

linguagem, iniciei uma discussão sobre o estatuto poético de uma das obras de João 

Guimarães Rosa. Meu desejo foi o de demonstrar como um estudo ajudado por 

algumas das categorias analíticas do mestre russo poderiam iluminar uma 

característica sempre apontada nos muitos e múltiplos estudos feitos da obra deste 

grande autor: sua dimensão poética. 

Para isso, trouxe, com Medviédev (2012) e, via Ponzio (2006), Volochínov 

(2011), dois dos mais importantes pensadores daquilo que se convencionou chamar 

de “Círculo de Bakhtin”, a questão da indivisibilidade entre a linguagem poética e a 

linguagem cotidiana. Vimos, com eles, que as possibilidades de criação das formas 

artísticas já estão presentes nas enunciações da vida cotidiana, ou seja, o “poético” já 

está potencialmente nelas. 

Não seria possível continuar com meu estudo, se não dissesse nada sobre as 

considerações de Bakhtin sobre o objeto estético e suas relações com a vida. Para ele, 

a vida está inextricavelmente ligada à arte, ela está efetivamente na vida, só que 

transfigurada esteticamente para um outro plano de valores, ou seja, para um outro 

plano axiológico. 

Em relação especificamente à dimensão poética da novela “Cara-de-Bronze”, 

minha leitura compreende duas possibilidades que se completam simultaneamente: 

o deslocamento e convergência dos discursos de alguns centros de valor para um 

único centro de valor – a poesia – e o entendimento de que o estilo poético é o que 

prevalece na novela. 

Acredito, finalmente, que não é produtivo, para nenhum objeto de pesquisa, 

seja estético ou não – falar-se em poesia de maneira aleatória. Não se trata de 

posicionamento radical ou sectário de minha parte, mas de discernimento 

metodológico. O traço, ou registro, ou linguagem, ou estilo ou discurso poético deve 

ser tratado de uma perspectiva concreta (materialista ou não), ou seja, deve-se 

descobri-lo e discuti-lo na materialidade mesma dos discursos (com todos os seus 

não-ditos inclusive) e não aceitá-lo acriticamente como verdade imponderável que 

paira sobre o objeto da pesquisa e que pode, no máximo, oferecer um invólucro de 

beleza a ele como um ornamento superficial. 
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RESPINGOS NEGROS NA ARTE: 

a construção do jovem negro no ya 
 

Juan dos Santos SILVA12 

Maria da Penha CASADO ALVES13 
RESUMO 

 

Discute-se, neste artigo, questões de acabamento do gênero Young Adult quando este agrega 

a sua narrativa questões pertinentes ao mundo da vida dos sujeitos negros. Sendo um 

gênero discursivo representativo de diversos dilemas e questões juvenis, no qual os jovens 

passam por diversas provações no caminho do amadurecimento, o gênero enfrenta uma 

grande mudança ao retratar a vida de pessoas negras, uma vez que questões de 

marginalização, silenciamento e violência adentram a obra e esgarçam a noção construída a 

partir de corpos que não são usuais nesse tipo de texto. Assim, a partir de uma perspectiva 

bakhtiniana, o estilo do gênero sofre alterações de conteúdo e estilo à medida que tenta criar 

verossimilhança entre o mundo da vida e o mundo da arte. Tais questões podem ser 

investigadas a partir das formulações sobre estilo propostas por Medviédev (2016) e pelos 

postulados de Bakhtin (2011); tais reflexões serão ampliadas com noções de identidades 

dissidentes, temática essa abordada por autores como Hall (2003), Canclini (2003) e Louro 

(2016).  A pesquisa se insere na área da Linguística Aplicada e se orienta teórico-

metodologicamente por uma investigação qualitativa dos dados a partir do paradigma 

indiciário (GINZBURG, 1985). 

 

Palavras-Chave: Young Adult. Sujeitos negros. Jovens. Identidades.  

 

A prosa ficcional pressupõe uma sensação premeditada de concretude histórica e 

social e relatividade da palavra viva, de sua participação na formação histórica e 

na luta social; e ela toma a palavra ainda aquecida pelo calor da luta e das 

hostilidades, ainda não resolvida nem desintegrada pelas entonações e os acentos 

hostis, e nesse estado a subordina à unidade dinâmica de seu próprio estilo. 

(Bakhtin, 2015, p. 122) 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 gênero Young Adult, reconhecido por obras de grande alcance como A 

culpa é das estrelas (2012) e Todo dia (2014), é caracterizado por colocar em 

foco protagonistas juvenis que estão passando por alguma problemática 

relacionada a afirmação de sua própria identidade ou permeando um processo de 

amadurecimento (SILVA, 2018). Tendo semelhança com o que Goethe já escrevia no 

                                                 
12 Professor substituto do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e mestrando em estudos da linguagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: juanfflorencio@gmail.com 
13 Professora Associada do Departamento de Letras, do PPgEL e do ProfLetras na UFRN. E-mail: 

penhalves@msn.com 
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século XVIII, as narrativas centralizam as protagonistas em um processo de mudança 

moldado a partir da relação do tempo com o espaço, como já defendido e analisado 

por Bakhtin (199020). Assim, as personagens dessas tramas transcendem histórias 

como as dos heróis gregos extremamente acabados e refratam ao mundo da arte 

personagens em constante processo de mudança, inacabamento e construção de si.  

A estrutura desse gênero sofre mudanças em seus aspectos temáticos e 

estilísticos ao se propor a tratar personagens que, mais do que sujeitos juvenis são, 

também, sujeitos negros. Tendo a concepção das identidades não como unas mas 

fragmentadas (HALL, 2015; MOITA LOPES, 2002) as identidades se relacionam 

dialogicamente e trazem para os livros que se propõem a fazer esse hibridismo 

identitário uma construção que vai além dos limites até então observados do gênero, 

tendo em vista que a identidade negra carrega consigo aspectos que aprofundam, 

complexificam e incrustam características para além do que se é esperado do gênero.  

Nesse sentido, este trabalho se propõe a investigar esse fenômeno de mutação 

no gênero a partir da representação da identidade negra em hibridismo à “outra” 

identidade juvenil retratada no YA. Para tanto, as concepções de gênero discursivo 

propostas por Bakhtin e o círculo (BAKHTIN, 2011; MEDVIÉDEV, 2015) serão 

retomadas para resgatar a estrutura do gênero e analisar como identidades, corpos e 

discursos negros revitalizam o gênero Young Adult14, mesmo ele sendo fruto de uma 

contemporaneidade muito recente.  

 

O NOVO MERCANTILISMO: a (re)descoberta da cultura negra e do lucro da 

diferença 

 

Em muitos de seus trabalhos na Linguística Aplicada, Moita Lopes alerta para 

a urgência de se fazer pesquisas que se preocupem em ouvir as vozes do sul. Essas 

vozes nada mais são do que aquelas pertencentes aos sujeitos e grupos 

marginalizados ao longo do processo histórico da humanidade, os quais foram 

invisibilizados ou tiveram suas vozes suprimidas e apenas levemente ecoadas pela 

voz dos colonizadores. Essa necessidade adquire razoabilidade ao compreender a 

importância de perceber as práticas discursivas desses grupos dissidentes que 

possuem sua importância, singularidade e historicidade negadas por um grupo 

dominante que se sobrepõe a eles e cria verdades únicas - ou discursos monológicos 

(BAKHTIN, 2008) - que minam as diferenças e ao invés de tê-las como fonte de 

diversidade, as coloca como forma de negação e modelo diferente a não ser seguido 

ou relacionado.  

São diversos os grupos que historicamente foram “convidados” a se retirarem 

dos centros valorados das cidades e dos holofotes e se dirigirem às periferias. Nesses 

locais, os diferentes se agrupam enquanto aqueles dentro dos padrões estéticos, 

sociais e econômicos constroem a narrativa dominante em seus locais privilegiados. 

Nesses espaços periféricos, sobretudo no Brasil, encontram-se os negros, 

                                                 
14 A partir desse momento usaremos o termo YA 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

4
1

 

descendentes de nordestinos que migraram de suas regiões de origem em busca de 

melhores condições de vida, famílias de classe média baixa sem condições 

educacionais de ascender economicamente e muitos outros grupos. Ali, constroem 

narrativas de vida destoantes do povo dominante e produzem suas próprias 

linguagens, práticas e modos de ser. São essas questões que despontam a 

necessidade de ir até esses sujeitos. Ora, sendo integrantes das cidades, comunidades 

e falantes da língua portuguesa, porque esses sujeitos não teriam nada a dizer aos 

pesquisadores?  

De fato, alertas sobre a necessidade de se ir até essas pessoas são frutos do 

mesmo sistema que, inicialmente, os excluem. Isso porque circulando o discurso 

monológico dominante de que essas pessoas fogem ao padrão ou seu limitado acesso 

à educação os fazem mera massa operária, pouco se dá ouvidos ao que essas vozes 

sulistas/periféricas têm a dizer. A existência de uma voz do sul15 é pré-requisito para 

que exista uma outra voz, a voz do norte. Enquanto dominante, supostamente 

superior e verdadeira, ela precisa de um outro diferente que, em oposição a ela, a 

constitua. Afinal, a partir de uma perspectiva bakhtiniana, as duas formas de 

discursos opostas, são fundamentais para que uma se construa a partir da outra, uma 

vez que uma representa algo que a outra não é, e assim, temos claro dois vetores 

distintos, preenchidos axiologicamente mas, sobretudo, relacionados.  

Ao apresentar o negro para aprofundar essas observações, percebemos ao 

longo do tempo um grande embate identitário entre a identidade negra e a 

identidade branca. Retomando o que foi discutido no parágrafo anterior, é nítida a 

questão de posicionamentos discursivos que são relacionais, bem como a própria 

identidade (WOODWARD, 2014). Ou seja, a identidade branca depende da 

identidade negra para, de fato, existir. Nesse embate dialógico entre ambas, a 

identidade branca não será jamais negra, mas precisa dela para que tenha condições 

de existir, uma vez que ser branco é não ser negro, e vice-versa. Portanto, a 

identidade envolve, necessariamente, a diferença. O ser, envolve a existência de um 

outro oposto. A problemática se inicia quando o outro não é visto como catalisador 

da diversidade, mas do ódio por ser diferente.  

Para abordar a cultura negra de maneira geral, é importante que se anteceda a 

isso a localização temporal e espacial de onde se situa a problemática com esses 

sujeitos. Isso porque o momento no qual se coloca a questão da identidade ou da 

cultura negra  

 
são sempre conjunturais. a questão da cultura popular negra tem sua 

especificidade histórica; e embora esses momentos sempre exibam semelhanças e 

continuidades com outros momentos, eles nunca são o mesmo momento. E a 

combinação do que é semelhante com o que é diferente define não somente a 

especificidade da questão e, portanto, as estratégias das políticas culturais com as 

quais tentamos intervir na cultura popular, bem como a forma e o estilo da teoria 

                                                 
15 Definição adotado por Boaventura de Sousa Santos em: MENESES, Maria Paula; SANTOS, Boaventura de 

Sousa (Org.) (2010). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez. 637 p. 
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e crítica cultural que precisam acompanhar essa combinação. (HALL, 2013, p. 

372) 

 

Ainda segundo a concepção de Hall (2013), alguns eixos são responsáveis por 

promover esse maior foco do negro nos espaços de discussão. As três principais 

razões citadas pelo autor envolvem o deslocamento de modelos europeus, o 

surgimento dos EUA como grande potência e, por fim, o processo de descolonização 

dos países ditos de terceiro mundo. Os três processos são decisivos para promover a 

corrosão de modelos identitários hegemônicos e a circulação de novas possibilidades 

de ser. Ainda assim, adversidades são perceptíveis em meio a esse processo de 

ascenção das identidades negras. Os eixos citados por Hall são decorrentes de um 

processo histórico e socioeconômico conhecido por globalização, o qual foi 

responsável, entre outras coisas, por causar mudanças nos padrões de produção e 

consumo, produzindo novas identidades globalizadas (WOODWARD, 2014). A 

questão é que nesse processo, as identidades iniciaram um processo de sincretismo 

inevitável, tendo em vista a crescente mistura de povos e suas culturas ao longo das 

últimas décadas e do fortalecimento dos meios de comunicação. Assim, em meio aos 

processos de hibridização16 (NÉSTOR CANCLINI, 2015) é importante avaliar como 

se comportam e são valorados os elos negros acoplados aos outros componentes de 

culturas diversas, a fim de compreender se esse processo tem funcionado em um 

mutualismo ou predadorismo.  

Recentemente, os povos negros têm ganhado mais espaço em filmes, séries e 

na mídia em geral. Nas lojas há mais produtos adequados para os seus cabelos e 

roupas que destacam suas peles em lojas de departamento. A necessidade de situar o 

momento em que a identidade negra se mostra alvo de discussão se mostra, mais 

uma vez, pertinente a medida em que, no caso do Brasil, essa “maior valorização” do 

público negro não se dá por acaso. Em um país com maioria negra, é irônico que 

fatos como os citados sejam tão recentes. No entanto, esses avanços se dão 

justamente por um avanço no poder aquisitivo dessas pessoas - em geral são os com 

piores índices de renda17 - e o consequente interesse do mercado em atender suas 

demandas para lucrar com elas. Na mídia, não é qualquer negro que pode estar 

visível, mas um modelo de negro muito bem construído. Aparentemente, o que 

substitui a até então grande invisibilidade dos sujeitos negros é uma espécie de 

visibilidade cuidadosamente regulada e segregada (HALL, 2013). 

O boom da representação negra na mídia não vem por acaso, mas como fruto 

de uma constante desterritorização dos espaços urbanos e mundiais, os quais tendem 

a misturar povos e culturas em um profundo processo de hibridização cultural e 

possibilitar modos outros de se viver (CANCLINI, 2015). O resultado desse processo 

                                                 
16 Em meio as práticas discursivas nas cidades e demais polos de comunicação humana, as identidades, culturas e 

vozes circulam, entram em embate, se chocam e, consequentemente, se hibridizam em novos enunciados. 
17 Segundo pesquisas da ONU, os negros tem em média dez anos de atraso em qualidade de vida se relacionados 

à das pessoas brancas. Fonte consultada: https://oglobo.globo.com/economia/nivel-da-qualidade-de-vida-dos-

negros-tem-uma-decada-de-atraso-em-relacao-ao-dos-brancos-21308804 Acesso em: set/2018 

https://oglobo.globo.com/economia/nivel-da-qualidade-de-vida-dos-negros-tem-uma-decada-de-atraso-em-relacao-ao-dos-brancos-21308804
https://oglobo.globo.com/economia/nivel-da-qualidade-de-vida-dos-negros-tem-uma-decada-de-atraso-em-relacao-ao-dos-brancos-21308804
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são produções discursivas como as obras Fantasma (2017) e O ódio que você semeia 

(2017) os quais ao fundir o gênero YA e as questões negras fomentam a partir da 

hibridização uma maneira outra de se contar as histórias desse gênero como será 

exposto na seção que se segue.  

 

FANTASMAS E O SEMEAR DO MAU ESTRUTURADO  

 
Mas é engraçado como funciona com os adolescentes brancos. É maneiro ser 

negro até ser difícil ser negro. (THOMAS, 2017) 

  

O romance YA é caracterizado por possuir uma temática que se passa no 

universo jovem, sobretudo na transição da passagem de adolescente/jovem para a 

idade adulta. Esse ritual de passagem não necessariamente está aí em um sentido 

literal, em que por questões naturais/biológicas do processo de desenvolvimento um 

jovem cresce e se torna adulto. Até porque a noção de juventude tem sido alargada 

pelos estudos identitários e culturais18 para além de uma mera questão quantitativa, 

mas uma espécie de reconhecimento a partir de questões sociais.  Na realidade, o que 

geralmente acontece no gênero é uma situação problema na qual a medida que vai se 

desenvolvendo e tentando se resolver pelas personagens, esses adquirem um certo 

amadurecimento, reflexões e características que serão importantes na fase adulta. 

Assim, o que se tem é uma jornada heróica no qual esse protagonista à medida que 

resolve as problemáticas e nós da narrativa vai adquirindo acabamento, até que 

chegue no momento final no qual, ao invés de uma moral derradeira, adquire uma 

identidade mais nítida e palpável. Ao levar em consideração a possível crise de 

identidade pertinente à contemporaneidade (HALL, 2015; BAUMAN, 2001) é notório 

que a fase juvenil contempla os primeiros sintomas dessa crise, uma vez que é 

justamente o momento de quebra da perfeição e naturalidade das questões da 

infância e, de fato, o início da trajetória por si mesmo no mundo.  

Seguindo esse paradigma, é razoável compreender que o gênero refrata para a 

literatura diversas questões pertinentes aos primeiros momentos da juventude, a 

adolescência, período no qual o corpo experencia uma série de mudanças 

decorrentes da puberdade e o espaço social começa a se estruturar de forma distinta 

para essas pessoas, uma vez que as meninas começam a ser guiadas ao cuidado com 

seu corpo e com o risco que os meninos de sua idade podem oferecer a partir de 

agora, e os meninos são, ao contrário, motivados a irem ao encontro desses corpos 

femininos e usarem as possibilidades que seus corpos oferecem, por exemplo. Com o 

fim da infância, os corpos deixam de ser apenas o outro: o outro criança que pode 

brincar comigo, o outro adolescente que não quer a minha presença, o corpo adulto 

que pode cuidar de mim etc. Esse outro passa, de forma ainda mais evidente, a ser 

valorado (VOLOCHINOV, 2017) de acordo com as marcas grafadas em seus corpos. 

                                                 
18 Discussão presente no artigo “UMA JUVENTUDE GLOBAL? Identidades híbridas, mundos plurais”, de Carles 

Feixa Pam Nilan.Disponível em: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/6818 
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Suas identidades são mais perceptíveis, concretas e as interações passam, de modo 

definitivo, a serem guiadas a partir delas.  

 
Hoje, como antes, a determinação dos lugares sociais ou das posições dos sujeitos 

no interior de um grupo é referida a seus corpos. Ao longo dos tempos, os 

sujeitos vêm sendo indiciados, classificados, ordenados, hierarquizados e 

definidos pela aparência de seus corpos; a partir dos padrões e referências, das 

normas, valores e ideias da cultura. Então, os corpos são o que são na cultura. A 

cor da pele ou dos cabelos; o formato dos olhos, do nariz ou da boca; a presença 

da vagina ou do pênis; o tamanho das mãos, a redondeza das ancas e dos seios 

são, sempre, significados culturalmente e é assim que se tornam (ou não) marcas 

de raça, de gênero, de etnia, até mesmo de classe e de nacionalidade. (LOURO, 

2016, p. 77) 

 

O corpo dos sujeitos precisa ser entendido para além de um mero dado 

biológico. Para além disso, o corpo é uma estrutura criada (Bakhtin, 2010) e, portanto, 

valorada de acordo com padrões estabelecidos socialmente, negociado entre os 

sujeitos em suas práticas discursivas em um dado lugar e sob determinado tempo. 

Isso implica dizer que essas classificações baseadas no corpo como descritas acima 

por Louro estão orientadas a partir de conteúdos ideológicos particulares 

responsáveis por dar acabamento a uma identidade ou corpo tidos como dentro do 

padrão aceitável e, em consequência, marginalizar o que se opõe a esse ideal, o 

diferente.  

Dentro da narrativa YA, isso pode ser percebido na obra Fantasma, escrito 

pelo autor americano Jason Reynolds. Na obra, o jovem Castle - que atende pelo 

apelido de fantasma - vive com a mãe após ela ter se separado do seu pai e os dois 

vivem em um bairro periférico da cidade. O menino é um grande fã de basquete, mas 

encontra sua vocação atlética quando um dia corre em uma pista de atletismo e 

chama a atenção de um técnico que estava no local com seus alunos. Interessado na 

vocação do garoto, o treinador convida o rapaz para fazer parte do time e se inicia aí 

uma nova jornada para o protagonista, que ao entrar em um grupo de atletas brancos 

com uma realidade tão distinta da sua, começa a ver contrastes identitários e sociais 

totalmente distintos da sua vida ao longo do processo. 

O apelido fantasma não está na narrativa por acaso. Na realidade, ele reflete 

muito da realidade do jovem que se sentiu invisível por boa parte da vida enquanto 

sua mãe trabalhava muito e quando estava em casa passava o tempo todo em 

embates - verbais e físicos - com seu pai que bebia muito. Após o divórcio, a situação 

se repete já que a mãe precisa trabalhar em dobro para sustentar ela e o filho, 

sobrando ao menino os poucos conhecidos da escola e um grande trauma que o 

ronda: o medo do pai surgir e se vingar dele e da mãe por tê-lo abandonado. Além 

disso, o apelido também serve de metonímia para muitos dos seus iguais. Sujeitos, 

que na mesma situação que ele, passam por fantasmas, seres invisíveis em meio aos 

centros urbanos que possuem pouca serventia além de existir e executar alguma 

função trabalhista. Em termos sociais, o corpo foi o único capital cultural que os 
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negros tiveram por muito tempo (HALL, 2013), sendo tímida a maneira como a 

cultura negra foi se incorporando às culturas dominantes justamente por esses 

sujeitos serem vistos apenas como corpo, mão de obra e não como criaturas aptas a 

produzir cultura. Exemplo disso é na própria narrativa quando fantasma começa a, 

de fato, se materializar e perder a abstração fantasmagórica apenas quando sua 

habilidade de correr desabrocha e começa a ganhar as corridas. Até então, o corpo 

negro sem função de destaque não merecia atenção e era só mais um ser em meio a 

muitos outros.  

Em termos de gênero, o conteúdo temático ganha uma profundidade maior, 

pois trata de uma questão que vai muito além de um aspecto identitário que ainda 

não é muito aceito naquele momento histórico (como o caso das narrativas 

homoafetivas) ou que gera problemáticas de cunho estético (o caso de narrativas com 

bullying ou transtornos alimentares). Aqui, a discussão migra dos centros urbanos e 

realidades mais abastadas e mergulha nos subúrbios negros, evocando sua pesada 

realidade e desdobrando problemáticas estruturais que ao se incrustarem na 

narrativa promovem uma discussão destoante das vistas até então, justamente por 

inverter o eixo norte/sul e apresentar dilemas que já nascem como um carma na vida 

dos protagonistas. Isso porque os protagonistas das clássicas narrativas YA 

encontrarão seus dilemas ao longo da sua “jornada heroica”, mas os protagonistas 

negros não. Eles nascem destinados a suportar o fardo simbólico designado por sua 

cor de pele, a qual será costurada às outras questões identitárias que ele agregará a si 

no seu processo de acabamento e, em consequência, a adolescência trará apenas mais 

alguns dilemas para se juntarem a diversos outros que eles precisam lidar, driblar e 

usar como ferramenta de construção identitária. Os dilemas da identidade negra são, 

para esses jovens, um destino ao qual não se pode fugir enquanto se viva no meio 

social, é algo do qual não se desgarra, assim como o destino dos grandes heróis 

gregos.  

Essa problemática ganha ainda mais peso ao se analisar uma segunda obra; O 

ódio que você semeia, escrito pela americana Angie Thomas. A protagonista, Starr, é 

moradora do gueto, negra e se divide entre fragmentos de si mesma de acordo com o 

ambiente onde estiver: Starr de casa e dos amigos negros de Garden Heights, a Starr 

de Williamson, a escola privada de classe média-alta, no subúrbio, em que estuda, 

onde tem seus amigos brancos e seu namorado Chris. Em casa, Starr pode ser ela 

mesma, assumindo plenamente sua identidade de mulher negra, enquanto na escola 

ela deve agir de forma neutra para não incorporar nenhum estereótipo de negra do 

gueto – uma vez que esses mundos marcados por uma identidade matriz - branca - e 

a diferente dela - negra - podem ser conflitantes. Até aí, nada se mistura e ela 

consegue manter essa linha divisória perfeitamente. Em uma trágica noite, Starr 

testemunha o assassinato a sangue frio de seu melhor amigo, Khalil, por um policial. 

Ela tem dezesseis anos. Ele toma três tiros nas costas, estando desarmado. 

O clímax da obra demonstra uma situação trágica e comum ao redor do 

mundo - como foi evidenciado por diversos movimentos ativistas como o Black Lives 

Matter - e que são geradas a partir de ostensivas violações do direito alheio movido 
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pela falta de empatia nas relações com o outro, sobretudo com o outro diferente. De 

uma maneira geral, as histórias do YA conseguem ser generalizadas para todos 

aqueles que a leem. As identidades globalizadas têm produzido sujeito com 

narrativas de vidas muito semelhantes, ainda que imersos em culturas e realidades 

muito distintas entre si, sobretudo se usarmos os sujeitos juvenis como exemplos. 

Ligados pelos circuitos conectivos da internet e da mídia, consomem muitos 

materiais semelhantes e tendem a se constituírem a partir dessas produções 

provenientes do universo de massa (MAFFESOLI, ano). A questão é que, apesar de 

muito comum, não podemos homogeneizar esses sujeitos como se, de fato, 

possuíssem narrativas únicas de vida. Na realidade, há sujeitos no mundo da vida 

que possuem um elo gigantesco com a representação gerada por Starr nessa obra e, 

muito provavelmente, os demais YA apesar de dizer muito para esses sujeitos 

juvenis destoantes, não dizem tanto quanto essa narrativa.  

 
Quando eu tinha 12 anos, meus pais tiveram duas conversas comigo. Uma foi a 

de onde vêm os bebês e tal. Bom, na verdade, eu não ouvi a versão habitual. 

Minha mãe, Lisa, é enfermeira, e me contou o que entrava onde e o que não 

precisava entrar aqui, lá e nem em nenhum outro lugar até que eu tivesse 

crescido. Naquela época, eu duvidava que qualquer coisa fosse entrar em algum 

lugar. Enquanto todas as outras garotas começaram a ter seios entre o sexto e o 

sétimo ano, meu peito era liso como as minhas costas. A outra conversa foi sobre 

o que fazer se um policial me parasse. Mamãe se agitou e falou para o papai que 

eu era nova demais para isso. Ele argumentou que eu não era nova demais para 

ser presa nem levar um tiro. — Starr-Starr, faça o que mandarem você fazer — 

disse ele. — Mantenha as mãos à vista. Não faça movimentos repentinos. Só fale 

quando falarem com você. Eu sabia que devia ser sério. Papai tem a maior boca 

dentre todo mundo que eu conheço, e se ele disse que era para eu ficar quieta, eu 

tinha que ficar quieta. (THOMAS, 2017) 

  

A partir do excerto é verificável o que foi defendido anteriormente sobre a 

dupla jornada que se intersecciona - ou se hibridiza - ao narrar histórias dentro do 

YA com protagonistas negros. Suas identidades, nascem muito bem definidas a 

partir de sua etnia, ampliando a noção de dado e criado. É óbvio que a valoração da 

identidade e dos corpos negros não é algo essencializado ou biológico, mas uma 

questão criada pelos sujeitos historicamente. No entanto, essa criação social já é 

automaticamente dada aos indivíduos que nascem com a pele escura, sua trajetória já 

está marcada por um símbolo identitário que os farão passar por caminhos mais 

ardilosos e específicos do que aqueles sujeitos que nascem com tons mais claros. A 

identidade e a diferença são frutos de atos de criação linguística (SILVA, 2014, p. 76) 

o que implica dizer que elas são ativamente produzidas, os sujeitos as fabricam em 

seus contextos culturais e sociais. Assim, no caso da população negra, lhes são dadas 

as penitências por serem diferentes como uma pesada e dolorosa herança colonial.  

Retomando a questão do gênero em discussão, é notório que ao receber o 

negro como protagonista de suas narrativas, o YA acaba sofrendo mutações no seu 
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modo padrão de se estruturar. Estando em processo de refração de um outro que 

representa não mais o padrão, mas o diferente, é natural que esse processo ocorra e 

que o gênero se adapte para melhor representar aqueles a quem se propõe. No caso 

do conteúdo, o gênero vai além de um processo de encaixe social, a luta parece muito 

mais árdua e pesada, uma vez que se juntam os dilemas por ser negro e os dilemas 

decorrentes das descobertas da juventude. Enquanto o YA oferece uma facilidade de 

atividade da alteridade, por representar de forma mais ampla uma gama imensa de 

jovens ao redor do mundo, o protagonismo negro atinge uma parcela menor da 

população, o que é um construto de inclusão para uns, e oportunidade de empatia 

para outros. É notório também, dois caminhos narrativos que estão em paralelo (ou, 

muitas vezes, em processo sincrético): a jornada do sujeito negro - com o racismo, 

dificuldades e questões particulares - e a jornada do sujeito juvenil - a busca pelas 

identidades além da questão étnica que dão acabamento a esse ser. Em consequência 

dessas questões temáticas, o estilo também se adaptará às demandas que são 

retratadas.  

Enquanto nas obras convencionais do YA já é bem presente o uso de gírias e 

de um vocabulário muito acessível ao público juvenil, em O ódio que você semeia, 

por exemplo, é super comum o uso de vocabulário comum nos ambientes de gueto e 

pertinentes ao público negro. Além das palavras em si, diversas referências da 

cultura negra são utilizadas, desde as mais contemporâneas como Beyoncé e Um 

maluco no pedaço até as mais marcantes historicamente como Tupac Shakur e 

Martin Luther King Jr. Para os leitores fora dessa realidade, a narrativa acaba 

ganhando um teor de descoberta e desbravamento muito maior, uma vez que esse 

mundo só é visível para essas pessoas de modo muito superficial, e na literatura 

podem mergulhar pelo olhar do outro nessa realidade. Daí a importância de um 

estilo que descreva muito bem por meio da linguagem os espaços habitados por 

esses sujeitos negros, seus modos particulares e as dinâmicas de negociação de 

identidades que precisam adotar para manter o circuito de interação da comunicação 

em harmonia.  

 

A questão subjacente de sobredeterminação - repertórios culturais negros 

constituídos simultaneamente a partir de duas direções - é talvez mais 

subversivo do que se pensa. Significa insistir na cultura popular negra, 

estritamente falando, em termos etnográficos, não existem formas puras. Todas 

essas formas são sempre o produto de sincronizações parciais, de enganjamentos 

que atravessam fronteiras culturais, de confluências de mais de uma tradição 

cultural, de negociações entre posições dominantes e subalternas, de estratégias 

subterrâneas de recodificação e transcodificação, de significação crítica e do ato 

de significar a partir de materiais preexistentes. Essas formas são sempre 

impuras, até certo ponto hibridizadas a partir de uma base vernácula. Assim, elas 

devem ser sempre ouvidas não simplesmente como recuperação de um diálogo 

perdido que carrega indicações para a produção de novas músicas (porque não 

volta para o antigo de um modo simples), mas como o que elas são - adaptações 

conformadas aos espaços mistos, contraditórios e híbridos da cultura popular. 
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Elas não são a recuperação de algo puro pelo qual, finalmente, podemos nos 

orientar. Somos obrigados a reconhecer que elas são o que o moderno é, naquilo 

que Kobena Mercer chama a necessidade de uma estética diaspórica. (HALL, 

2013, p. 381) 

 

A partir do que propõe Hall, é evidente uma cultura popular negra 

representada em artefatos culturais na contemporaneidade que, orientado por 

valores e estruturas que cooperam para processos de hibridização, faz com que as 

questões negras apareçam em sincretismo com outras questões, com outros modelos 

hegemônicos, de formas reelaboradas, ou, como o próprio autor sugere, em uma 

estética diaspórica. Em um momento no qual a globalização age de forma poderosa 

promovendo desterritorização, apagamento de fronteiras e constantes choques e 

mestiçagem do diferente, compreender os construtos como não unos, mas 

fragmentados e representativos de diversos povos é essencial para que se entenda 

esses artefatos culturais pelo que de fato são. O YA ao se propor representar a 

questão negro traz as questões desse povo para uma estrutura de gênero pensada 

para representar uma outra identidade, mas se adapta para receber as novas 

demandas e torna-se representativo, de fato, a medida em que opera para construir 

uma estrutura diaspórica e híbrida. Compreender os processos culturais da 

contemporaneidade em processo de desfronteirização requer um processo de 

alteridade mais latente e, sobretudo, o entendimento de que cada vez mais, de forma 

muito evidente, é possível encontrar a mim mesmo no outro.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A representatividade negra tem sido alargada nos últimos tempos, o que não 

quer dizer, necessariamente, uma diminuição das desigualdades ou, muito menos, 

do racismo. A globalização, a democratização dos meios culturais bem como os 

processos de interação entre diferentes povos fez ecoar no meio social com maior 

potência as vozes dissindentes e apagadas do sul, desenvolver métodos que possam 

ampliar esses ecos para ouví-los e entendê-los em sua totalidade é mais do que um 

interesse práticos dos estudos da Linguística Aplicada, é um compromisso ético com 

povos vistos como diferentes e, por consequência, alvos de uma linguagem minada 

como forma de sobreposição dos modelos hegemônicos.  

Os construtos hibridizados, ou neste caso diaspóricos, são exemplares da 

mestiçagem a qual enfrenta o mundo atual. Compreender essas construções e os 

sujeitos envolvidos nela são essenciais para se ter um retrato mais claro das 

problemáticas sociais. Ainda que no mundo da literatura, e nesse caso de uma 

literatura vista como de massa e entretenimento, vida e arte são inseparáveis na 

perspectiva Bakhtiniana, justamente pela estreita relação entre o mundo da vida e da 

arte os quais funcionam em simbiose. As identidades negras estão vivas, circulando e 

em pleno funcionamento. O capital cultural desse povo vai além de seus corpos, nos 
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cabe perceber o negro para além dos estereótipos e realidades midiáticas. Nos cabe, 

verdadeiramente, adentrar os espaços e construtos de onde ecoam as vozes do sul.  
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RESUMO 

 

Este trabalho, o qual integra uma pesquisa de mestrado, tem como objetivo perceber, como 

os limites – geográfico ou psicológico – nas narrativas das princesas da Disney influenciam 

na construção da identidade dessas personagens, a partir do momento que elas assumem a 

missão de ultrapassar essas fronteiras e seguir suas jornadas. O estudo usa como aporte o 

que foi proposto pelo Círculo de Bakhtin (1998, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017) sobre 

dialogismo e linguagem e também encontra suporte nos Estudos Culturais, buscando 

compreender identidade por meio da ótica de Stuart Hall (2003, 2015). Esta pesquisa está 

inserida na área da Linguística Aplicada e usa como método o paradigma indiciário, de 

Ginzburg (1989), para a construção dos dados. 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Princesas da Disney. Dialogismo. Estudos Culturais.  

 

 

ERA UMA VEZ  

 

uando paramos para pensar em personagens femininas da Disney, muitas 

vezes vem às nossas memórias as princesas clássicas – Branca de Neve, 

Cinderela, Aurora, Bela, Rapunzel, Ariel, Jasmine. É bom relembrar que todas 

essas princesas são do século passado, literalmente. Com a virada do século, a Disney 

passa a colocar em evidência, nos filmes infantis, princesas que correspondessem 

com às vivências do mundo atual, deixando de lado aquelas mesmas histórias 

tradicionais, de uma princesa em perigo precisando de um príncipe para salvá-la. A 

indústria cinematográfica contemporânea partiu para a produção de princesas 
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capazes de buscar seus sonhos sozinhas, sem a necessidade de um príncipe para 

decidir por sua vida.  

Dessa forma, vieram as princesas do século XXI, repletas de atitude e coragem. 

Como a corajosa Merida, do filme Valente, de 2012, o qual conta a história de uma 

jovem princesa que se recusa a casar e desafia as tradições de seu reino sobre 

casamento. Temos também Frozen – uma aventura congelante, de 2014, filme que 

conta a narrativa de duas irmãs: a destemida princesa Anna, que sai em uma 

aventura pelo reino para conseguir encontrar sua irmã, a rainha Elsa, que é a única 

capaz de acabar com a magia responsável pelo congelamento do seu reino. Por 

último, temos Moana, do filme Moana: um mar de aventuras, de 2017, filme que 

narra a história da filha do chefe de uma ilha que sai em uma aventura pelo oceano 

para devolver o coração de Te Fiti. 

E, é com base nessas quatro personagens que buscaremos compreender como 

está ocorrendo essa transformação de identidade das princesas da Disney e, mais 

especificamente, entender as fronteiras que essas personagens rompem em suas 

narrativas, ainda, fazendo relação entre princesas e as vivências atuais de nossa 

sociedade. Para isso, iremos analisar as falas das personagens, dando atenção não 

apenas para o textual, mas também para a entonação, as expressões, os gestos, 

considerado que, nos enunciados produzidos no mundo da cultura, há marcas 

axiológicas que se estreitam com o mundo da vida. 

Nosso artigo encontra-se organizado da seguinte forma: inicialmente, 

apresentamos de maneira breve, a concepção de enunciado, a partir dos pressupostos 

do Círculo de Bakhtin, além da noção de identidade (Hall, 2015). Em seguida, 

expomos os procedimentos metodológicos usados neste estudo. Na seção seguinte, 

olharemos para os enunciados dos filmes Valente, Frozen e Moana, na construção de 

uma análise de possíveis identidades. Por fim, na seção A moral da história tecemos 

nossas considerações finais. 

 

LINGUAGEM E IDENTIDADE 

 

Para o Círculo de Bakhtin (1998, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017), a linguagem é 

dialógica; daí surge o termo dialogismo. Os autores do Círculo consideram como 

diálogo qualquer comunicação discursiva, além disso, para eles, nós estamos em um 

eterno diálogo, pois em toda interação os sujeitos vão obter respostas, até mesmo o 

silêncio é uma resposta. Para mais, em todo diálogo vai haver uma relação com já 

ditos anteriormente, pois a linguagem aqui é vista como um organismo vivo, e que 

em sua essência é capaz de “refletir e refratar” outros discursos. Volóchinov (2017, p. 

219) afirma que, “o discurso [...] participa de uma espécie de discussão ideológica de 

grande escala: responde, refuta ou confirma algo, antecipa as respostas e críticas 

possíveis, busca apoio e assim por diante”  

Além disso, linguagem é uma noção ampla, e existem diversos conceitos 

inseridos em seu âmago, sendo um deles o de palavra. O Círculo de Bakhtin entende 

palavra como um signo ideológico, ou seja, as palavras, quando colocadas em 
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práticas sociais – não a palavra dicionarizada, fora de contexto –, estão repletas de 

posicionamentos, marcas axiológicas e alteridade. Logo, a noção de palavra nos leva 

diretamente para a de enunciado concreto, o qual é como “[...] um elo na cadeia da 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 289), assim, o enunciado está 

preenchido de valoração e marcas ideológicas, dando espaço ao pesquisador para 

recuperar o posicionamento do sujeito. Ademais, Volóchinov (2017) afirma que o 

enunciado é marcado por relações sociais, as quais vão dar suporte para criação de 

enunciados ricos em marcas axiológicas. 

Outrossim, com subsidio no fato de Volóchinov (2017, p. 219) garantir que “o 

diálogo pode ser compreendido de modo mais amplo não apenas como a 

comunicação direta em voz alta entre pessoas face a face, mas como qualquer 

comunicação discursiva, independente do seu tipo”, podemos partir para um 

entendimento maior de linguagem, onde imagens e sons também estão inseridos. No 

entanto, Bakhtin não chegou a debruçar-se em análises de imagens ou de sons, 

efetivamente, contudo, deu aporte para que chegássemos a pensar em pesquisas 

nessa área, pois, cada vez mais, percebemos discursos extravasando nesses objetos. O 

mundo contemporâneo, cada vez mais, expande as formas de manifestação de 

linguagem, é comum nos depararmos com novos gêneros discursivos, por exemplo. 

Para mais, é possível perceber um grande diálogo entre o Círculo de Bakhtin e 

os Estudos Culturais, que vem trazer para o meio acadêmico as discussões sobre 

identidade. As pesquisas nesse campo de investigação têm grande força na 

contemporaneidade, pois a sociedade atual se depara cada vez mais com processos 

identitários – dos mais variados tipos – é comum escutar termos como “crise de 

identidade” ou “identidade social”. Isto é, essa palavra vem entrando em discussões 

não só acadêmicas, mas, também, em conversas informais e muitas vezes não é 

notado como criamos identidades para os sujeitos do nosso mundo. No âmago do 

conceito de identidade existem diversas questões e diversos traços encontrados nas 

culturas, e por meio desses traços surgem as identidades, ou as representações delas, 

sobre isso Faria (2007, p. 26) declara que 

 

a temática central dos estudos culturais contemporâneos contempla o processo 

de formação das identidades culturais, baseado na fragmentação e o 

deslocamento das identidades modernas. Estudam-se as identidades de classe, 

de gênero, de etnia, de raça e de nacionalidade, além de suas características, de 

duas implicações e de suas prováveis consequências.  

 

Partindo da discussão de identidade, através da lente dos estudos culturais, 

um dos principais teóricos a articular sobre o tema foi Stuart Hall (2015). Ele primeiro 

nos mostrou algumas concepções de identidade, a primeira foi a de identidade do 

sujeito do iluminismo, que partia do entendimento de um ser como indivíduo 

totalmente centrado e unificado, isto é, um ser de uma identidade una. A segunda é a 

identidade do sujeito sociológico, o qual era voltado para a interação entre o eu e a 

sociedade, nessa perspectiva o sujeito ainda tem um núcleo, mas por meio de suas 
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relações ele pode ser modificado. A terceira, e última, é a identidade do sujeito pós-

moderno, é essa concepção que será o foco de Hall, ela aponta para um sujeito não 

mais com a identidade unificada, agora o sujeito tem sua identidade fragmentada, as 

vezes contraditória ou não-resolvida.  

Nessa visão, esse sujeito pós-moderno é o representante da sociedade 

moderna, a qual está sempre em mudança, ou seja, está sempre sendo deslocada por 

forças externas. Como anologia podemos vislumbrar as princesas, pois durante a 

sequência das princesas notamos o quanto suas narrativas foram mudando, a forma 

como são representadas também, e, logo, concluir que isso só foi possível por causa 

das mudanças na própria sociedade, é ela a cobradora das mudanças.  

Dessa forma, levamos em consideração o fato de essas identidades estarem 

sempre em movimento, nunca acabadas, pois recebemos novas informações 

diariamente, só assim há a construção dos sujeitos. Por isso, é possível afirmar 

também que nas princesas existe a mudança constante, uma vez que, conforme a 

sociedade vai mudando, a mídia também vai acompanhando o movimento social. 

Sobre isso, Hall (2015, p. 24) afirma que “a identidade é realmente algo formado, ao 

longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato [...]. Ela 

permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’.”  

O fato de essas identidades estarem sempre incompletas nos dá o benefício de 

torná-las mutáveis. O teórico Bauman (2013, p. 20) faz uma excelente analogia 

quando compara as mudanças de identidade com as mudanças de vestes, segundo o 

autor “a cultura plenamente abrangente de nossos dias exige que se adquira a 

aptidão para mudar de identidade [...] com tanta frequência, rapidez e eficiência 

quanto se muda de camisa ou de meias”. Isso entra em ressonância quando 

pensamos o quanto de mudanças houve nas identidades no mundo da sétima arte: o 

que antes era, geralmente, preenchido de tabus, hoje, abre espaço para a quebra 

dessas censuras. Isto é, as identidades culturais vêm se modificando cada vez mais e 

isso reflete diretamente nas produções artísticas. 

 

AUXÍLIO PARA CHEGAR AO “FINAL FELIZ” 

 

Para este estudo, optamos pela escolha da pesquisa qualitativa-

interpretativista, a qual se propõe em tentar compreender as ações humanas, por 

meio da análise detalhada do corpus e, desse modo, será possível entender o vasto 

universo dos significados. Denzin (2006, p. 195) contribui dizendo que, “para que 

uma determinada ação social seja entendida [...], o investigador deve compreender o 

significado que constitui essa ação”, para isso o autor afirma a necessidade de o 

investigador interpretar de um modo individual o que os sujeitos estão fazendo. 

Ademais, a pesquisa vai contar com a interpretação do sujeito-pesquisador, o 

qual está inserido em um determinado tempo-espaço e isso vai influenciar o formato 

da pesquisa, por isso tornando-a algo inédito e dependente da interpretação e seleção 

do pesquisador. Para Oliveira (2012, p. 268),  
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a dimensão axiológica [...] remete para relações com a ética, com os valores, faz-

se presente na investigação desde a escolha do problema de pesquisa, até o 

tratamento que é atribuído aos dados, no processo de análise; a dimensão 

ontológica abriga [...] a natureza múltipla, construída socialmente e 

discursivamente do objeto a ser conhecido; já com relação a questão 

epistemológica, pressupõe-se que a relação entre pesquisador e objeto de 

pesquisa trata-se de uma relação intersujeitos; e, por último, a dimensão 

propriamente metodológica. 

 

Todas essas relações citadas pela autora permeiam a função do pesquisador, que 

está presente desde a escolha do corpus até a interpretação desses dados. É importante 

salientar que todo esse processo deve ser primordialmente tratado de maneira ética, 

mostrando a importância do seu objeto de estudo para sociedade e porque é relevante 

nos inteirarmos de sua existência. Para mais, deixar claro que o corpus terá sempre sua 

historicidade, sendo construída ao decorrer do tempo de sua existência. 

Ainda sobre o método, podemos facilmente aliar a pesquisa interpretativista 

com o método indiciário, proposto por Ginzburg (1989), o qual objetiva examinar o 

objeto de pesquisa com uma espécie de lupa, “transformando” o pesquisador em 

detetive. A sua função será encontrar os indícios, ou podemos chamar de pistas, em 

seu corpus que o leve ao entendimento da sua totalidade. Ou seja, quando nos 

propomos em analisar o objeto seguindo esse método procuramos por indícios e 

estes vão nos levar para uma construção de sentido da totalidade do corpus. 

Ginzburg (1989, p. 177) afirma que  

 
se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que 

permitem decifrá-la. [...] paradigma indiciário ou semiótico, penetrou nos mais 

variados âmbitos cognoscitivos, modelando profundamente as ciências humanas. 

Minúsculas particularidades paleográficas foram empregadas como pistas que 

permitem reconstruir trocas e transformações culturais. 

 

Com isso, Ginzburg deixa claro, para ele, o fato de a pesquisa na área 

humanista ter a tarefa de olhar para o objeto de pesquisa com o cuidado de tentar 

perceber os mínimos detalhes, pois eles podem mudar a compreensão de sua 

totalidade. Sobre a compreensão, Bakhtin (2016, p. 86) afirma que ela só é possível 

por meio dos signos e, para o teórico russo, nenhum fenômeno da natureza possui 

“significado”; é nos signos que podemos encontrar o significado.  O teórico assegura 

ainda que o “objeto real é o homem social” (GINZBURG, 2016, p. 87); para ele esse 

homem social consiste em um homem inserido na sociedade, isto é, é a partir do 

enunciado produzido por esse homem que teremos acesso a um objeto em sua 

essência real. Portanto, é por meio da forma como essas princesas são representadas 

e construídas por sujeitos que iremos compreender a formação identitária dessas 

personagens e assim estabelecer relações dialógicas entre diversos discursos. 
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ROMPENDO OS LIMITES DO CASTELO  

 

É possível percebermos o fato das personagens Merida, Elsa, Anna e Moana 

estarem insatisfeitas com alguma peculiaridade de suas vidas, algo que até então 

parecia ser fixo, algo pertencente a elas, seja um limite geográfico, como o de não 

poder sair da ilha ou de um castelo, seja um limite comportamental, como o de não 

se enquadra no perfil de princesa desejado ou de não poder usar seus poderes. 

Assim, partimos para entender melhor cada um desses limites, por meio de algumas 

falas ou frames do filme vamos buscar por índices que nos mostrem como 

determinados traços são representados através das personagens. 

Em Valente, a protagonista encontra-se em um dilema sobre seu destino, o fato 

de ela não se identificar com a posição de princesa move todo o enredo do filme. É 

bom salientar que essa falta de identificação não é com o título de princesa em si, ela 

é movida pela rejeição do que é considerado como estereótipo comportamental e 

físico de um membro da realeza. Merida se recusa ceder aos comandos do “manual 

de princesa”, com isso, ela cria uma certa repulsa aos ensinamentos de como é ser 

uma dama refinada. Isso se comprova na parte da narrativa onde a personagem diz 

que todos os dias são terríveis (pois todos os dias ela tinha lições para se tornar uma 

princesa), apenas em um dia do ano ela podia ser livre para agir como ela desejava – 

neste caso, cavalgando, atirando de arco e fecha e escalando cachoeiras.  

Ainda, há uma relação entre a primeira21 e a última fala de Merida no filme, a 

personagem faz reflexões sobre o destino, em sua primeira fala ela reproduz o discurso 

dito pelo seu povo, já em sua última fala ela tira suas próprias conclusões sobre o que 

realmente é o destino. A seguir vemos alguns fragmentos de falas do filme: 
 

Enunciado 1: falas de Merida. 

Fonte: autoria própria. 

   

A personagem em sua primeira frase revozeia um discurso circulante em sua 

cultura, e não necessariamente suas crenças pessoais. Ao dizer que o destino está 

ligado às suas terras ela se compromete com suas obrigações, sua obrigação com todo 

seu reino, de ser a princesa ideal. É necessário ela passar por diversas provações 

durante a narrativa para criar sua própria visão sobre o significado de destino, assim, 

começando a crer em um destino particular, que está dentro dela, isto é, pode ser 

escolha dela. No entanto, até chegar ao final do filme Merida passa por situações que 

                                                 
21 O filme começa com cenas da infância de Merida, contudo, estamos considerando como primeira fala o 

momento em que ela começa a falar já adolescente. 

[Primeira fala de Merida no filme] Dizem que nosso destino está 

ligado à nossa terra, que ela é parte de nós, assim como nós somos parte 

dela. 

[Última fala de Merida no filme] O destino vive dentro de nós, você 

só precisa ser valente o bastante para vê-lo.  
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a deixam desconfortável com sua posição de princesa, deixando entender que ela não 

pertence àquele lugar de realeza estereotipada.  

Logo, no caso de Merida, o traço identitário que nos mostra essa sensação de 

não pertencer é atribuída a sua posição social, ou à representação de uma posição, ou 

seja, a de princesa que costura, cozinha, canta, tem boa aparência etc. A personagem 

é representada como alguém que não se vê nessa condição. Desse modo, ela passa 

todo o enredo lutando contra essa circunstância, tentando expor para as pessoas do 

seu convívio que ela é mais que a posição de princesa, ela não pertence ao lugar de 

princesa que deseja casar e cuidar de uma casa, ela é uma princesa valente, cujos 

interesses são de caça, cavalgadas, arco e fecha etc.  

Algo relativamente similar ocorre em Frozen, mais especificamente, com a 

personagem Elsa, a qual passa toda sua vida trancada em um castelo para que não cause 

danos ao usar seus poderes mágicos. Mas, no momento em que ela não tem mais 

alternativas e tem que expor-se para todos os moradores do reino de Arendelle ela passa 

a se sentir como alguém que não pertence àquele lugar, já que ela é a única a possuir 

poderes. Elsa passa toda sua vida treinando isolada em um cômodo do castelo como 

controlar seus poderes, no entanto, ela em um momento de fúria acaba não conseguindo 

controlá-los e é julgada como feiticeira, alguém que não pode estar naquele local. Dessa 

forma, a protagonista toma a atitude de ir para longe de seu reino e construir seu 

próprio castelo feito de gelo, visto que, ela não se sente parte de Arendelle.  
 

Enunciado 2: diálogo entre Anna e Elsa. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

No fragmento anterior, percebemos o quanto Elsa se sente deslocada em seu 

próprio reino, no qual ela logo no início do filme se torna rainha. O fato de ela não 

poder usar seus poderes, pois se usasse seria demonizada, cria uma barreira tanto 

física quanto psicológica na personagem, ela não pode ficar no reino e, entende que, 

por ter poderes deve ficar sozinha para sempre, só assim não irá machucar ninguém. 

Melhor dizendo, Elsa tem dois limites em sua narrativa, o espacial, pois ela se sente 

deslocada em seu reino e parte para encontrar o “seu lugar no mundo”, onde ela se 

sinta livre. E, também, o limite psicológico, por viver em uma grande pressão para 

não usar seus poderes, pois logo nas primeiras cenas do filme os Trolls passam 

algumas orientações para ela:    
Enunciado 3: fala do Troll. 

Fonte: autoria própria. 

[Elsa] Anna, o seu lugar é em Arendelle. 

[Anna] O seu também! 

[Elsa] Não, Anna, o meu lugar é aqui, sozinha, onde possa sem quem 

sou. 

[Troll] Seu poder aumentará bastante, existe beleza nele, mas também 

grande perigo, você deve saber controlá-lo, o medo será seu inimigo.  
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Enunciado 4: imagem do filme Frozen, durante o diálogo entre o Troll e Elsa. 

 
Fonte: DVD do filme Frozen – uma aventura congelante. 

 

Com essa atitude, o Troll acaba gerando um grande bloqueio na mente da 

protagonista, pois é a partir deste momento que começam seus medos, ela teme o uso 

dos poderes e, ainda, o Troll mostra algumas imagens do que pode vir a acontecer se 

ela não conseguir controlar sua magia. Assim, Elsa fica até os dezoito anos trancada, 

sem contato com muitas pessoas e por isso ela é representada no filme com uma 

imagem reservada e sem grandes demonstrações de gestos, está sempre com suas 

mãos juntas e recolhidas próximas ao corpo, demonstrando uma posição de receio, a 

linguagem corporal de Elsa é bem clara quando comparada com a sua irmã Anna, 

que sempre aparece muito solta e atrapalhada. Anna pode ter vivido praticamente 

toda sua vida dentro do palácio, mas diferente de Elsa ela tem vontade de sair e 

conhecer o mundo, já Elsa até então não sabe qual é o seu lugar. 

Como dito, Em Frozen também temos a personagem Anna, que da mesma 

forma tem uma situação limitante, ela não pode sair do castelo até a irmã completar 

dezoito anos e ser coroada, no entanto, o sonho da princesa é sair e conhecer o reino e 

os moradores. Para Anna é muito difícil entender o porquê de toda a reclusão, as 

lembranças dos poderes de sua irmã são apagadas da memória da menina quando 

ela ainda é uma criança, então, ela se encontra presa a uma realidade a qual não 

consegue entender por completo. Contudo, mesmo com toda a reclusão, a 

personalidade de Anna é bastante singular, ela foge consideravelmente do padrão de 

princesa do século anterior, sendo representada como uma menina atrapalhada, com 

um grande apetite, falando até mesmo sobre gases estomacais, o que antes podia ser 

considerado grosseiro.  

Sendo assim, Anna no dia da coroação tem seu tão esperado dia de liberdade, 

uma vez que, ela vai poder realizar todos os seus sonhos de uma vez: poder sair do 

castelo, conhecer pessoas, dançar em um baile e até mesmo conhecer o “amor da sua 

vida”. Aos treze minutos do filme, Anna e Elsa cantam uma música, nesse momento, 

fica nítido as duas perspectivas das personagens: uma animada ao sair do castelo e a 

outra receosa por ter que sair:  
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Enunciado 5: trechos da música “Por uma vez na eternidade”22 cantada por Anna e Elsa. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Logo no começo da música, Anna afirma “como estou pronta para mudar”, a 

personagem já prevendo que tudo aquilo que antes era do conhecimento dela estava 

prestes a mudar, pois agora ela teria a liberdade de interagir com outras pessoas, seu 

principal obstáculo até o momento era não poder sair do castelo e naquele dia aquele 

impedimento seria esquecido. Já do outro lado do castelo estava Elsa cantando seus 

receios por causa da abertura dos portões, dizendo então, “Não podem vir, não 

podem ver”, pois a personagem ainda não tinha controle de sua magia, para ela 

aquele momento era de pura angústia. As duas irmãs falam a mesma frase, mas com 

ângulos discursivos totalmente diferentes, isso é explícito tanto pelo tom de voz das 

duas, quanto pela imagem, Anna fala “A espera é uma aflição” com o tom de 

ansiedade e felicidade, seu olhar é de esperança, por saber que em poucos minutos 

iria realizar seu sonho, no entanto, Elsa diz a mesma frase com o tom de preocupação 

e aflição, e seu olhar é de total desespero pela situação.  

 
Enunciado 6: imagem do momento que Anna está cantando. 

 
Fonte: DVD do filme Frozen – uma aventura congelante. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
22 A música completa encontra-se nos anexos. 

[Anna] Vai ter gente de verdade 

Eu vou até estranhar 

Mas como eu estou pronta pra mudar [...] 

[Anna] Só hoje, seja então 

[Elsa] A espera é uma aflição 

[Anna]A espera é uma aflição [...] 
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[Pai de Moana] Você será a grande chefe do nosso povo. 

[Mãe de Moana] E fará maravilhas minha pequena. 

[Pai de Moana] Ô, e como fará, mas primeiro, precisa aprender onde é seu 

lugar. 

Enunciado 7: imagem do momento que Elsa está cantando. 

 
Fonte: DVD do filme Frozen – uma aventura congelante. 

 

As duas protagonistas passam por muitos momentos de autoconhecimento, 

tudo sendo iniciado com o estopim das quebras dos limites. Elsa tem a coragem de ir 

contra todos para ser capaz de seguir seu caminho e ir para algum lugar que a deixe 

confortável com seu ser, e quando ela finalmente consegue, existe o lendário 

momento da música “Let it go”, ou em português a música “Livre estou”. Esse 

determinado momento é bastante simbólico, pois é o instante que a personagem 

finalmente pertence a algum lugar, mesmo que, mais tarde, ela descubra que as 

pessoas do reino conseguem conviver com suas magias. Por outro lado, Anna logo 

no começo do filme consegue quebrar a barreira que a deixa oprimida, mas no caso 

dela não fica tanto ao critério da personagem tomar a iniciativa de ir contra o seu 

limite, contudo, durante o filme ela tem várias aventuras e assim também tem seus 

momentos de autoconhecimento e mudança. 

Já em Moana, existe um certo limite geográfico, pois é exaltado o fato de ela 

ser a futura líder da sua ilha e, por isso, ela não pode sair desse lugar, de maneira 

nenhuma. É importante salientar que, na história, nenhum morador da ilha vai para 

além dos recifes. Isto é, para o povo da ilha e para a família de Moana; o sonho dela 

de viajar pelo mar parece algo fora de cogitação.  

   
Enunciado 8: diálogo entre o pai e a mãe de Moana. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nas fala do enunciado 8, Moana, ainda criança, se sente atraída a navegar pelo 

mar, o que a permite enxergar o coração de Te Fiti pela primeira vez. Mas seus pais 
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não permitem que ela se aproxime e tiram a garota de perto do mar dizendo que é 

arriscado ir para a água, o que deixa entender que ela tem a obrigação de ficar na 

ilha. Podemos perceber, quando o pai fala “você precisa aprender onde é seu lugar”, 

que Moana não pode lutar contra algo para o qual ela já nasceu destinada. 

Percebemos, então, uma identidade muito forte de pertencimento. Ou seja, 

determinado sujeito nasce em uma posição e, de certa forma, tudo caminha para a 

continuação da sua permanência nessa posição. 

É possível identificar os indícios dessa identidade de pertencer a ilha e ser 

destinada a continuar nela também na fala: “será a grande chefe do nosso povo”, a 

qual deixa subentendido todas as responsabilidades de Moana, ao crescer, terá que 

assumir uma posição dada por nascimento. A personagem é representada como um 

ser sem muita escolha, ela tem de nascer e morrer em um local fixo sem questionar 

sua vontade de ir além dos recifes. No entanto, para Moana, ela não pertence 

somente a aquele local, seu desejo é explorar os oceanos e alinhar isso com sua 

obrigação com a tribo. Seguindo para o próximo fragmento, também encontramos 

essa ideia de pertencimento.  

 
Enunciado 9: fala do pai de Moana. 

Fonte: autoria própria. 

 

Nessa cena, o pai de Moana a leva para o topo de uma montanha e mostra um 

monumento feito de pedras, onde cada chefe da ilha deixou uma pedra, 

representando seu período de liderança. Podemos considerar a pedra uma marca 

simbólica, isto é, a pedra, nesse contexto do filme, não representa apenas um objeto 

inanimado, uma vez que ganha significado quando é relacionada com cada líder. 

Cada pedra é diferente, assim como cada líder é, e, no fim do filme, isso fica muito 

claro, pois a “pedra” escolhida por Moana é uma concha do mar, que representa 

todas as aventuras, os perigos e até mesmo a sua ligação com o oceano e 

curiosamente a concha é considerada símbolo do feminino, pois mitologicamente foi 

de uma concha que Afrodite nasceu. 

Ademais, quando o pai fala “você é o futuro do nosso povo, Moana, e ele não 

está lá, está bem aqui”, atentamos novamente para o fato da personagem ser 

pressionada a pertencer a determinado local, e de acordo com as ideologias do pai, 

ela deve acreditar que um bom líder deve continuar na ilha e não sair viajando pelo 

mar. Dessa forma, essa identidade de pertencimento fica subentendida nos 

[Pai de Moana] Queria te mostrar isso desde o momento em que você 

abriu os olhos. Este é um lugar sagrado, o lugar dos chefes, vai chegar a 

hora em que vai colocar a sua pedra no topo, aqui, bem nessa montanha. 

Como eu fiz, como meu pai fez, e o pai dele, e todo chefe que já existiu. E 

nesse dia, quando você fizer isso, toda a nossa ilha será elevada! Você é o 

futuro do nosso povo, Moana, e ele não está lá [depois dos recifes], está bem 

aqui. É o momento de ser o que eles precisam. 
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enunciados e nos mostra essa ideia de um sujeito, algumas vezes, não conseguir se 

deslocar de um grupo para o outro. Contudo, Moana vai contra essa ideia de 

pertencimento fixo, pois ela se sente movida a ir além, de não-pertencer somente a 

sua ilha e, assim, cria coragem de entrar em uma aventura pelo oceano.   

São quatro personagens muito distintas; de culturas diferentes; histórias 

diferentes; aventuras diferentes; mas existem pontos em comum entre essas 

protagonistas e um deles é que todas não se sentem confortáveis com algumas 

situações fixas em suas vidas. Merida não consegue se visualizar como princesa 

estereotipada23, e por isso tem dificuldade em assumir sua posição. Elsa sente que 

não pertence ao seu reino, pois não pode ser ela mesma, ou seja, não pode usar seus 

poderes mágicos. Anna tem dificuldade de entender o porquê de sempre ter vivido 

trancada em um palácio, mesmo ela sonhando em abrir as portas do castelo durante 

toda sua vida. Moana sonha em fazer grandes viagens pelo oceano, e não 

compreende a razão de ter que ficar presa em sua ilha. 

 

MORAL DA HISTÓRIA  

 

Portanto, diante do exposto, é possível concluir que há a construção de um 

novo traço identitário nessas princesas, o de não pertencimento; é ele o precursor 

para as personagens saírem de suas “zonas de conforto”, pois é ao encontrar a 

vontade de romper fronteiras que elas seguem para as suas aventuras. O fato de 

encontrarmos esse traço em comum, de existir um determinado limite, é decisivo, 

pois todas quatro narrativas das personagens são movidas por esse incômodo do 

pertencimento, ou melhor, do não-pertencimento, e isto cria uma adversidade a ser 

enfrentada. 

Desse modo, as personagens sentem que não pertencem totalmente a algum 

espaço e/ou comportamento e tomam atitudes para mudar essas circunstâncias às 

quais estão destinadas e, dessa maneira, vão passar por grandes aventuras para 

reverter seus destinos. É durante o enfrentamento dessas adversidades que é 

construído o vir a ser. Essa é uma característica bem marcada nas princesas do século 

XXI, pois a maioria das princesas do século passado (principalmente, as princesas 

clássicas) eram reféns do seu próprio destino, elas são representadas como mulheres 

impossibilitadas de tomar grandes atitudes para mudar suas condições fixas.  
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“E” OU “OU” 
 

Maria Carolina Silva de OLIVEIRA 24 

 

RESUMO 

 

Esse texto tem por objetivo apresentar uma reflexão inicial advinda do diálogo com as 

correntes teóricas no curso de Letras Português e, especialmente, a partir do contato com a 

teoria bakhtiniana, defender a ideia de que a literatura apresenta-se como uma fronteira 

tênue na constituição dos sujeitos. Trago músicas, poemas e a minha própria criação literária 

para sustentar a argumentação. 

 

Palavras-Chave: Fronteira. Literatura. Sujeito. 

 

 

ma fronteira é uma linha tênue fina e divisora entre o ''ou'' e o ''e''  que é ou 

deixa de ser. A literatura está na linha tênue entre racional e emocional. 

Prova e imaginação. Literatura é tudo e pode ser eu também. Me sinto a 

música animada com letra triste, as cartas extraviadas da Martha.  Me sinto aquele 

filme ruim que você não terminou de ver ou aquele filme que todos dizem que é 

péssimo mas você adora o cigarro que você comprou errado e oferece para os amigos 

sem pestanejar porque quer acabar com o maço. Me sinto a carta triste do baralho 

como: o +4 do Uno ou Coringa que se retira antes de dar as cartas durante o jogo.  

Quem sou eu?   No meu novo quarto tem mais remédios que lembranças novas. A 

cidade que eu gosto de viver esta dentro de mim porque a que eu moro eu detesto.  

Quem eu fui?  Meus novos amigos me conhecem muito bem, porém, gostariam muito 

mais de mim se eu fosse a menina de ontem. O que me faz perder o sono?   Não tenho 

tantas lembranças boas, mas, não tem nenhuma lembrança de você, e nem de 

mim.   Queria sair, me trocar como troco de roupa para dormir. 

A literatura que eu me tornei está por todo o lado e encontra a sua fronteira na 

caneta e papel. Uma fronteira de “e” é a minha literatura, você tem a sua, é a sua. 

Engenheiros do Hawaii usufrui claramente da fronteira do “ou” com a música A 

Revolta Dos Dândis I25: 

 

“Entre um rosto e um retrato, 

o real e o abstrato 

Entre a loucura e a lucidez 

Entre o uniforme e a nudez 

Entre o fim do mundo e o fim do mês 

Entre a verdade e o rock inglês” 

                                                 
24 Licencianda do primeiro semestre do curso de Letras Português da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, Campus Bagé/RS. Bolsista de iniciação científica CNPq. E-mail: carolinamsoliveira96@gmail.com 
25 A Revolta dos Dândis I – Engenheiros do Hawai, 1987. 
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A literatura colocada como o que somos e produzimos para o mundo além do 

que se coloca em um livro dito como literatura é a literatura universal que está laçada 

com a história, contexto histórico, fala, e o que o indivído usa para se tornar o eu. A 

literatura é infinita e está presente você querendo ou não. Aos discrentes, eu digo o 

que a banda TNT26, banda gaúcha, colocou na sua letra muito sabiamente: 

 

“Garota eu te falei a vida é nada fácil 

E eu não quero dizer isso 

Mas o mundo é maior que o teu quarto” 

 

Bakthin escreveu sobre fronteiras, a fronteira do protragonista: 

 
Imediato de minha consciência e se situa na fronteira do mundo plástico-pictural. 

Na qualidade de protagonista de minha vida — real ou imaginária — vivencio-

me, por princípio, num plano diferente daquele em que se situam as outras 

personagens da minha vida e do meu devaneio (BAKHTIN, 1992, p. 52). 

 

Sobre devaneios a Fresno, banda gaúcha, consegue ser presente, com a música 

Eu sei27: 

 

“Te vejo nas paredes dos hotéis, eu vivo interpretando papeis. 

Às vezes eu não sei mais quem sou, me deu vontade de voltar” 

 

Mas Bakthin concorda comigo sobre o nosso protragonismo na literatura que 

produzimos, e explica os devaneios do vocalista da Fresno, Lucas Silveira: 

 
A consciência vive suas próprias fronteiras exteriores de uma maneira diferente, 

vive-as numa relação consigo mesma. Apenas o outro pode, de maneira 

convincente, no plano estético (e ético), fazer-me viver o finito humano, sua 

materialidade empírica delimitada. Num mundo que me é exterior, o outro se 

oferece por inteiro à minha visão, enquanto elemento constitutivo deste mundo. 

A cada instante, vivo distintamente todas as fronteiras do outro, posso captá-lo 

por inteiro com a visão e o tato (BAKHTIN, 1992, p. 55). 

 

Já a Cecília Meireles não sabe se é isso ou aquilo: 

 

“Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo.”28 

 

                                                 
26 O mundo é maior do que seu quarto – TNT, 2010. 
27 Eu sei – Fresno, 2010. 

28 MEIRELES, C. Ou isto ou Aquilo (1983). 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

6
5

 

Calma amiga, a linguagem sempre diz algo mais do que seu inacessível 

sentido literal, o qual já se perdeu a partir do início da emissão textual. 

Acredito que se você chegou até aqui leitor você concorda comigo ou não que 

a literatura é tudo e que ela nos une porque ela se torna nós com o tempo. Aos mais 

racionais e matemáticos até  um grande físico involutariamente se tornou literário  

com o livro “ Uma breve história do tempo”29. Stephen Hawking diz: 

 
“Na teoria da relatividade, não existe tempo absoluto único; em vez disso, cada 

indivíduo tem sua própria medida de tempo, que depende de onde ele se 

encontra e de como está se movendo.” 

 

E se o tempo dito por ele for a fronteira para a literatura e o homem? O 

homem se mexe e a literatura com ele, entre o “e” e o “ou”. Ciência, teatro são tudo o 

que conseguimos depois que passamos a fronteira do “e” e colocamos um “se” com o 

questionamento “e se?” tudo pode ser opção e o que era “um” agora é “ou” e com 

duas opções temos novas percepções e com uma nova visão passamos uma fronteira 

e formamos outra e a literatura continua. 
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POLIGAMIA EM FOCO NA 

LITERATURA AFRICANA DE 

EXPRESSÃO PORTUGUESA  
 

Maria Inês Francisca CIRÍACO30 
 

Mulher é terra. Sem semear, sem 

regar, nada produz. 

(Provérbio Zambeziano)   

 

 

ste texto é uma breve análise da obra Niketche: Uma história de poligamia, da 

escritora moçambicana Paulina Chiziane (1995-), com ênfase, especificamente, 

no primeiro e segundo capítulos. Esta escolha se deve pelo fato de estes fazer 

uma apresentação clara do que encontramos no decorrer da narrativa. Para tanto 

tomamos por base os estudos de Mikhail Bakhtin (2010, 2011), os quais nos 

possibilitou expandir nosso entendimento sobre os diálogos possíveis que a literatura 

nos oferece, além de nos apresentar o romance como “uma diversidade social de 

linguagens organizada artisticamente, às vezes de línguas e de vozes individuais” 

(BAKHTIN, 2010, p.74). Em Niketche, essa diversidade, se funde num diálogo constante 

pela busca e afirmação da mulher numa sociedade marcada pela brutalidade e a 

submissão a que muitas mulheres estão expostas.   

 Portanto, para assimilarmos o dialogismo presente na obra, é importante 

conhecermos um pouco da história e trajetória da autora, uma vez que inserida num 

contexto de guerra e pós-guerra civil em Moçambique, Paulina Chiziane recebe 

influências de ambos.  

 Ao dialogar com as reminiscências da infância, a autora busca subsídios para 

denunciar, na escrita, a condição de subserviência da mulher na sociedade 

moçambicana e, ainda para colaborar, a sua maneira, para o desenvolvimento de 

uma literatura feminina em Moçambique.  

 Nesse sentido, podemos afirmar que Bakhtin (2011), ao definir autor e 

personagem, nos faz compreender os meandros da criação de Paulina Chiziane e, 

dessa forma, sempre lembramos que literatura é, também, arte, uma vez que associa 

acontecimentos e emoções num diálogo constante, reconstituindo a realidade, por 

meio do espírito do artista que a propaga, nos mais diversos gêneros: 

 

                                                 
30 Doutoranda em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UFPM/SP). E-mail: 

minesciriaco@gmail.com 
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O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em particular e 

todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como enxerga e conhece mais 

que elas, e ademais enxerga e conhece algo que por princípio é inacessível a elas, 

e nesse excedente de visão e conhecimento do autor, sempre determinado e 

estável em relação a cada personagem, é que se encontram todos os elementos do 

acabamento do todo, quer das personagens, quer do acontecimento conjunto de 

suas vidas, isto é, do todo da obra (BAKHTIN, 2011, p. 10-11). 

 

 Em 1955, em Manjacaze, província de Gaza, sul de Moçambique, nasceu 

Paulina Chiziane. Lá ela permaneceu até os sete anos, quando se mudou, com a 

família, para um subúrbio na cidade de Maputo. De etnia Tsonga, desde cedo 

deparou com uma situação linguística inusitada. No campo, falava o chope, sua 

língua materna; em Maputo, na escola católica, aprendeu a língua portuguesa; já nas 

ruas, era obrigada a falar o ronga, língua nativa da cidade. Iniciou os estudos 

superiores de Linguística na Universidade Eduardo Mondlane (em Maputo), mas 

não chegou a concluí-los. Hoje, vive na Zambézia, norte do país. Politicamente 

atuante, durante a Guerra Colonial de Moçambique militou na FRELIMO -Frente de 

libertação de Moçambique- e, em 1994, venceu as primeiras eleições multipartidárias 

em Moçambique, mas, logo depois, deixou a política em função do fazer literário. 

 Todos esses elementos tornam a obra de Chiziane rica em histórias herdadas 

pela tradição oral bantu e povoadas de tradições sociais e culturais de Moçambique, o 

que a faz afirmar que não se considera uma romancista, mas, uma contadora de 

histórias. Somente depois de publicar alguns contos na imprensa, é que a autora 

publicou, em 1990, seu primeiro livro A Balada de Amor ao Vento, seguido de Ventos do 

Apocalipse (1995), O sétimo juramento (1999), Niketche: uma história da poligamia (2002), 

O alegre canto da perdiz (2008), Por quem vibram os tambores do além (2013) e O canto dos 

escravos (2017).   

 A escolha da obra Niketche: uma história de poligamia publicada pela primeira 

vez em Moçambique, em 2002, aconteceu por observamos, refletida, na história 

narrada, nos espaços e composição das personagens, características da trajetória de 

Paulina Chiziane, desde a infância, passando pelas lutas políticas, até sua entrega 

literária.  

 A narrativa de Chiziane, algumas vezes, assume um tom melancólico, 

especialmente quando trata das angústias e dissabores da condição feminina numa 

sociedade machista. Outras vezes, o discurso reveste-se de alegria quando, por meio 

do dialogismo estabelecido entre suas personagens, demonstra que é possível a 

transformação se a buscamos com persistência, firmeza e perseverança. 

 São as palavras de Chiziane, suplicando às mulheres moçambicanas que 

continuem lutando, livrando-se dos obstáculos sociais, políticos e culturais que as 

impedem de desenvolver e conquistar seus espaços, para então reescreverem uma 

nova história, criarem outras tradições, constituindo novas identidades. 

 Sendo assim, para a apreensão desse romance, partimos da premissa de que o 

texto literário não tem fronteiras e de que há um entrelaçamento entre língua, 
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literatura, história e constituição identitária, revelando no âmbito textual, presente e 

passado, tradição e contemporaneidade. Estes elementos que a princípio parecem se 

opor, se complementam no modo como as ações se desenvolvem no decorrer da 

narrativa, como expressão da cultura e da identidade moçambicana. Segundo Lobo 

(2006) : 
 

Niketche é a manifestação mais nova da necessidade de, tal como acontece em 

literaturas de afirmação recente como a nossa, revisitar os contornos com que se 

formata a nossa identidade cultural. E esta atitude, não sendo inovadora na 

literatura moçambicana, arrasta consigo o caudal volumoso da herança que, 

desde O brado africano, manifesta-se com matizes diferentes (LOBO, 2006, p. 78) 

 

 Podemos considerar, pelas palavras de Lobo que, tomando por base em sua 

obra as marcas da oralidade, Paulina Chiziane, em Nicketche: uma história de poligamia, 

envereda pelos caminhos das tradições e da identidade cultural e linguística do povo 

moçambicano, marcados pelas diferenças entre o norte e o sul do país. Essa atenção 

de Chiziane sobre as questões de identidade se apresenta na obra, numa perspectiva 

que vai muito além do que era visto, anteriormente a Niketche, na literatura 

moçambicana de expressão portuguesa.  A começar por um dos pontos relevantes da 

narrativa, que é a questão da poligamia, provocando e conduzindo a um debate 

sobre a situação de submissão, obediência e silenciamento das mulheres no país, 

desde os tempos tribais.  

 Esta situação que se agravou a partir da colonização, não mudou muito com a 

independência, mantendo-se, até hoje, em algumas regiões, de maneira oficial, 

enquanto noutras, de maioria católica, de modo mais velado. É um sistema cruel de 

subserviência da mulher, ao mesmo tempo em que garante a muitas delas (no caso 

do romance, às mulheres de Tony) um meio de reconhecimento e sustento:  

 
Essa história de lobolo31 era nova para elas. Queriam dizer não por ser contra os 

seus costumes culturais. Mas envolve dinheiro e muito dinheiro. Dinheiro para 

os pais, dinheiro para elas, e para os filhos. Dinheiro que faz falta para comer, 

para viver, para investir. Quando se trata de benesses, qualquer cultura serve. 

Elas esqueceram o matriarcado e disseram sim à tradição patriarcal (CHIZIANE, 

2004, p. 124). 

 

 É, portanto, o embate dialógico entre convicções que embasam as diversas 

tradições nos vários espaços, a realidade de miséria, violência, preconceito e exclusão 

em que vive grande parte das mulheres de Moçambique. Por isso, a autora, ao dar 

voz à protagonista Rami, encontra mais uma forma de lutar contra a condição de 

sujeição e sofrimento a que as mulheres de seu país estão expostas. Condição que se 

                                                 
31 Lobolar-lobolo-dote, no caso da narrativa, significa que o marido polígamo além de pagar o dote também deve 

sustentar os lares de todas as esposas.  
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apresenta desde o início do romance, pelo relato de abandono e de sofrimento em 

que se encontra Rami: 
 

Este acidente enche-me de dor e de saudade. Meu Tony, onde andas tu? Por que 

me deixas só a resolver os problemas de cada dia como mulher e como homem, 

quando tu andas por aí?” (CHIZIANE, 2004, p. 10). 

[...] 

– Esta falta de ordem é falta de homem nesta casa – desabafo. – O Tony é o 

culpado de tudo isto. Sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência, depois 

outra e mais outra. Tornou-se hábito ... Mas os passos de homem são rastro de 

caracol, não se escondem. Sei muito bem por onde anda (CHIZIANE, 2004, p. 12).  

 

 Essa situação leva Rami, num diálogo profundo consigo mesma, a fazer uma 

análise profunda de sua condição: 

 
Fecho os olhos e escalo o monte para dentro de mim. Procuro-me. Não me 

encontro. Em cada canto do meu ser encontro apenas a imagem dele. Solto um 

suspiro e só me sai o nome dele. Desço até ao âmago do meu coração e o que é 

que eu encontro? Só ele. Tenho por ele um amor puro e perfeito, será que ele não 

vê? (CHIZIANE, 2004, p.14).  

 

 Diante de tanto desgosto e solidão, a protagonista também mantém um 

diálogo constante com o espelho: “Eu sou aquela que tem um espelho como 

companhia no quarto frio. Que sonha com o que não há. Que tenta segurar o tempo e 

o vento...” (CHIZIANE, 2004, p. 65). Este objeto é o único capaz de tirar-lhe a 

máscara da hipocrisia e da mediocridade da vida que leva “[...] Só tenho o passado 

para sorrir e o presente para chorar” (p. 65), ou seja, o espelho reflete a dura 

realidade de Rami: “Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim... 

Olho bem para a minha imagem. Com essa máscara de tristeza, pareço um fantasma, 

essa aí não sou eu” (p.15).   
 A partir do momento em que Rami estabelece um diálogo com o espelho, com ela 

mesma refletida, questionando a própria identidade e a condição de mulher, surge uma 

nova expectativa pela busca do autoconhecimento, que perpassa as convenções 

estabelecidas. Ultrapassar as convenções é um dos sinais indicativos da nova 

literatura de língua portuguesa, no período pós-independência, e por meio da 

narrativa ficcional, Chiziane consegue dar andamento ao processo de acordar as 

vozes femininas moçambicanas que, no universo da lusofonia, dialogam com o 

passado que não pode ser esquecido, mas, vivenciado na (re)construção das 

identidades fragmentadas pela colonização. 

 Observamos que a interculturalidade, enquanto elemento de reivindicação e 

transformação, se faz presente na obra de Chiziane representada por características 

que vão delineando e descrevendo os princípios das tradições que permeiam as 

diferenças entre o norte e o sul do país, basilares da sociedade moçambicana e que 

perpassam gerações.  
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 Dentre as principais etnias oriundas dos povos Bantu que ocupam o país, 

temos ao norte: os Suahilis, os Macuas-Lomués, os Macondes e os Ajauas, e ao sul: os 

Chonas, os Agonis, os Tsongas, os Chopes, e os Bitongas. Além deles, é significativa a 

presença dos Asiáticos (especialmente indianos) e dos europeus, cada qual com suas 

tradições, religiosidade, línguas e costumes, que numa relação dialógica constante, 

são determinantes de uma sociedade marcada pela interculturalidade, como é a 

moçambicana. 

 As etnias do Norte foram as grandes opositoras e resistentes da colonização. 

Sua importância na história de Moçambique desponta principalmente pela religião 

Islâmica, que moldou as tradições familiares (matriarcalismo), os costumes e as 

identidades naquela região, o comércio e mesmo as relações internacionais. As etnias 

do Sul, especialmente caracterizadas por uma população de agricultores e pastores, 

por conta das condições impostas pela localização geográfica, foram as primeiras a 

estabelecer contato com os portugueses, constituem uma parcela de maioria cristã e 

com estrutura familiar baseada no patriarcalismo. 

 São as peculiaridades de cada etnia, aliadas às tradições, línguas e costumes 

Bantu, que ao longo dos anos foram se moldando, se adequando e resultaram na 

composição intercultural de Moçambique, que hoje procuramos conhecer e 

compreender, e que Paulina Chiziane revela com tanto esmero e precisão em sua 

escrita. 

 Essas relações dialógicas oriundas do interculturalismo moçambicano vão se 

mostrar desde o título da obra, com a escolha do vocábulo niketche, dança originária 

do norte do país, especificamente da etnia Macua e que assinala o ritual de iniciação 

sexual feminina e que celebra o amor e o erotismo: 

 
A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação. Uma dança 

que mexe, que aquece. Que simboliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas 

aparecem de tangas e missangas. Movem o corpo com arte saudando o despertar 

de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, cada um sorri, celebrando 

o mistério da vida ao sabor do Niketche. Os velhos recordam o amor que passou, 

a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres desamadas reencontram no 

espaço o príncipe encantado com que cavalgam de mãos dadas no dorso da lua. 

Nos jovens desperta a urgência de amar, porque o niketche é sensualidade 

perfeita, rainha de toda a sensualidade. Quando a dança termina, podem ouvir-

se entre os assistentes suspiros de quem desperta de um sonho (CHIZIANE, 

2004, p. 160). 

 

 O niketche representa pontos críticos da cultura local como: o desejo de 

liberdade, de melhores condições de vida, de reconhecimento e o respeito tão 

almejado pela mulher africana/moçambicana, “Na dança celebro a vida...” 

(CHIZIANE, 2004, p. 16), em oposição às condições de submissão, desprezo, violência 

e miséria, impostas às mulheres por uma sociedade ligada a valores tradicionalmente 

machistas. 
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 Dançar e cantar são atividades integrantes da vida social moçambicana, mais 

do que costume e tradição, significa a celebração da vida e da morte: 

 
[...] Titubeio uma canção antiga daquelas que arrastam as lágrimas à superfície. 

Nessa coisa de cantar, tenho as minhas raízes. Sou de um povo cantador. Nesta 

terra canta-se na alegria e na dor. A vida é um grande canto. Canto e choro. 

Delicio-me com as lágrimas que correm, com sabor a sal, com o maior prazer do 

mundo. Ah, mas como me liberta este choro! (CHIZIANE, 2004, p.15).  

 

[...] – Celebro o amor e a vida. Danço sobre a vida e a morte. Danço sobre a 

tristeza e a solidão. Piso para o fundo da terra todos os males que me torturam. A 

dança liberta a mente das preocupações do momento. A dança é uma prece. Na 

dança celebro a vida enquanto aguardo a morte... (CHIZIANE, 2004, p.16). 

 

 No primeiro e no segundo capítulo da narrativa, a autora apresenta 

características que influenciaram diretamente na formação cultural e identitária do 

povo moçambicano, num percurso que vai do passado colonial até a sociedade 

contemporânea, e que são revelados sob a perspectiva da protagonista Rami.  

 É na voz de Rami que temos as lembranças da guerra, que nos remetem tanto 

à guerra colonial, quanto à guerra civil, como anuncia o início do romance: “Um 

estrondo ouve-se do lado de lá. Uma bomba. Mina antipessoal. Deve ser a guerra a 

regressar outra vez” (CHIZIANE, 2004, p.9) que,  sob a égide da violência, mudou 

para sempre os rumos do país. Além disso, influenciou na maneira como as mulheres 

pensam sua forma de lidar com o amor, ou seja, sempre o comparando às 

dificuldades e os dissabores de uma guerra:  

 
[...] As mulheres falam de amor. Os homens falam de amor. Amor que vai, amor 

que vem, que foge, que se esconde, que se procura, que se encontra, que se preza, 

que se despreza, que causa ódios e acende guerras sem fim. No amor, as 

mulheres são um exército derrotado, é preciso chorar. Depor as armas e aceitar a 

solidão... (CHIZIANE, 2004, p.13). 

 

 Temos o desespero de uma mãe, diante das adversidades familiares “Do alto 

do céu desliza um punhal invisível contra o meu peito. Ganho a mudez das pedras, 

estou aterrada...” (CHIZIANE, 2004, p. 10), que se tornam difíceis de serem 

resolvidas sem a presença paterna, aspecto típico das famílias poligâmicas, já que o 

homem tem que se dividir entre todas as famílias, não restando muito tempo para 

estar com nenhuma delas: 
 

Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida 

como um grão de poeira. Onde andas, meu Tony, que não te vejo nunca? Onde 

andas, meu marido, para me protegeres, onde? Sou uma mulher de bem, uma 

mulher casada (CHIZIANE, 2004, p. 10).  

 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

7
2

 

 A voz de Rami ecoa cada vez mais profundamente, denunciando o 

silenciamento das mulheres: “Calar as nossas angústias tornou-se a nossa batalha de 

cada dia” (CHIZIANE, p. 13). 

 Em Moçambique é grande o número de famílias em que a presença do pai é 

pouco frequente e em algumas ela nem existe. Na zona rural, principalmente por 

causa da guerra, muitos homens morreram, ficando as famílias desprotegidas, e 

como o sistema patriarcal praticado no Sul não protege as viúvas, a situação é 

bastante grave. São circunstâncias dessa natureza que corroboram e dão sustentação 

à luta de Paulina Chiziane, pelo respeito e pelo reconhecimento das mulheres 

moçambicanas. 

 A religiosidade, os elementos da cultura bantu, a poligamia e a influência dos 

colonizadores são aspectos que vão sendo delineados ao longo da narrativa. Também 

os princípios das tradições que fundamentam as sociedades moçambicanas estarão 

sempre presentes no decorrer da narrativa e, em confronto, nas relações e inter-

relações que se estabelecem a partir da necessidade de transformação da personagem 

Rami. 

 Assim sendo, quando Rami decide procurar a verdade sobre seu marido, 

aspecto que se opõe à regra estabelecida naquela sociedade - segundo a qual mulher 

não pensa e, consequentemente, não questiona -, Rami traz para si a 

responsabilidade da transformação, e assume as consequências de sua conduta:  

 
Desperto inspirada. Hoje quero mudar o meu mundo. Hoje quero fazer o que 

fazem todas as mulheres desta terra. Não é verdade que pelo amor se luta? Pois 

hoje quero lutar pelo meu. Vou empunhar todas as armas e defrontar o inimigo, 

para defender o meu amor (CHIZIANE, 2004, p. 19). 

 

 Esse tipo de atitude não condiz com as tradições moçambicanas, mas que a 

personagem atrela à religiosidade para fortalecer-se e seguir adiante nos seus 

propósitos: “Marido não é pão que se corta com faca de pão, uma fatia para cada 

mulher. Só o corpo de cristo é que se espreme em gotas do tamanho do mundo para 

saciar o universo de crentes na comunhão de sangue” (CHIZIANE, 2004, p. 19). 

 Tem destaque na narrativa, a força com que a personagem Rami se apega à 

multiplicidade religiosa, tão presentes na cultura africana, como instrumento de luta 

pela conservação da família e de seus valores socialmente estabelecidos. As 

manifestações religiosas, herança dos povos bantu, é componente fundamental das 

tradições africanas/moçambicanas e que os colonizadores portugueses não 

conseguiram apagar, como se pode ver em momentos da narrativa como: “... No meu 

rio, os antepassados não dançam batuque...” (CHIZIANE, 2004, p. 18), não há o que 

celebrar, somente a tristeza. E ainda: 

 
Fico desesperada, com esse sonho que se repete. Consultei adivinhos que me 

contaram histórias extraordinárias de feitiços de amor feitos por outras 
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mulheres... As minhas vizinhas falam-me de mudjiwas32, esposas e esposos de 

outro mundo, que, nas vidas anteriores ou na outra encarnação, foram nossos 

cônjuges e reclamam os seus direitos nesta vida... (CHIZIANE, 2004, p. 30). 

  

A fé cristã da personagem Rami é um elemento fortemente apontado no 

romance, simbolizando um dos aspectos da aculturação europeia: “Meu Deus, ajuda-

me a descobrir a alma e a força do meu rio...”  (CHIZIANE, 2004, p. 18). Tem-se aqui 

o desespero da mulher que busca descobrir aquela que foi um dia e não mais existe, 

pois foi sucumbida pelas tradições e simplesmente as segue à risca. Suplica a Deus 

que tire a rival do seu caminho: “Rezo, Rezo com todo o fervor para que essa mulher 

morra e vá para o inferno...” (p.19). Em seus momentos de desespero Deus está 

sempre a frente: “Deus meu, socorre-me. Aconselha-me. Protege-me. Diz-me o que é 

o amor segundo a tua doutrina...” (p. 31). 

Os ritos de passagem e os ritos de iniciação descritos no romance também são 

bastante representativos na cultura moçambicana, sendo celebrados nos momentos 

considerados de maior importância na vida de uma mulher. Por exemplo, os ritos de 

passagem para Rami, do Sul, começaram aos quinze anos, preparando o enxoval 

para o casamento: “... explico. – Bodar naperons. Fiz colchas e toalhas em croché. 

Toalhas bordadas... Fiz curso de cozinha e tricô...” (CHIZIANE, 2004, p. 35). Já para a 

cerimônia do casamento foram “... aulas na igreja, com os padres e as freiras. Acendi 

muitas velas e fiz muitas rezas... Falava-me da obediência, da maternidade...” (p. 35); 

contudo, não se falava nada a respeito de amor ou sexo.  

Na região norte, os ritos de passagem falam precisamente sobre amor e sexo, 

como explica a conselheira amorosa: “... Como queres tu ser feliz no casamento, se a 

vida a dois é feita de amor e sexo e nada te ensinaram sobre a matéria?” (CHIZIANE, 

2004, p. 37), e complementa relatando a própria experiência:  

 

– Eu tive os primeiros ritos de passagem da adolescência para a juventude. Tive 

os segundos de noiva para esposa. Nos ritos de adolescência, trataram-me a pele 

com musiro33. Nos ritos de noivado trataram-me a pele com mel  (p. 37). 

 

 Nessa região, os ritos de iniciação ensinam às mulheres: 
 

– Muitas coisas: de amor, de sedução, de maternidade, de sociedade... aprendes a 

conhecer o tesouro que tens dentro de ti. A flor púrpura que se multiplica em 

pétalas intermináveis, produzindo todas as correntes benéficas do universo... 

habilitam-te a viver e a sorrir. Aprendes a conhecer a anatomia e todos os astros 

que gravitam dentro de ti. Aprendes o ritmo dos corações que palpitam dentro 

de ti... 

– A mulher tem dois. Um superior e outro inferior. 

                                                 
32 Mudjiwa: alma de outro mundo 
33 Musiro: raiz com que se produz uma máscara de beleza. 
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Por vezes, tem três, quando tem um filho no ventre. ...” (CHIZIANE, 2004, p. 37-

38).  

 

 No Sul, Rami explica que nunca frequentou os ritos de iniciação porque o “pai 

é um cristão ferrenho, de resto a pressão do regime colonial foi muito mais forte no 

sul do que no norte” (CHIZIANE, 2004, p. 37).  

 Para as mulheres do Norte, os ritos são importantes uma vez que “– Sem eles, 

és mais leve que o vento. És aquele que viaja para longe, sem viajar antes para dentro 

de si próprio... Porque não és nada, eterna criança” (CHIZIANE, 2004, p. 38). 

 É importante lembrar que no Norte, os homens também passam pelos ritos de 

iniciação, e “a primeira lição da iniciação masculina” (CHIZIANE, 2004, p. 40), é: 

 

– A primeira filosofia é: trata a mulher como a tua própria mãe. No momento em 

que fechares os olhos e mergulhares no seu voo, ela se transforma na tua 

criadora, a verdadeira mãe de todo o universo. Toda a mulher é a personificação 

da mãe, quer seja a esposa, a concubina, até mesmo a mulher de programa. O 

homem deve agradecer a Deus toda a cor e luz que a mulher dá, porque sem ela 

a vida não existiria. Um homem de verdade não bate na sua mãe, na sua deusa, 

na sua criadora (p.40).  

 

Infelizmente, no Sul a situação é completamente diferente, dado que os ritos 

de iniciação masculina não existem. Os homens são apegados às tradições da 

poligamia, costume dos antepassados bantu que vai ao encontro dos princípios do 

cristianismo – outro elemento que integra o complexo universo intercultural 

moçambicano, um dos temas mais importantes elencados na narrativa –, agem com 

total desrespeito com as mulheres: 
 

Praticam a poligamia tipo ilegal, informal sem cumprir os devidos 

mandamentos. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No 

momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. 

Contradizem-se, mas é fácil de entender. A poligamia dá privilégios. Ter 

mordomia é coisa boa: uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés, uma 

para passear, outra para passar a noite. Ter reprodutoras de mão-de-obra, para as 

pastagens e gado, para os campos de cereais, para tudo, sem o menor esforço, 

pelo simples facto de ter nascido homem (CHIZIANE, 2004, p. 92). 

 

Nesse sistema, para os homens do Sul, as mulheres não existem como seres 

humanos capazes de pensar, sentir e agir de acordo com seus desejos, são vistas 

como simples objeto para satisfazer as necessidades da família e os desejos sexuais 

do marido. Para as mulheres do Sul “... A poligamia é uma cruz. Um calvário. Um 

inferno. Um braseiro...” (CHIZIANE, 2004, p. 102). Enquanto para os homens “... 

Poligamia é natural, é destino, é nossa cultura, dizem. No país há dez mulheres para 
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cada homem, a poligamia tem que continuar. A poligamia é necessária, as mulheres 

são muitas...” (p. 102). 

Ao apresentar tais situações, Rami traz à tona a condição de submissão em que 

vivem a mulheres moçambicanas, e da qual deseja desvencilhar-se. As mulheres são, nessa 

perspectiva, tratadas com desprezo, humilhadas, subjugadas e afrontadas por toda vida:  
 

Amor polígamo é mesmo isto. Ter o homem nos braços a suspirar por outra. 

Lavar o cavalheiro, remendar-lhe as peúgas e as cuecas, esfregar-lhe os 

calcanhares, embelezá-lo, perfumá-lo, para ele se exibir bonito nos olhos das 

outras. Amor polígamo é mastigar a dor com alimento, engolir com saliva e 

encher a pança. Amor polígamo é a eterna espera. O eterno desespero 

(CHIZIANE, 2004, p. 281). 

 

Ao longo de sua trajetória, Rami, no duro percurso de desvendar a vida 

poligâmica do marido, estabelece um diálogo profundo com suas rivais e vai 

descobrindo a diversidade cultural e social, e a força dos diferentes costumes que se 

relacionam, em Moçambique. À medida que vai se deparando com a realidade dos 

fatos e as personagens são apresentadas, tomamos contato com as diversas culturas 

dos diferentes lugares e as características identitárias, sociais e linguísticas que as 

definem. Julieta é do sul de Moçambique; Luísa é do centro de Moçambique (sul da 

Zambézia), da etnia Sena; Saly é do norte de Moçambique, da etnia Makonde; e Mauá 

é do norte de Moçambique, da etnia Macua.   

Na descrição da origem das mulheres, percebemos que a interculturalidade 

presente na sociedade moçambicana, faz-se representar na narrativa também pelos 

espaços geográficos e étnicos a que pertencem as personagens. Assim, num mesmo 

espaço podemos encontrar várias etnias possuidoras de características sociais, 

culturais e linguísticas bastante distintas:   
 

No sul a sociedade é habitada por mulheres nostálgicas. Dementes. Fantasmas. 

No sul as mulheres são exiladas no seu próprio mundo, condenadas a morrer 

sem saber o que é amor e vida. No sul as mulheres são tristes, são mais escravas. 

Caminham de cabeça baixa. Inseguras. Não conhecem a alegria de viver. Não 

cuidam do corpo, nem fazem massagens ou uma pintura para alegrar o rosto. 

Somos mais alegres, lá no norte. [...] No norte as mulheres são mais belas. No 

norte, ninguém escraviza ninguém, porque tanto homens como mulheres são 

filhos do mesmo Deus. (CHIZIANE, 2004, p. 175). 

 

Observamos que Rami, da etnia ronga, mesmo nascida no Sul, representa os 

dois lados dessas tradições, e que, embora sejam espaços dotados de costumes e 

valores muito distintos, complementam-se no decorrer da trama. 

A cada tentativa de Rami em convencer uma rival a abandonar seu marido, 

cresce a sua capacidade de refletir sobre a vida conjugal e a questionar seus próprios 

valores e os valores da sociedade em que vive. Deste modo, diante da desilusão com 

a vida que leva e das ínfimas perspectivas de mudança na sua condição de esposa, 
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percebe que a melhor decisão é partilhar, de forma legalizada, o marido com as 

outras mulheres, fazendo-a recordar das palavras da conselheira amorosa: “[...] A 

vida é feita de partilhas. Partilhamos a manta num dia de frio. Partilhamos o sangue 

com o moribundo na hora do perigo. Por que não podemos partilhar um marido” 

(CHIZIANE, 2004, p.39).  

 Essa atitude demonstra sua coragem em transgredir rígidos princípios de uma 

sociedade cristã:  

 
As culturas são fronteiras invisíveis construindo a fortaleza do mundo. Em 

algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito de partilhas. Partilha-se 

a mulher com o amigo, com o visitante nobre, com o irmão da circuncisão. 

Esposa é água que se serve ao caminhante, ao visitante. A relação de amor é uma 

pegada na areia do mar que as ondas apagam. Mas deixa marcas. Uma só família 

pode ser um mosaico de cores e raças de acordo com o tipo de visitas que a 

família tem, porque mulher é fertilidade. É por isso que em muitas regiões os 

filhos recebem o apelido da mãe. Na reprodução humana, só a mãe é certa. No 

sul a situação é bem outra. Só se entrega a mulher ao irmão de sangue ou de 

circuncisão quando o homem é estéril (CHIZIANE, 2004, p. 39). 

 

Dessa forma, os valores pessoais e culturais de Rami vão se modificando: 

 
 – Somos cinco. Unamo-nos num feixe e formemos uma mão. Cada uma de nós 

será um dedo, e as grandes linhas da mão da vida, o coração, a sorte, o destino e 

o amor. Não estaremos tão desprotegidas e poderemos segurar o leme da vida e 

traçar o destino (CHIZIANE, 2004, p. 105). 

 

 Com as novas relações e experiências, outra mulher ressurge, produzindo 

sentidos para uma nova identidade que vai se constituindo: “Hoje tenho orgulho de 

ser mulher. Só hoje é que aprendi que dentro de mim resides tu, que és o coração do 

mundo. Por que te ignorei todo este tempo? Mas por que só hoje aprendi esta lição?” 

(CHIZIANE, 2004, p. 190). 

 Outro momento importante de ruptura com o sistema cultural estabelecido 

aparece na obra pelo destaque à independência financeira das mulheres, fazendo 

com que se tornem mais seguras e corajosas, características agregadas às identidades 

que se reconstroem a todo instante. Rami apropria-se dos dois espaços, norte e sul de 

Moçambique, com os quais aprendeu a dialogar para entender o que é ser mulher e 

viver num país cujas leis nunca a protege.  

 Ao lançar mão da lenda africana da princesa Vuyazi, Chiziane consegue 

descrever, pela voz de uma das personagens idosas (tia do marido polígamo), a força 

das diversas tradições culturais atreladas à poligamia, bem como as consequências 

da insubmissão. A personagem não fala com tristeza, mas com orgulho em manter as 

tradições que as tornaram imprescindíveis na condução da família: 
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– Era uma vez uma princesa. Nasceu da nobreza mas tinha o coração de pobreza. 

Às mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos homens. É a natureza. 

Esta princesa desobedecia ao pai e ao marido e só fazia o que queria. Quando o 

marido repreendia, ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. Quando 

cozinhava galinha, comia moelas e comia coxas, servia ao marido o que lhe 

apetecia. Quando a primeira filha fez um ano, o marido disse: vamos desmamar 

a menina e fazer outro filho. Ela disse que não. Queria que a filha mamasse dois 

anos como os rapazes, para crescer forte como ela. Recusava-se a servi-lo de 

joelhos e aparar-lhe os pentelhos. O marido, cansado da insubmissão, apelou à 

justiça do rei, pai dela. O rei, magoado, ordenou ao dragão para lhe dar um 

castigo. Num dia de trovão, o dragão levou-a para o céu e a estampou na lua, 

para dar um exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando a lua cresce e incha, 

há uma mulher que se vê no meio da lua, de trouxa à cabeça e bebé nas costas. É 

Vuyazi, a princesa insubmissa estampada na lua. É Vuyazi, estátua de sal, 

petrificada no alto dos céus, num inferno de gelo. É por isso que as mulheres do 

mundo inteiro, uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas e ficam impuras, 

choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de Vuyazi (CHIZIANE, 

2004, p. 157). 

 

 Ao mesmo tempo, para as mulheres da sociedade contemporânea, a lenda 

reforça a ideia de que é tempo de transformar tradições; de levar ao debate a 

condição lastimável que a poligamia impele às mulheres; de buscar soluções efetivas 

em apoio às inúmeras moçambicanas, principalmente as que habitam a zona rural e 

que ainda vivem em situações deploráveis, dando-lhes voz, para que sejam ouvidas, 

valorizadas e respeitadas. 

 É a voz de Chiziane ecoando por entre as mulheres de sua terra, conclamando-

as para que sigam o exemplo de “Vuyazi, pioneira, heroína, princesa e rainha, 

primeira mulher do mundo que lutou pela felicidade e pela justiça. O mundo é 

nosso, em cada coração de mulher cabe todo o universo” (CHIZIANE, 2004, p.293), 

lutem diariamente, superem barreiras sociais e culturais, conquistem seus espaços e 

reconstruam suas vidas; sejam condutoras, façam e escrevam a própria história, 

criem e agreguem novas tradições e costumes ao universo intercultural 

moçambicano. Façam do niketche a dança da libertação.  
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O GÊNERO MUSICAL 

SERTANEJO: vozes, discursos 

e mídias que rompem 

fronteiras 
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RESUMO 

 

O desenvolvimento das culturas da população foi regido, muitas vezes, graças à introdução 

de informações provenientes de ferramentas disponíveis em cada época. O rádio, a televisão 

e, posteriormente, a internet, favoreceram à disseminação de ideias e à composição de ricos 

gêneros. Buscou-se, nesse capítulo, abordar o gênero musical sertanejo, mostrando a relação 

entre os estilos musicais do sertanejo e as mídias. Observou-se que as vozes e os discursos 

contidos no Projeto Bem Sertanejo, mostram uma valoração histórico-cultural desse gênero e 

como este vem rompendo fronteiras geográficas e midiáticas.  

 

Palavras-Chave: Gêneros Discursivos. Gênero Musical Sertanejo. Mídia e Cultura. Músicas 

sertanejas.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 comunicação midiática mudou muito ao passar dos anos, do pioneiro meio 

de comunicação de massa, o rádio, na década de 1920, a televisão, na década 

de 1950, com o meio audiovisual. Entretanto, com o surgimento da internet, 

novas plataformas midiáticas foram surgindo, gerando consequências discursivas ao 

modelo de divulgação de mensagens dos conteúdos midiáticos. A narrativa 

transmídia é um notório exemplo da convergência tecnológica perante o campo 

comunicacional (JENKINS, 2009). 

Em meio a essas mudanças perante as mídias, o discurso também se 

modificou; durante esse estudo sobre o gênero musical sertanejo, foram notadas as 

mudanças tanto nas letras das músicas sertanejas como no estilo cantores dessas 

músicas. 

Segundo Bakhtin (2011), os gêneros estão ligados a situações sociais de 

interação; a partir das interações, novas relações sociais se constituem, possibilitando 

o surgimento de novos gêneros. A música raiz foi pioneira como gênero musical do 
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sertanejo. Mas, por volta da década de 1960, as mudanças sociais e históricas da 

época fez surgir um novo estilo musical: a música sertaneja. E, no início dos 2000, em 

que grande parcela dos jovens das universidades levava consigo os valores paternais 

do sertanejo, uma nova adaptação do gênero ganha às repúblicas universitárias, que 

é o sertanejo universitário. 

Essas relações musicais, ao longo do tempo, vêm constituindo o gênero 

musical sertanejo. Diante disso, Charaudeau (2013) destaca que a formatação de um 

gênero se constrói pelo cruzamento de características de outros. Desse modo, um 

gênero é composto de vários outros subentendidos sobre ele. 

Para cada momento histórico, o gênero musical sertanejo estabelece uma 

relação com uma determinada mídia, fazendo ressoar a cultura, as vozes e os estilos 

daquela época da sociedade. 

Atualmente, com a tecnologia, esse gênero circula na Internet e se relaciona 

com os outros gêneros musicais, rompendo fronteiras e estabelecendo novas relações 

com a sociedade. 

No presente artigo, buscou-se mostrar como o projeto Bem Sertanejo, de 

autoria do cantor Michel Teló e do jornalista André Piunti,  traz uma relação histórica 

entre a comunicação midiática e gênero musical sertanejo,  mostrando as influências 

histórico-culturais da música raiz, da música sertaneja e do sertanejo universitário 

para a circulação e crescimento do gênero musical sertanejo em nível nacional, que 

vem rompendo fronteiras e reverberando histórias e vozes que vão além do ambiente 

do campo. 

 

1. MÍDIA E CULTURA CONVERGENTE  

 

O conceito da palavra ‘mídia’ ganha diversificação de significações sobre 

seus amplos processos de aplicabilidade, tanto que, muitas vezes, sofre barreiras 

para ser aplicado sobre outras áreas, como ocorre na ciência política, que apresenta 

teóricos que resistem a ter a mídia como uma dialogia do processo político. 

É notório que a mídia apresenta valorização perante a política, exercendo um 

papel influenciador no papel entre o candidato e os seus eleitores, isso ocorre, 

principalmente nas campanhas eleitorais. Entretanto, a valorização de pesquisas, que 

associavam com áreas midiáticas, começou a aparecer apenas a partir do fenômeno 

Collor, que reconhecia a importância da comunicação de massa no processo político 

brasileiro (GUANIZA, 2017). 

 

De acordo com Guaniza (2017, p. 49): 

 
O uso generalizado da palavra mídia é recente nas pesquisas em Comunicação no 

Brasil. A partir da década de 90 é que começou a ser amplamente empregada. Em 

muitas das publicações especializadas, porém, mídia é utilizada no mesmo 

sentido de imprensa, grande imprensa, jornalismo, meio de comunicação, 
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veículo. Às vezes, é citada no plural, mídias, num esquecimento – deliberado ou 

não – de sua origem latina como plural de medium (meio).  

 

Perante a isso, observa-se a existência de diferenças entre o conceito de 

mídia, a comunicação e a ciência política. Na comunicação, a mídia começou a 

ganhar a contextualização de uma extensão e junção dos meios de comunicação, por 

volta do ano de 2004. Porém, nas décadas de 1950 e 1960, a televisão já tinha uma 

influência notória na vida política ao colaborar na criação da imagem dos líderes 

políticos e sociais, um desses exemplos, da associação da política a mídia, ocorreu na 

Era Vargas, com Getúlio usufruindo dos meios de comunicação para sua 

autopromoção. 

Até então, as mensagens divulgadas no rádio e na televisão na década de 

1970, eram consideradas limitadas, mas, com tempo, começaram a valorizar os meios 

de comunicação, que deixaram de ser entendidos como canais e passaram a ser vistos 

como potenciais construtores de conhecimento, ajudando na formação de opiniões 

dos ouvintes em longo prazo. 

Para a ciência política, então, a terminologia ‘mídia’ se reduz a função de 

transmissora, disseminadora, instrumento e canal de informações sobre a política, 

não tendo a grande significação de influenciar socialmente. Os meios de 

comunicação deixaram de serem meros transmissores para influenciadores, tendo a 

internet como maior exemplo disso, com uma plataforma onde além de receber o 

internauta também pode fazer informações. 

Na atualidade, é a transmídia que faz a distribuição e possibilita o acesso do 

mesmo conteúdo, com diferentes abordagens, linguagens e por distintas plataformas 

midiáticas, como televisão, internet, cinema, entre outros (BONA; SOUZA, 2013). 

O fluxo de conteúdos através das diversas plataformas de mídia é dado por 

Jenkins (apud Bona e Souza, 2013) como a convergência; logo, a convergência 

midiática é a base de entendimento do que seria uma narrativa transmídia.  É o 

desenrolar de uma história por meio de múltiplas mídias, onde cada uma faz de 

melhor o que faz. O rádio, a TV, a internet fazendo, juntos e misturados, o que fazem 

de melhor: comunicar.  Um exemplo da transmídia em sua caracterização é quando 

uma pessoa assiste a um filme no cinema e depois na televisão, enquanto no cinema 

a experiência da estreia e de tela maior engaja uma maior curiosidade, na televisão, o 

detalhamento e a experiência secundária permite ao espectador uma nova sensação. 

É como concretizar-se a ideia de que assistir a um filme no cinema é diferente do 

assistir na televisão. 

Essa cultura da convergência, presente hoje na transmídia, estabelece 

sentidos e valores mais alargados. Então, se tempos antes a música raiz era ecoada 

somente pelas ondas do rádio, hoje vem sendo ressoada e refratada pelos vídeos, 

sistemas de rádio e comunicação inseridos na Internet: o ouvinte não mais só ouve, 

mas vê, dá sua opinião, faz a escolha da sua música favorita, entre outras ações, tudo 

ao mesmo tempo. Ou seja, através da transmídia. 
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2. O GÊNERO MUSICAL SERTANEJO 

 

Ao longo dos anos, distintos gêneros da música sertaneja foram sendo 

criados. Passando da “Música Caipira” para o “Sertanejo” na década de 1940, e 

chegando, no início do século XX, ao “Universitário”. 

Parece, assim, ter uma segmentação, muitas vezes, reforçada pelas mídias 

radiofônicas, divergindo entre si ao fazer concepções diferentes sobre o sertanejo, 

história e cultura.  A música raiz, para algumas rádios, era retratada como o sertanejo 

verdadeiro, mas era só tocado de madrugada. A influência do tecnológico, da 

internet, da concepção da transmídia, fez outras rádios não mais fazer essa 

segmentação: tudo é sertanejo, tudo é modão, ou seja, boa moda, tanto quanto a 

moda de viola, ou moda raiz. A música raiz, nessas rádios contemporâneas, tem 

espaço em qualquer período do dia e da noite, e não mais um momento só para ela. 

Para Charaudeau (2013), essas formas divergentes de comunicação e de 

discursos são encontradas principalmente, após as mudanças ocorridas com o campo 

tecnológico, que ocasionou novas formas de se fazer telejornalismo e de programas 

radiofônicos, o que influenciou também as letras das músicas e a formatação de 

shows e clipes de sertanejos por todo o país. 

De acordo com Baccega (apud Meditsch, 2007), um discurso se constrói da 

relação social, da história de uma pessoa, do convívio em sociedade. Foi assim que a 

música do campo se relacionou e se colocou em evidência no mercado musical, com 

histórias e apresentando um significado histórico cultural ao país. Um discurso 

apresenta uma história e sobre ele se estende um conglomerado de informações que 

se conectam e podem se transformar em múltiplas mensagens de entendimento, 

dependendo da escuta do receptor. Além disso, as canções também formam uma 

análise discursiva, pois suas letras são compostas sobre um discurso. 

Sobre o discurso, Bakhtin afirma que: 
 

Todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se à influência 

profunda do discurso da resposta antecipada. O discurso vivo e corrente está 

imediata e diretamente determinando pelo discurso-resposta futuro [...]. Ao se 

constituir na atmosfera do ‘já dito’, o discurso é orientado ao mesmo tempo para 

o discurso-resposta que ainda não foi dito [...], porém, que foi solicitado a surgir e 

que já era esperado. Assim, é todo diálogo vivo. (BAKHTIN, 2014, p. 89) 

 

Assim, em um ambiente onde os familiares vivem no campo utilizando 

termos regionalistas, os futuros cantores da família, ao se inspirarem em suas raízes, 

levam consigo os discursos presente em suas vidas.  

Nessas relações, de diálogos vivos, de encontros com a palavra do outro, 

muitos cantores do sertanejo, que tinham preservaram seu discurso de infância das 

áreas rurais e conceberam canções sertanejas tipicamente do homem do campo, 

posteriormente, com a vivência no meio urbano passou a retratar sua vida nas 

cidades, como também nas universidades, sendo criadas novas relações do gênero 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a5

8
2

 

sertanejo, segundo o gosto de seu público alvo. Se o público pertence a uma 

sociedade, se essa sociedade não concebe fronteiras, então também suas canções não 

podem estabelecer fronteiras. Ao contrário, devem ecoar valores e relações que a 

fazem ser únicas, mas, ao mesmo tempo, seja responsiva no sentido de que pode 

crescer, pode estabelecer novas relações, pode ampliar seu campo cultural, social e 

político. 

Por isso, hoje cada estilo musical (música raiz, música sertaneja e o sertanejo 

universitário) é único, mas cada qual compreende sua responsividade perante o 

outro, sendo ecoados e reverberados pelo que, aqui nesse trabalho, concebemos 

como gênero musical sertanejo. As mídias (rádio e TV) e a transmídia (vídeos, 

infográficos, entre outros recursos na Internet) estabelecem relações e sentidos novos, 

levando a escuta desse gênero tanto ao público que vive no campo como o público 

que não vivenciou a cultura do campo e só viveu na cidade. Mostrando que, para a 

música, não fronteiras. E se tiver, há que se romper. Pois a música circula na 

sociedade que a ouve, a concebe como parte, como voz dessa sociedade. E sua 

circulação pode mudar, como vem ocorrendo com o gênero musical sertanejo. 

 

3. O PROJETO BEM SERTANEJO: VOZES E HISTÓRIAS NO GÊNERO 

MUSICAL SERTANEJO 

 

Quando o entrevistador entrevista alguém em um programa radiofônico, 

acontece a presença de um dispositivo triangular, onde o entrevistado e o entrevistador 

apresentam uma terceira pessoa em seu discurso, o qual vem a ser o ouvinte, cada vez 

mais presente nos diálogos, a partir dos aplicativos móveis que possibilitam a interação 

direta e dinâmica. Foi, assim, que a transmídia cresceu nos últimos anos, possibilitando 

maior interação do ouvinte ao discurso, através do cruzamento de informações, como 

visto no projeto Bem Sertanejo, o qual foi elaborado pelo cantor sertanejo Michel Teló e o 

jornalista André Piunti, com o intuito de contar a história da música sertaneja. Para 

tanto, o projeto se constituiu da elaboração de um quadro televisivo, no Programa 

Fantástico da emissora Rede Globo, de um DVD, de um site, de uma peça teatral e de 

um livro, contendo o mesmo nome. Teló adotou o formato “entrevista” em todas essas 

produções, inclusive no livro (TELÓ; PIUNTI, 2015). 

No projeto Bem Sertanejo exibido na televisão, no quadro do Programa 

Fantástico, o cantor Michel Teló é quem faz o papel de entrevistador, conduzindo 

duzentas horas de conteúdo, tentando buscar as melhores perguntas aos seus 

entrevistados. Nessa harmônica relação, onde em muitos casos os entrevistados se 

sentiam mais à vontade por ser o entrevistador um cantor sertanejo, ao invés de um 

jornalista, o público participava com comentários positivos e negativos durante a 

exibição do quadro, e eram fortes influenciadores do que foi exibido durante os doze 

episódios na televisão. 

Charaudeau (2013) aborda que há vários tipos de formatos de entrevistas. No 

caso, do projeto Bem Sertanejo, foi possível notar o uso da entrevista cultural e a 

entrevista de estrelas; ambas mostram valoração da cultura sertaneja e a evolução do 
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gênero musical sertanejo. Entretanto, as abordagens se diferenciaram em cada 

modelo de publicação ou exibição. Enquanto na televisão houve o predomínio da 

entrevista de estrelas, no livro houve fortes traços da entrevista cultural, com maior 

expansão temática do assunto. Para Charaudeau (2013), a entrevista cultural presume 

enriquecer o conhecimento do cidadão, já a entrevista de estrelas tenta penetrar no 

espaço privado e no universo de intimidade do convidado. 

Outro ponto também de destaque vem a ser o tempo que cada canal aplicou 

sobre o conteúdo do projeto, enquanto na televisão o dinamismo e o tempo reduzido 

são pontos de destaque, no livro isso é contraposto, pela sua característica de 

profundidade e de se estender ao tempo, já que o leitor ao comprar o livro, já mostra 

seu interesse de entendimento sobre o respectivo tema a ser tratado. 

 
O gênero esbarra também numa contradição que tem a ver com valor simbólico 

que se atribui à fala numa dada comunidade cultural. Quanto mais complexo o 

fenômeno a explicar, tanto mais o pensamento é profundo e necessita de um 

tempo de fala mais longo. O que é profundo e complexo não pode ser expresso 

brevemente (CHARAUDEAU, 2013, p.2017). 

 

Assim, conteúdos de maior profundidade e detalhados necessitam de maior 

tempo de exibição, para o entendimento do telespectador.   

 
Figura 26 - Teló dialoga com o cantor Almir Sater e 

com a dupla Jads e Jadson 

 
Fonte: Teló e Piunti (2015) 

Figura 27 - Teló escuta a dupla Jorge e Mateus 

 

 
Fonte: Teló e Piunti (2015) 

 

Uma das características muito utilizadas na coleta de informações com os 

entrevistados vieram através de debates com os artistas, reunindo duplas e cantores 

em um mesmo episódio no dia de gravação. 

De acordo Charaudeau (2013), o debate é uma reunião de convidados em 

torno do animador denotando um determinado tema. E foi isso que fez Michel Teló, 

durante as gravações, reunindo um grupo de variados artistas do sertanejo, para 

falar sobre um assunto do gênero. Isso denota a forte espetacularização da 

comunicação de massa sobre o projeto, onde os discursos encontrados ajudaram na 

constituição do Bem Sertanejo, enraizado em histórias e acervo teórico de seus 

entrevistados. 

Segundo Bakhtin (2011, p. 294-295), um enunciado: 
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[...] é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de 

assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas 

palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos (BAKHTIN, 2011, p. 294-295). 

 

Em toda entrevista, a pergunta principal que Teló faz a todos os cantores é: 

Quais as suas influências na música sertaneja?  As respostas elaboradas pelos cantores 

entrevistados mostram uma escuta, refratando as músicas que vieram antes deles de 

modo valorativo. Os cantores Jorge e Mateus, por exemplo, tomam como seus 

influenciadores as seguintes duplas sertanejas: João Paulo e Daniel, Christian e Ralf e 

Leandro e Leonardo (duplas da segunda geração do sertanejo). Esses cantores 

inspiraram suas canções, do sertanejo romântico até outros gêneros musicais, como o 

samba e o arrocha (TELÓ; PIUNTI, 2015). 

Notou-se, assim, que o projeto Bem Sertanejo, seja na televisão seja no livro, 

reverberou a história do gênero musical sertanejo, fez uso de entrevistas para retratar 

o olhar e a vozes dos principais cantores desse gênero, incluindo o olhar do próprio 

entrevistador, o cantor Michel Teló, de modo a propiciar novas escutas e novos 

encontros dos estilos musicais que circulam no gênero musical sertanejo. Nessas 

entrevistas, Teló buscou passar uma relação amorosa entre os três estilos, destacando 

a importância musical de cada um e mostrando a valoração social, cultural e histórica 

do gênero musical sertanejo. Destacou ainda a dialogia entre as mídias (rádio, TV e 

Internet) e os estilos musicais pertencentes a esse gênero: música raiz – o rádio; 

música sertaneja – a TV; sertanejo universitário – a Internet. Já no site desse projeto, 

por meio de recursos transmidiáticos, é possível ouvir e apreciar todos esses estilos, 

de qualquer lugar ou de qualquer ambiente (urbano, rural, real ou virtual, entre 

outros), levando aos ouvintes e aos internautas um pouco da história, da sociedade e 

da cultura da época em que se iniciou cada estilo musical. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As fronteiras do gênero musical sertanejo, no projeto Bem Sertanejo, vão além 

da época histórica e do espaço em que surgiram. Os estilos musicais (raiz, sertanejo, 

sertanejo universitário), nele presente, se entrelaçam em vozes e discursos e nos 

convidam a articulação, e não mais a rotulação ou segmentação. Pois a tradição se 

repete e se renova no tempo e no espaço, se juntam e se separam, se dialogam e  vão 

além do discurso verbal. 

O cantor Michel Teló e o jornalista André Piunti adotaram uma visão de 

pertencimento da cultura caipira, da cultura sertaneja, ao trazer tanto a voz de 

artistas pioneiros da música raiz como a voz da nova geração de sertanejos num 

processo dialógico e de alteridade.   

Com esse encontro de vozes, de estilos e de culturas, promovido pelo projeto 

Bem Sertanejo, observou-se que o gênero musical sertanejo vem rompendo as 
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fronteiras sociais e culturais do país, tendo não somente uma valoração no ambiente 

do campo, mas uma valoração alargada pelas mídias usadas pela sociedade atual. 
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UMA FRONTEIRA VIVA E 

ENIGMÁTICA: o conto na cultura 

mandinga 
   

Miza CARVALHO35 

 

RESUMO 

 

Este trabalho é um diálogo com a palavra enunciada por Toumani Kouyaté, um djeli/griot da 

cultura mandinga. O exercício foi entrar pela porta da alteridade colocando-me diante de 

uma cultura outra e, escutando-a, abrir a possibilidade de conhecer melhor a mim mesma e 

também compreender melhor acerca das concepções de educação que hoje fundamentam 

meu trabalho como educadora. O trabalho tem raízes fincadas na filosofia da linguagem 

desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, portanto, esta pesquisa apresenta meu encontro com 

as palavras do griot Toumani Kouyaté, a partir de um diálogo de vozes. Na tentativa de 

honrar o princípio no qual o outro com quem encontro é um sujeito expressivo e falante, foi 

então necessária uma construção discursiva onde as enunciações dos interlocutores tivessem 

um tratamento estético para manter preservadas e vivas suas vozes. Outros princípios 

desenvolvidos por Bakhtin, Volochinov e Medviédev também balizaram esta escritura 

dialógica. Tais princípios estão descritos nas discussões sobre: relação autor-herói, palavra 

própria e palavra outra, cronotopo artístico e carnavalização. Diante deste percurso teórico-

metodológico pergunto-me se a teoria e a metodologia são somente um modo de fazer 

pesquisa, ou, antes de tudo, são uma maneira de estar e ser no mundo. 

 

Palavras-Chave: Alteridade. Bakhtin. Conto. Cultura Mandinga.  

 

INTRODUÇÃO 

 

s reflexões trazidas aqui são parte da pesquisa que realizei no curso de 

Mestrado, que originalmente intitula-se Os reinos invisibilizados: um encontro 

com a palavra mandinga. A partir do diálogo que travei com o griot/djeli 

Toumani Kouyaté, fui tecendo compreensões acerca de diversos temas como escuta, 

transmissão, palavra, conto na cultura mandinga. Trago nesta texto compreensões 

acerca da noção de conto e também uma compreensão da imagem de homem que 

narra o conto na cultura mandinga, e como tais noções nos ajudam a refletir sobre os 

atos educativos dentro da cultura. Ao adentrarmos na noção de conto veremos que o 

ato de narrar acontece na fronteira, e aquele que narra é o próprio conto e também a 

própria fronteira materializada. Já explicitei então os pontos centrais deste texto. 

Agora irei situar o lugar de fala deste meu principal interlocutor, que é Toumani e 

em seguida trarei a tentativa que fiz de trazer a palavra outra, e por último alguns 

                                                 
35 Mestra em Educação. Prof. Educação infantil da Escola Municipal Prof. Eulinade Assiz Marques . E-mail: 

miza.carvalho.rj@Gmail.com 
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princípios metodológicos que balizaram e proporcionaram condições para uma 

escritura singular nas ciências sociais. 

Devem estar se perguntando o que é um djeli, o que é um griot. Esta também é 

uma pergunta comum que fazem à Toumani quando este está fora de Burquina Faso. 

Num curso em São Paulo no qual tive a oportunidade de conhecê-lo, ele contou-nos 

que a sociedade tradicional africana da qual ele faz parte, há muito e muito tempo, 

tinha organizado um reino, diferente de como entendemos os reinos hoje em dia. Era 

o reino do Mandê, e era reconhecido como o reino mais democrático, porque o reino 

era estruturado de uma maneira que colocava todos numa igualdade, numa relação 

de respeito. Este é o reino Mandê do século VII. A sociedade era dividida em três 

castas: a dos nobres, a dos escravos, e, entre estas duas, os nyàmakálá, esta era 

constituída pelos djeliw (plural de djeli), ferreiros, tecelões, trabalhadores de couro e 

os artesãos de madeira. O rei não tinha o direito de falar diretamente com o seu 

povo, então ele tinha um mediador, um djeli que era escolhido por um pacto entre 

duas famílias; de pai para filho eles se tornam rei e homem de confiança. Por isso este 

pacto se constitui num segredo de sangue, um pacto de sangue, e assim eles se 

autodenominam djeliw, que significa ‘sangue’ em bamanã, estes membros da ‘casta da 

palavra’ que circulam por toda sociedade, homens e mulheres que têm a palavra 

como material de trabalho. Toumani dizia então que o rei ficava no seu trono e no 

trono do lado ficava o djeli. E, curiosamente, na família dos djeliw eles são grandes 

filósofos, pensadores, psicólogos, bons conselheiros, são também juízes; eles são 

mestres da palavra, pois tudo que eles dizem tentam fazer de uma maneira que todos 

compreendam sem problema. 

Hoje a sociedade a qual pertence Toumani tem uma estrutura outra, frente as 

transformações sociais, econômicas, políticas que ocorrem cotidianamente, mas os 

djeliw continuam com sua responsabilidade de manter a memória de seu povo, e sua 

atuação hoje em dia vai ganhando contornos novos diante dos novos desafios postos 

àquela sociedade. Mas não quero falar sobre aquele pedaço de mundo, nem sobre o 

Toumani, nem sobre a cultura mandinga. Não foi esta minha intenção de pesquisa e 

nem será este meu objetivo aqui neste texto. Do encontro com as palavras de 

Toumani nasceu um jogo de perguntas e respostas, reflexões em grupo, imaginações 

estéticas, proposições éticas. Foi ficando claro minha responsabilidade de trazer à 

universidade, uma compreensão singular acerca do que é educar na cultura, no caso, 

na cultura mandinga.  

A educação como cultura fora também uma preocupação do Círculo de 

Bakhtin. Este acreditava ser o cientista das ciências humanas esta pessoa que vê a 

vida a partir do acontecimento humano; olha a vida no encontro de valores, ideias, 

palavras; acontecimento que se dá quando pelo menos dois se encontram na pupila 

dos olhos. O acontecimento desta pesquisa foi eu ter encontrado Toumani Kouyaté.  

Apoiada nos estudos de Bakhtin fui aos poucos percebendo que no 

acontecimento humano a pessoa está sempre enunciando num gênero, ou seja, a 

enunciação está sempre sendo feita a partir de uma visão de mundo culturalmente 

específica. Tendo em vista que o que está em jogo nesta forma de fazer ciência é o 
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encontro entre dois centros de valores, tive necessidade de criar uma combinação de 

vozes para honrar outro princípio caro para quem se apoia na filosofia da linguagem 

de Bakhtin: nossos interlocutores são sujeitos expressivos e falantes. Portanto, na 

tentativa de manter viva a voz de Toumani na sua forma singular e própria, segui a 

pista de Bakhtin na tentativa de construir um plano discursivo com vozes 

equipolentes. Bakhtin nomeou este plano discursivo de plano do autor. No presente 

texto, este plano estético ganhou a forma de um cronotopo artístico, e batizo aqui de 

plano do autor-pesquisador. 

Logo ao entrar no diálogo com Toumani, imediatamente fui lançada dentro de 

alguns gêneros. Somente quando Toumani expressava-se, por exemplo, através de 

contos ou provérbios, eu adentrava mais autenticamente naquela cultura.  Portanto, 

o plano discursivo criado para esta pesquisa teve a intenção de manter vivo alguns 

gêneros enunciados, acreditando que cada gênero carrega em si projetos únicos de 

dizer de si e do mundo. A seguir exponho uma tentativa de dizer com Toumani, 

alguns ensinamentos acerca do conto, do humano e da educação que acontece na 

escola da vida. 

O reino e o conto 

 

Atravessando um longo campo e dois rios, onde no horizonte se avista 

montanhas de areias brancas, o viajante chega e logo encontra um griot e lhe faz uma 

pergunta. Algo no encontro entre o griot e o viajante instaura o momento do conto. O 

griot sabe que é sua missão utilizar sua linguagem numa situação precisa. O griot convida 

então o viajante a entrar em Honorine e o leva até a entrada do reino.  

No pórtico o viajante dá de cara com muitas portas. À frente de cada uma 

delas está o Zanã, ou podem chamá-lo também de Provérbio, um velho de barbas 

brancas, de voz firme e doce. Ele convida o viajante a entrar e já anuncia sua 

sabedoria curta e direta. Este ancião é quem abre a porta do conto. Antes de entrar na 

grande aventura do conto, Zanã chama a atenção do viajante, um ‘fica atento!’. Cada 

Zanã tem dentro dele suas histórias, e quando uma porta é aberta, novas portas 

aparecem como num fractal. Dali em diante o viajante sente-se mais acordado diante 

dos labirintos espiralados nesta aventura de adentrar o conto. Cabe ao aventureiro 

acompanhar as curvas. 

Ao escolher uma porta dá-se um acontecimento: uma voz sussurra que o conto 

é uma grande pirâmide de espelho com 266 quadradinhos, brancos e pretos. Naquele 

instante aparece na frente do viajante uma pirâmide de espelhos. Ele se vê refletido à 

medida que segue escutando a voz do conto. E a voz continua baixinho: Cada 

quadradinho da pirâmide de espelhos é uma gaveta de saber, e em cada uma delas há uma 

resposta para uma questão. 

O viajante quer muito compreender o conto como instrumento de educação, de 

formação e de transmissão. A pirâmide vai respondendo suas perguntas quando ele 

abre as gavetas. Vai abrindo uma a uma. Numa gaveta ele ouve: o conto é um espelho 

da sociedade; noutra gaveta: é preciso perceber como é este momento quando o conto se 
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instaura; mais uma: é preciso conhecer a base, a origem, a fonte de onde veio o conto; e mais: 

o conto procura, observa, esclarece, desenvolve.  

Noutro dia, abre novamente a porta do mesmo conto, abre outra gaveta e lá 

está: o conto é a ligação do passado e do futuro no presente; abre outra que diz: o conto é 

universal. A gaveta do lado: o conto não é um instrumento moderno ou tradicional, conto é 

conto. 

Fica ali parado durante dias, semanas, meses, anos. 

Há pessoas que demoram eternidades diante de um só quadradinho, outras 

pulam ansiosas em responder todas as suas questões. Também se ouvem notícias de 

pessoas que, na proximidade de seu último suspiro, vêm até ali para responder suas 

questões últimas. De fato, todos que passam por essa pirâmide de espelhos, e se 

importam com as imagens que encontram nas gavetas, têm a sensação de que 

estiveram frente a um oráculo. 

Quando resolve ir embora de Honorine, o viajante encontra novamente Zanã, 

o velho de barbas brancas que lhe diz: o conto vira um personagem que fala com você; um 

personagem que se metamorfoseia. E imediatamente fecha a porta do conto. 

 

 
(Depois de escrever o reino, Miza fica com as mãos embaixo do queixo 

durantes horas, como na postura d’O Pensador. Azim, com as mãos agitadas, acena 

na frente de Miza para tirá-la de um pensamento quase hipnotizado.) 

- Acorda, Miza, o que aconteceu? 

- O reino de Honorine é para mim muito enigmático; a presença daquele velho 

de barbas brancas na entrada, o encontro com aquela pirâmide espelhada que se abre 

em centenas de gavetas. Estou um tanto pensativa, Azim.  

- Vamos continuar brincando, Miza! Você nunca foi num parque de diversão? 

Quando entrei em Honorine, lembrei dos parques de diversão da minha infância! Vai 

me dizer que ficou só contemplando as gavetas e não abriu nenhuma delas? 

- E você abriu as gavetas Azim?! Você perguntou se podia? Que falta de 

educação!  

- Claro que abri!! Mas antes de eu te contar o que vi lá dentro, deixa te 

perguntar: você gostou da brincadeira que fiz, Miza? Zanã é o nome em bamanã para 

‘provérbio’. Daí tive esta ideia de transformá-lo num velho de barbas brancas, já que 

Toumani disse que é o provérbio abre a porta do conto, foi esta imagem que me veio, 

um velho ali na entrada do reino.  

- Azim! Quando o reino estava escrito e fui relê-lo eu achei que existisse 

mesmo uma pessoa lá na África para iniciar o conto. Não acredito que você fez isso! 

Acho que você escreveu esta parte no momento que levantei para beber água, não 

foi? Fiquei horas refletindo sobre esta imagem de que cada provérbio guarda dentro 
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de si suas histórias. Isto me fez lembrar mesmo aquelas pessoas velhas que tem 

muitas histórias para contar.  

- Quando o djeli nos disse que o conto é um personagem que fala, naquele 

mesmo instante comecei a conversar com o conto, Miza! 

- Dostoievski ia gostar de conhecer os artesãos da palavra. 

- Já pensou se nós encontrássemos com Dostoievski no reino de Honorine? Já 

sei. Vamos criar um novo plano de narração: você e Dostoievski estão caminhando e 

conversando até chegarem à entrada do reino de Honorine. Que tal? No enredo, 

vocês caminhavam em busca deste reino, pois sabem que lá há essa tal pirâmide que 

funciona como um oráculo e cada um de nós temos uma pergunta para fazer em 

relação ao problema do herói no romance.  

- Sei o quanto você se inspira em Dostoievski para criar estes reinos. Esse tal 

princípio de combinação de vozes onde ele junta personagens e tenta chocá-los entre si36 

ainda é complexo para mim. Sei que Dostoievski, para objetivar e concluir a consciência 

do outro, não utilizava de nada que fosse inacessível a esta mesma consciência, que estivesse 

fora dos seus horizontes.37 Mas não achas que criar um outro plano estético onde nos 

encontramos com Dostoievski em Honorine é outro texto, Azim? Vamos ficar por 

aqui mesmo, ainda não enfrentamos a imagem do conto como espelho. Talvez a 

gente possa cotejar esta imagem com as reflexões de Bakhtin daquele trecho 

‘Problemas de autoconsciência e de auto-avaliação’. Bakhtin diz que a posição da 

consciência na criação da imagem do outro e da imagem de si mesmo é este o problema nodal 

de toda filosofia.38 

- Quem é você para enfrentar um problema desta espessura, Miza? Jovens 

pesquisadores sabem mal formular suas questões de pesquisa, como querer enfrentar 

uma questão nodal da filosofia? Somos patifes no meio dos sábios39, queridinha. A única 

coisa que sei é que não há visão de si mesmo se não houver o outro. Você inclusive só 

tem um nome, pois foi dado por alguém. Alguém lhe chama pelo nome, neste 

instante você se dá conta de si.  

- Serei eu um patife? Talvez eu seja mesmo. Mas tenho que começar de algum 

lugar este percurso de articular vida e teoria. O desafio é conhecer as raízes 

filosóficas disto que estou fazendo. Quando escuto este problema da posição da 

consciência na criação da imagem do outro e da imagem de si mesmo tenho vontade de 

cotejar com a imagem do conto como espelho. O conto como este outro que reflete 

imagens múltiplas, e por meio do qual me vejo a mim mesma. O que vejo quando 

olho nos olhos do djeli é a total dependência que eles têm do conto em suas vidas. 

Será que da mesma forma como Dostoievski via esta dependência do outro no 

processo de autoconsciência, os mandingas “dependem” do conto (conto como o 

                                                 
36BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal, 2003, p. 196. 
37Idem, ibidem, p. 198. 
38BAKHTIN, Mikhail M. Dagli appunti degli anni Quanranta. Revista Corposcritto. Bari,v.5, 2004. 
39HAMPATÊ BÀ, Amandou. Noção de pessoa na África Negra.Disponível em:<https://filosofia-

africana.weebly.com/>. Acesso em: 21/06/2017 

https://filosofia-africana.weebly.com/
https://filosofia-africana.weebly.com/
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outro) para o processo de autoconsciência deles? Mas Azim, como foi mesmo que 

esta conversa começou? Por que começamos a falar de Dostoievski?  

- Acho que Dostoievski iria gostar de encontrar com o Zanã, adentrar pela 

porta do conto e deparar-se com uma pirâmide de pequenos espelhos. Esta pirâmide 

provavelmente respondesse suas questões últimas. 

- Também acredito que ele tiraria dali material para seus romances.  

- É, Miza, você abriu a gaveta para saber o que é o conto. Esta é quase uma 

questão de vida ou morte compreender o que explica o enredo de Honorine.  

- Azim, o djeli também disse que o conto é o espelho da sociedade. Ele está 

dizendo que é no conto que todos se vêem? O que será que enxergam no conto?  

- Não há nada a priori para ver no conto, Miza. No conto, cada um 

singularmente se encontra com todos os que já viveram e narraram antes dele. O 

conto não é algo pronto para consumirmos. Ainda carregas esta concepção de 

desfrute do conto? Conto como deleite, entretenimento, conto para colocar crianças 

para dormir? Achas que vais te acalmar quando escutares um conto? Pois adianto 

que o conto não acalma ninguém. O reino de Honorine não tem te atormentado? Pois 

eu tenho sonhado todas as noites com Honorine. Já aconteceu isto com você, Miza, 

ter sonhos repetidos? Pois eu tenho sonhado que volto a Honorine para abrir as 

gavetas, o sonho se repete a cada dia, e a gaveta é sempre nova. Será que vou sonhar 

266 dias seguidos? Um dia para cada gaveta?  

- Pensando bem, não estou calma não. Tenho pensado bastante sobre a gaveta 

que se abriu e revelou que é preciso perceber como é este momento quando o conto se 

instaura; e, em seguida outra gaveta revela: é preciso conhecer a base, a origem do conto. 

Só consigo penetrar nesta enunciação cotejando com a ideia de ‘acontecimento’. 

Tem caráter de evento o conto, não achas, Azim? Não tenho como não buscar 

meu livro Para uma Filosofia do Ato Responsável. Lá Bakhtin fala de uma separação entre 

o conteúdo-sentido e a realidade histórica do seu existir40. A meu ver, o conto é um 

acontecimento, uma fronteira entre o mundo da cultura e o mundo da vida. O conto 

não é só um repositório da cultura, dos valores da sociedade mandinga. Ele só 

acontece quando a vida chama por ele. Apesar de ser um acontecimento, não é por 

acaso ou fortuitamente que o conto é narrado. Cada ato de contar tem seu momento 

oportuno, seu existir-evento, e está completamente penetrado do conteúdo-sentido. 

O djeli e o griot porque conhecem bem a base de cada conto, conseguem perceber a 

situação precisa que chama o conto. Ao instaurar o conto, o djeli ou o griot tornam-se 

o próprio plano unitário onde esta dupla direção, da unidade objetiva de um domínio da 

cultura e da singularidade irrepetível da vida41 se fundem. O acontecimento é pleno de 

historicidade. O acontecimento é a própria festa da renovação dos sentidos, e o 

participante do evento tem à sua frente a historicidade falando com a sua vida. A 

meu ver, quando o griot ou o djeli instaura um conto, na relação com outro homem, 

ele instaura a união do sentido do conto com sua dimensão histórica. O homem 

                                                 
40BAKHTIN, Mikhail M. Para uma filosofia do ato responsável,2010,p. 42 
41BAKHTIN, Mikhail M. Para uma filosofia do ato responsável,2010,p. 42. 
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adentrando a história pela porta da vida ao escutar o conto. Quem escuta entra com 

sentido na cultura; a situação é a própria vida. O conto é o ato responsável do djeli. 

Azim, estás vendo que estou repetindo, repetindo, deves estar cansada de me 

escutar. Mas estou tentando escutar a minha voz neste dizer, tateando um dizer 

singular quando faço tocar Bakhtin e Toumani. Já disse que esse é meu ato 

responsável. Também estou tentando em mim criar essa unidade, onde o sentido do 

conto encontre com sua linhagem no grande tempo, e novos sentidos se clareiem 

para mim.  

- Se Bakhtin disse que este entendimento acontece como uma faísca de luz, 

você está dando curto circuito, não achas?  

- É assim, desconfio que Honorine vive no tempo do instante. Um tempo 

multifacetado em instantes. O djeli e o griot são mestres em perceber este tempo. 

Quando se instaura o momento do conto, o momento deste ato, parece acontecer o 

que percebeu Bakhtin: o mundo se reestrutura num instante, a sua verdadeira arquitetura 

se restabelece, na qual tudo que é teoricamente concebível não é mais que um aspecto42.  

- Miza, caminhando por Honorine, também tenho a sensação de ver Borges 

por lá e sua Biblioteca de Babel me faz imaginar que o reino como um todo seja um 

poliedro piramidal todo espelhado. Causa-me vertigem este reino. E tudo que você 

tem concebido teoricamente só passa de um aspecto deste reino, e até mesmo do 

Império Mandê.  

(Miza coloca as mãos na cabeça, num gesto de quase desespero. Azim pega 

com as duas mãos um copo d’água e entrega a Miza, dizendo) 

- E quando o Zanã já na saída do reino revela ser o conto um personagem que fala 

com a gente?  

- Azim, talvez a fala do Zanã na saída do reino faça a gente matar a charada! 

Se o conto fala, então o herói do reino de Honorine é o conto? Azim!?! É isso! O herói 

é o conto!! Então posso dizer que aquele que narra o conto é ele próprio uma 

fronteira? 

- Não vem me dizer que você quer chegar numa conclusão! Sua entonação 

agora foi de sofistas. Seu teórico de estimação não iria gostar de saber que você está 

querendo desenvolver uma ideia, como se fosse desenrolar uma tese. Se você quiser, 

entramos numa arena de luta onde discutiremos se o conto é ou não é um homem, se 

o conto é uma fornteira, se o homem é uma fronteira viva. 

- Nunca vi relação mais complexa com a palavra. Diferente de Bakhtin, onde a 

palavra representa uma certa ideia, um certo ideologema que existe na cultura, a 

palavra para os mandinga não representa nada, a palavra é o conto, é a matéria 

encarnada da ideia. Posso então afirmar que para a casta dos artesãos da palavra o 

conto é um homem?  

- Vários homens... 

- Quando se conta um conto, quem fala ali é o djeli/griot ou é o herói?  

- Eles falam ao mesmo tempo, Miza.  

                                                 
42Idem, ibidem,2010, p. 53. 
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- O conto tem esta brincadeira que me tira mesmo do sério. A sintaxe do conto 

é construída com discurso indireto livre? Será que a palavra do mais velho está ali 

presente na palavra do conto? Será que eles tratam a palavra alheia misturando com 

palavras próprias?  Eu não duvido que o griot encharque o conto com a pluralidade 

da vida. Não duvido que ele misture profano e sagrado, cotidiano e mito. Não 

duvido que eles pratiquem a antropofagia como o Mário de Andrade e o 

Macunaíma. 

- Como assim “encharcar o conto com a vida”? Você ainda não entendeu que é 

exatamente ali que a vida se realiza?  

- E só falar no Macunaíma já está dando uma preguiça... Não é melhor 

deitarmos numa rede para continuar esta conversa? 

 

*** 

 

Esta escritura acima é uma tentativa de dizer com Toumani. Esta escritura 

feita em forma de pequeno conto, ou seja a criação do reino, do ponto de vista de 

Bakhtin, ganha a denominação de cronotopo artístico. Todo o plano estético foi 

inspirado no livro ‘As cidades invisíveis’, de Ítalo Calvino. A necessidade da criação 

deste plano estético foi com a intenção de criar um discurso onde eu pudesse me 

situar, concretizar o encontro da minha voz e a voz dos meus interlocutores. Além 

disto, o cronotopo artístico me permitiu escapar das estruturas objetificantes com as 

quais usualmente escorregamos, dizendo fatos e palavras objetivadas. O caminho 

que percorri foi: as próprias colocações do que era o conto para a cultura mandinga 

balizando a criação do reino. O ponto de partida para a criação d’ O reino e o conto 

foi a imagem do conto como uma pirâmide de espelhos. Quero trazer novamente aqui 

os princípios que balizaram a construção deste cronotopo: 1. imagem de autor 

(pesquisador), 2. a imagem de herói (o griot e eu mesma, indo ao encontro da palavra 

mandinga), 3. a relação autor-herói e 4. elementos do que é ‘conto’ para os 

mandingas.  

Pensando a partir da categoria de cronotopo, onde temos tempo, espaço e 

humano valorado, neste reino o tempo teve a pregnância de um tempo no limiar, já 

que o tempo do narrar é feito no presente. Daí, tal criação ter-se inspirado pelas 

análises de Bakhtin sobre o plano de Dostoievski, plano este impregnado deste 

tempo no limiar; o espaço sendo a própria pirâmide com gavetas enigmáticas, de 

onde fui abrindo questões sobre a noção de conto para os mandinga. E se há 

cronotopo é porque há um humano na cena, é neste reino do conto nos perguntamos 

acerca dos sentidos desta perspectiva mandinga onde é o humano o próprio conto. 

Um cronotopo na fronteira; tempo, espaço e humano valorados como fronteira. 

A imagem de herói que busquei construir foi a do homem no limiar. O griot é 

este homem na fronteira, entre dois mundos (o visível e o invisível; uma época e 

outra época). Ele sempre está no presente unindo passado e futuro no agora, no 

instante. É um homem que está atento às mudanças do mundo e muda com ele. 
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Portanto esta foi uma imagem que balizou a construção do reino. Além da imagem 

de herói, também persegui a imagem de uma personagem de mim mesma, e ainda 

meu duplo; criar-se personagem como estratégia para encontrar Toumani de forma 

equipolente no plano estético. 

A relação autor-herói (pesquisadora-griot) esteve ancorada numa distância, 

nas palavras de Bakhtin, numa extralocalidade que me permitiu honrar o 

compromisso ético de manter viva a palavra do outro, em outras palavras, eu tinha 

responsabilidade em reportar a palavra do Toumani, mas também tinha o 

compromisso de responder a ele. Tudo isto foi possível na relação de extralocalização a 

este outro diante de mim. A escritura do reino foi este exercício de ir até a palavra 

mandinga e voltar ao meu lugar para tentar compreendê-lo. Ao mesmo tempo a 

visão que Toumani teve sobre mim, a visão da sua palavra diante da minha palavra, 

permitiu-me completar-me, ver outra de mim que sem o outro é impossível. Fui 

compreendendo que este lugar extralocalizado é o lugar na tangente, um lugar em 

que não coincido comigo mesma e nem coincido com o outro. Foi a partir deste 

princípio da extralocalização que criei personagens: personagens de mim mesma 

(Miza e Azim) e também os personagens do reino. 

A conversa de Miza e Azim após o reino foi uma estratégia de um plano 

discursivo para penetrar na palavra mandinga seguindo a pista de Bakhtin de tentar 

perceber os pontos de vista, as visões e percepções do mundo que estavam organicamente 

unidas à linguagem de Toumani. A criação de um duplo de mim mesma teve a 

intenção de polemizar, tensionar o meu próprio discurso. No trecho de conversa 

entre Miza e Azim segui os princípios da carnavalização. Primeiro tive que tomar 

consciência das características alteritárias de uma e de outra. Isto foi se construindo 

no próprio movimento de escritura, um distanciar do feito, corrigir as falas que 

coincidiam. Segui também as pistas da palavra bivocal: tentativa de colocar na mesma 

enunciação uma posição no mundo e seu tensionamento.  

Estudando com Bakhtin as linhas estilísticas do romance europeu, 

reconhecendo com ele a pluralidade das línguas sociais, optei por seguir a pista de uma 

descentralização semântico-verbal do mundo ideológico43 e para conseguir tal 

descentralização, optei pelas categorias dialógicas: do riso, da convenção patética, do 

embuste alegre. No gênero sério-cômico, é possível ver que os atos discursivos da 

comicidade têm suas raízes nas camadas populares. Quando a linguagem cômica 

penetrou a linguagem culta pela via da literatura, nasce o gênero sério-cômico na 

literatura. Compreendendo estas dinâmicas, comecei a perceber a minha própria língua 

como se fosse de outrem44. A partir do texto Funções do Trapaceiro, do Bufão e do Bobo no 

Romance45 fui conhecendo essa qualidade de palavra carnavalizada. Não foi fácil tal 

exercício. Em muitos momentos a escritura colocou-me diante de minhas fraquezas, 

                                                 
43BAKHTIN, Mikhail M. Questões de literatura e estética,1988,p. 164. 
44Idem, ibidem, p. 164. 
45Idem, ibidem, p. 275. 
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imperfeições, meus moralismos, minha linguagem culta adquirida nas experiências 

que tive de ensino formal da língua.  

Mas, para tocar o dedo na ferida, melhor que fosse com o riso. E assim segui, 

escorreguei, fiz, refiz, escrevi, apaguei, reescrevi. Foi um exercício árduo de 

desestabilizar a palavra monológica. A palavra literária de linha carnavalesca me 

ofereceu caminhos para tentar sair da palavra interpretante, mortificante. Uma 

escolha estética e ética de criar um discurso com a alteridade, com contradição, com 

dissenso. Minha responsabilidade foi, durante toda a escritura, com a palavra 

dialógica. 

Aqui descrevi um pouco os caminhos teórico-metodológicos que trilhei para 

criação do reino e depois do diálogo Miza e Azim, tentado compreender a palavra 

mandinga. Foi um processo de produção de conhecimento que se deu pela via da 

compreensão e também de uma auto compreensão. Toda a escritura teve a intenção de 

combater a palavra monológica, palavras com raízes nos processos identitários que 

tendem a reduzir tudo ao mesmo. Repito: as estratégias que lancei mão neste 

processo para compreensão e crítica foram o cotejo e também a criação do plano 

estético. A tentativa de tocar os sentidos da palavra mandinga só foi sendo possível 

na medida da aproximação com outros sentidos. Tentei fugir desta armadilha de 

dissolver o sentido em conceitos. Ao invés de uma racionalização relativa do sentido (a 

análise científica habitual), a opção foi pelo aprofundamento do sentido com o auxílio de 

outros sentidos (a interpretação artístico-filosófica).46 

Ao reportar a palavra de Toumani utilizei o itálico; este recurso também foi em 

alguns momentos usados para sublinhar alguma ideia ou expressão dentro da frase, 

com a intenção de chamar a atenção.  

A palavra mandinga para mim foi uma alteridade radical e escutá-la foi um 

exercício que levantou questões acerca da construção de uma heterociência47. Uma 

problemática trabalhada pelo Círculo de Bakhtin e que hoje nos empurra para a 

construção de uma ciência outra é: como trazer a palavra do outro na pesquisa em 

ciências humanas? Bakhtin e seus amigos propõem reflexões para que a palavra do 

outro seja trazida com paciência, de forma comedida, com prudência. Está aí a 

postura e a responsabilidade com a palavra dialógica. Foi o discurso indireto livre a 

forma sintática eleita pelo Círculo de Bakhtin para trazer palavra reportada. Tentei 

colocar a minha palavra encontrando a palavra do Toumani, a palavra do viajante 

diante da palavra mandinga a partir dessa construção sintática. Tudo o que revelou 

Toumani eu não seria capaz de trazer aqui se não fosse dessa forma, já que os 

conhecimentos da cultura mandinga ainda não são compreendidos por mim. A 

intenção foi criar um encontro dialógico de duas culturas, e como alertou Bakhtin elas 

não devem se fundir nem se confundir; cada uma deve manter sua unidade e a sua 

integridade aberta, enriquecendo-se mutuamente.48  

                                                 
46BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal, 2011, p.399. 
47BAKHTIN, Mikhail M. Estética da criação verbal, 2011, pp.399-400. 
48Idem, ibidem, p.366.  
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QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO 

 

Toumani afirma a possibilidade do conto como instrumento da educação, de 

formação e transmissão; o conto como resposta; o conto como espelho da sociedade49. Enigma 

revelado? Impossível. A tal pirâmide de espelhos mais parece um fractal onde a cada 

quadradinho abre uma nova pirâmide de 266 quadradinhos, com novas questões. 

 Não será assim a vida? Feita nesta fronteira viva e enigmática de encontros 

entre humanos e contos? 
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UMA PARÓDIA À 

HETERONORMATIVIDADE 

DA FANTASIA: o apagamento da 

fronteira entre fantasia e young adult  
 

Rafael Oliveira da SILVA50 

Maria da Penha CASADO ALVES51 
 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva elucidar como se dá o apagamento da fronteira entre os romances de 

fantasia e young adult e, para tal, apresenta uma análise dialógica das personagens Simon e 

Baz, da obra “Carry On: Ascensão E Queda de Simon Snow” (2016), enquanto paródias das 

personagens Harry e Draco, respectivamente, da saga Harry Potter. Para isso, ampara-se na 

teoria de Bakhtin (2010) acerca da paródia e Bakhtin (2015) acerca da natureza híbrida do 

discurso paródico. A pesquisa se insere na Linguística Aplicada e se orienta teórico-

metodologicamente por uma investigação qualitativa dos dados, apontando para o 

apagamento de fronteiras por meio da construção híbrida do enunciado da paródia. 

 

Palavras-Chave: Paródia. Young Adult. Literatura Fantástica. Hibridização. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 saga Harry Potter, da autora de livros juvenis J.K. Rowling, sem dúvida foi 

e é um sucesso entre os adolescentes e até mesmo entre os jovens adultos. 

Parte desse sucesso se dá graças ao mundo no qual o livro do jovem bruxo se 

ambienta. Um mundo fantástico “que é exatamente como o nosso, aquele que 

conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros” (TODOROV, 2008, p. 30) no qual 

esses seres de existência impossível em nosso mundo se tornam reais. É nesse mundo 

que alguns leitores, presos à realidade, gostariam de estar. É com ele que se 

identificam e nele que veem seus sonhos mais distantes refletidos e refratados.  

Além do olhar exotópico dos leitores para com as aventuras que Harry vive 

em Hogwarts, um outro ponto desperta a ação responsiva destes: a adolescência do 

seu protagonista e de seus companheiros. Entretanto, apesar da história fantástica do 

jovem bruxo refletir discursivamente bem a infância por meio da fantasia, a 

                                                 
50 Graduando em Licenciatura em Letras, Português pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bolsista 

de iniciação científica pelo CNPq. E-mail: rafaelodssilva@gmail.com 
51 Doutora em Comunicação e Semiótica. Pós-Doutorado em Linguística Aplicada. Profa. Associada do 

Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: penhalves@msn.com 
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representação da adolescência das personagens aparenta não ser tão bem trabalhada. 

As personagens apresentam representações discursivas inacabadas e isso possibilita 

a criação de obras que busquem dar acabamento às personagens ali representadas, 

tais como as fanfiction, as paródias, os mash-ups, etc. 

Neste artigo, buscamos analisar as representações discursivas das personagens 

presentes no livro de fantasia “Carry On: Ascenção E Queda de Simon Snow” (2016), 

da autora norte americana Rainbow Rowell. O livro em questão se trata de uma 

paródia da aclamada saga Harry Potter, da autora norte americana J.K. Rowling. 

Nele, personagens conhecidas e já consagradas como modelos a se seguir ganham 

uma nova representação discursiva que cumpre a função de lhes dar acabamento.  

Se, na saga de J.K. Rowling, Harry e seus amigos enfrentam desafios que 

dizem respeito apenas ao mundo da magia e suas representações ligadas à juventude 

são apagadas, na obra de Rowell, Simon e Baz vivem divididos entre os dilemas do 

mundo mágico e seus próprios dilemas adolescentes. Tal prática aproxima as 

representações do gênero fantasia de outro gênero bem comum ao público jovem: o 

Young Adult52.  

A fim de evidenciar a aproximação das representações de um gênero e outro, 

ou seja, do apagamento da fronteira entre as representações destes dois gêneros, este 

artigo apresenta breve revisão das representações discursivas do gênero fantasia e o 

do gênero YA para em seguida tratar da paródia na literatura à luz da teoria 

bakhtiniana a partir da análise da representação discursiva das personagens Simon e 

Bas, de “Carry On: Ascensão E Queda de Simon Snow” enquanto paródias das 

personagens Harry e Draco da saga Harry Potter. 
 

1. ENTRE BRUXOS E TROUXAS: a fantasia e o YA 
 

 Prezado Sr. Potter, 

 Temos o prazer de informar que V.Sa. tem uma vaga na Escola de Magia e 

Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista de livros e equipamentos 

necessários.  

 O ano letivo começa em 1° de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de 

julho, no mais tardar. 

 

 Atenciosamente, 

 

 Minerva McGonagall 

 Diretora substituta (ROWLING, 2017 p. 39) 
 

O trecho supracitado é um dos motes iniciais da aventura de Harry Potter. A 

partir desse evento na narrativa tudo muda e o jovem Harry passa de um mero 

garoto que morava no armário embaixo da escada na casa de seus tios e nem sequer 

sonhava que a magia fosse real, um trouxa53,  a um jovem bruxo, o único 

                                                 
52 Doravante mencionado pela sigla YA 
53 Termo que designa os humanos não-bruxos no universo dos livros de Harry Potter 
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sobrevivente a uma maldição da morte, o escolhido, aquele que derrotaria Voldemort 

e restauraria a paz ao mundo da magia.  

Ao longo de toda a saga vemos o protagonista evoluindo e chegando cada vez 

mais próximo de seu objetivo: vencer o mal. Todos os acontecimentos levam a esse 

evento final cujo dever é pôr um fim ao mal e, por consequência, na narrativa. Essa 

narrativa linear e evolutiva, a chamada “jornada do herói”, recebe grande carga de 

narrativas anteriores a ela como o conto maravilhoso, diálogo basilar da literatura 

fantástica. Assim, é correto afirmar que um gênero estabelece um diálogo direto com 

outro(s) que lhe precedeu, que lhe serviu e serve de matriz estilística, temática e 

composicional, uma vez que 
 

O gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é o novo e o velho ao mesmo tempo. 

O gênero renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da 

literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisso consiste a vida 

gênero. [...] O gênero vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu 

começo. (BAKHTIN, 2010, p. 121) 

 

O gênero discursivo, por se tratar de um enunciado de construção histórica e, 

por isso, relativamente estável (Bakhtin, 2016), parece ser capaz de estabelecer 

diversos diálogos ao longo da consolidação de sua estética, seu tema e estilo. 

Impregna-se do discurso do outro, da voz do outro, seja esse uma novela de 

cavalaria do século XIII com suas batalhas épicas e sua ambientação medieval, ou 

conto maravilhoso do século XVII com sua magia e encantamento, ambos gêneros 

cujos heróis são tipicamente aventurescos e evoluem em sua jornada, bem como o 

jovem Harry.   

Na fantasia, portanto, temos a subversão da realidade, a representação de uma 

vivência impossível, daquilo que se deseja viver, daquilo que se sonha viver, 

aventuras impossíveis para o mundo real. Nela, seu leitor vê o outro que deseja que 

exista e somente isso faz com que o gênero fantasia seja um dos preferidos entre os 

jovens leitores.  

No entanto, ao fazer exatamente o contrário da fantasia e focar em dilemas do 

mundo real, que não receberam a devida importância de autores de outros gêneros, 

um outro gênero tem se tornado mais um dos preferidos dentre os aclamados pelos 

jovens leitores: o YA. 

O YA traz outras questões últimas para o palco da literatura juvenil. Discursos 

que antes foram apagados, ou omitidos, dela agora ganham espaço nessa arena e 

propõem aos jovens novos embates, novas reflexões críticas acerca das questões 

últimas a ele trazidas, questões que versam sobre a juventude, as suas vivências, as 

vivências dos seus amigos, da sua comunidade, da sua tribo, etc.  

Segundo Silva (2017, p. 518): 
 

Ao se propor tratar das questões da juventude, o Young Adult necessita chegar a 

lugares pouco explorados pela obra juvenil destinada a esse público até então. 

Nesse sentido, a homossexualidade, as questões dos adolescentes latinos, pessoas 



O PODER DA LITERATURA NO APAGAMENTO DAS FRONTEIRAS ENTRE AS LÍNGUAS, AS FRONTEIRAS 

ENTRE AS LITERATURAS E FRONTEIRAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DO MUNDO NA LITERATURA 

P
ág

in
a6

0
2

 

fora do padrão estético, a transexualidade e diversas outras questões pertinentes 

a esse momento driblam o tabu social e, por meio da literatura, constrói 

narrativas refratadas da realidade contemporânea.  

 

E ainda afirma que:  
 

o YA rompe em diversos aspectos com o que outras literaturas juvenis vinham 

fazendo até agora. Não no sentido de criar um novo gênero, mas um novo modo 

de narrar. O espetáculo é, muitas vezes, substituído por narrativas de 

adolescentes comuns, em bairros comuns, sem superpoderes, grandes 

habilidades, beleza e nem ao menos uma vida estabilizada. Esse romance sem 

uma grande jornada de aventura e sem um herói todo poderoso é resultado de 

uma transmutação das questões juvenis contemporâneas. (SILVA, 2017, p. 520) 
 

Observa-se, no postulado supracitado, que estamos diante de gêneros bastante 

diferentes no que diz respeito à refração da juventude. Se a fantasia representa as 

possibilidades do irreal, o YA reafirma as possibilidades do real, aquilo que precisa 

ser dito, discutido, lembrado, e, para isso, abre mão de heróis e grandes aventuras.  

A partir do momento em que gêneros tão heterogêneos fundem-se num único 

enunciado e vê-se o apagamento de fronteiras tão bem alicerçadas na literatura 

juvenil, ao que parece, não estamos mais diante de uma fantasia, nem de um YA 

apenas, mas sim de um gênero híbrido resultante dessa fusão. Nas sessões seguintes, 

discute-se a influência da paródia no apagamento dessas fronteiras, bem como faz-se 

a análise do livro Carry On: Ascensão E Queda de Simon Snow (2016), livro no qual 

verifica-se o apagamento das fronteiras entre fantasia e o YA. 
 

2. UM FENÔMENO INSURGENTE NA LINGUAGEM: a paródia e o apagamento 

de fronteiras  
 

Dentre as muitas contribuições do Círculo de Bakhtin para o estudo da 

linguagem, a noção da interação discursiva como realidade fundamental da língua 

(VOLÓCHINOV, 2017), do dialogismo e da refração servem de base para entender 

como a paródia se consolida num enunciado concreto. Antes de adentrarmos em 

uma discussão acerca da paródia propriamente dita, vejamos o que afirma 

Volóchinov acerca da natureza interacional da linguagem e do diálogo: 
 

[...] A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas 

linguísticas nem o enunciado monológico isolado [...], mas o acontecimento social 

da interação discursiva que ocorre por meio de um ou vários enunciados.  

[...] o diálogo, no sentido estrito da palavra, é somente uma das formas da 

interação discursiva, apesar de ser a mais importante. No entanto, o diálogo pode 

ser compreendido de modo mais amplo não apenas como a comunicação direta 

em voz alta entre pessoas face a face, mas como qualquer comunicação discursiva 

independentemente do tipo. (2017, p. 219)  
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A paródia, que é uma das formas do diálogo, é um fenômeno da realidade 

interacional da linguagem. Nela, o autor parodiador reconhece um discurso do outro 

que o precede e se apropria de parte dele para refletir e refratar seu próprio discurso 

repleto de valores e ideologias contrárias a do discurso parodizado. A paródia na 

linguagem é, portanto, uma representação do discurso duplamente orientado, sendo 

essa orientação para o objeto do discurso e para um discurso do outro (BAKHTIN, 

2010), ou seja, um discurso bivocal. 

Para Bakhtin (2010, p. 212), no discurso bivocal “a palavra tem duplo sentido, 

voltado para o objeto do discurso como palavra comum e para um outro discurso, 

para o discurso de um outro”. Em uma paródia temos, então, dois discursos que 

estão em constante diálogo e também num embate de forças, uma vez que a paródia 

exerce uma crítica do objeto do discurso ao qual parodiza ao mesmo tempo que faz 

menção direta este. 

 Além disso, também utiliza de mecanismos críticos e, segundo Hutcheon 

(1985) irônicos, mas nem sempre ridicularizadores, para profanar esse mesmo 

discurso em seu objeto discursivo.  Ou seja, se um discurso parodia o discurso de um 

outro (livro, autor, personagens, etc) ele não apenas faz menção direta a esse discurso 

em diálogo, mas faz também uma crítica direta a ele, como observa Bakhtin ao 

diferenciar a paródia da estilização - outro exemplo de discurso bivocal:  
 

Nesta [paródia], como na estilização, o autor fala a linguagem do outro, porém, 

diferentemente da estilização, reveste essa linguagem de orientação semântica 

diametralmente oposto à orientação do outro. A segunda voz, uma vez instalada 

no discurso do outro, entra em hostilidade com o seu agente primitivo e o obriga 

a servir a fins diametralmente opostos. O discurso se converte em palco de luta 

de duas vozes. (BAKHTIN, 2010, p. 221) [texto em colchetes inserido pelos 

autores deste artigo] 

 

Na paródia, portanto, estamos diante de um palco de luta de duas vozes que 

ali se entrelaçam, se unem, se hibridizam. Unem-se o eu (parodizador) e o outro 

(parodiado). Dois universos. Estamos diante de uma construção híbrida de um 

enunciado.  
 

Chamamos de construção híbrida um enunciado que, por seus traços gramaticais 

(sintáticos) e composicionais, pertence a um falante, mas no qual estão de fato 

mesclados dois enunciados, duas maneiras discursivas, dois estilos, duas 

“linguagens”, dois universos semânticos e axiológicos. Entre esses dois 

enunciados, estilos, linguagens e horizontes, repetimos [...] pertence ao mesmo 

tempo a duas linguagens, a dois horizontes que se cruzam [...]. (BAKHTIN, 2015, p. 

84) [grifo nosso] 
 

Um enunciado híbrido pertence ao mesmo tempo a duas linguagens, dois 

horizontes que se cruzam, como visto no postulado acima de autoria de Mikhail 

Bakhtin. Bem como discutimos na seção anterior, a fantasia e o YA dizem respeito a 
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domínios axiológicos e ideológicos distintos: a subversão da realidade a consolidação 

desta. No entanto, no livro que analisamos neste artigo, nos encontramos diante de 

representações que unem esses dois universos. 

Identificamos este livro como pertencente a um enunciado híbrido. Entretanto, 

uma vez reconhecido seu teor híbrido, bivocal, uma análise dessas representações 

nos mostra que o discurso ali empregado dialoga com o de outros livros já 

conhecidos dos jovens leitores: a saga Harry Potter. Esse discurso não apenas 

estabelece um diálogo comum, mas também é orientado de maneira diametralmente 

oposta àquele presente na saga.  

Esse discurso, presente em Carry On, perpassa não somente as personagens, 

mas vai além e alcança o mundo da magia, a narrativa, o estilo da própria J. K. 

Rowling. É um discurso bastante amplo, como afirma Bakhtin (2010, p. 222): 
 

O discurso parodístico pode ser bastante variado. Pode-se parodiar o estilo de 

um outro enquanto estilo; pode-se parodiar a maneira típico-social ou 

caracterológico-individual de o outro ver, pensar e falar. Em seguida, a paródia 

pode ser mais ou menos profunda: podem-se parodiar apenas as formas 

superficiais do discurso como se podem parodiar até mesmo os princípios 

profundos do discurso do outro.  

  

Várias são as possibilidades de manifestação do discurso parodístico num 

gênero do discurso, bem como do emprego deste por parte do autor. Uma delas, 

advém da necessidade do outro de dar acabamento às representações contidas numa 

determinada obra, neste caso nas obras da saga Harry Potter. Em “Carry On: 

Ascensão E Queda de Simon Snow” (2016), Raibow Rowell busca dar acabamento às 

personagens Harry e Draco e no processo acaba por instaurar uma paródia que 

estabelece novas representações discursivas para o gênero fantasia como discutimos 

na seção seguinte.  
 

3. UMA PARÓDIA À HETERONORMATIVIDADE: o romance improvável de 

Harry e Draco por meio das personagens Simon e Baz 
 

O livro escolhido para analisarmos a presença do discurso paródico na 

literatura fantástica se chama Carry On: Ascensão E Queda de Simon Snow (2016) e 

estabelece uma relação dialógica com toda a saga Harry Potter (1995), de J.K. 

Rowling. Como toda paródia, trata-se de um discurso de orientação diametralmente 

oposta ao objeto do discurso parodizador, como observamos a seguir.  

Na saga Harry Potter um jovem garoto descobre que é na verdade um bruxo, 

assim como seus pais e que foi o único sobrevivente a uma chacina no mundo 

mágico. Diante dessa problemática, o jovem Harry, famoso desde criança, começa a 

descobrir seus poderes mágicos através das mais diversas aventuras que o preparam 

para enfrentar o grande mal. 
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Na saga de J.K. o mundo da magia existe de maneira clandestina ao mundo 

real e assim deve ficar, trouxas54 não devem saber da existência da magia. Dessa 

maneira, a autora nos apresenta a sua visão de um mundo no qual a magia é real. 

Seu herói é um jovem adolescente, o escolhido; seu dever é derrotar o grande mal, 

que é seu total oposto; seu mentor, Alvo Dumbledore, é um famoso e poderoso 

bruxo no mundo da magia com poderes imensuráveis e a mais bondosa índole 

impossível; seu rival, Draco Malfoy, o detesta e o inferniza durante todo seu período 

em Hogwarts; seus amigos, Rony e Hermione, o seguem em todas as aventuras.  

Rowell, por sua vez, cria um mundo mágico em sua obra que se opõe em 

grande parte ao criado por J.K. Rowling, sendo as únicas semelhanças entre os dois o 

fato de que ambos os protagonistas são órfãos escolhidos por uma profecia e que 

foram, aos 11 anos de idade, a uma escola de magia em Londres. À parte isso, se 

Harry vive com a família, Simon, o “herói” da história de Rowell, vive em um 

orfanato; se Harry faz a viagem até Hogwarts acompanhado de seu amigo Rony, 

Simon faz sua viagem a Wattford sozinho:  
 

 Eu vou a pé até a rodoviária sozinho. 

 [...]Todo setembro é assim, apesar de eu nunca ficar no mesmo orfanato duas 

vezes. 

 O Mago veio me buscar pessoalmente para ir à escola na primeira vez quando 

eu tinha 11 anos. Porém, no ano seguinte, ele me disse que eu podia chegar a 

Wattford sozinho. “Você matou um dragão, Simon. Certamente pode dar conta 

de uma longa caminhada e alguns ônibus”. 

 Eu não tive a intenção de matar aquele dragão. Ele teria me machucado acho. 

[...] (ROWELL, 2016, p. 13) 

 

 O Mundo dos Bruxos não é um mundo de verdade. Nós não temos cidades. 

Nem mesmo bairros. Os bruxos sempre viveram no meio da mundanidade. É 

mais seguro assim, de acordo com a mãe de Penélope. isso nos impede de nos 

afastarmos demais do resto do mundo. (ROWELL, 2016, p. 25) 

 
 

Não há nenhuma menção à separação entre a magia e o mundo real, como 

mostra o trecho supracitado, separação essa que existe nas obras de J.K. Rowling. Ao 

declamar os feitiços, não nos deparamos com gritos em latim, o que nos faz entender 

a magia como advinda de uma tradição clássica,  mas sim com cantigas de roda ou 

bordões que estabelecem um diálogo direto com a cultura popular, como por 

exemplo “Scooby-doo, cadê você?”, um feitiço de busca utilizado por Simon.  

Estamos diantes de novas representações discursivas para elementos já 

existentes na história da literatura fantástica, tais representações, como vimos, 

refletem e refratam universos semânticos bem diferentes daqueles vistos 

préviamente na obra a qual pertence o objeto do discurso parodístico. Para Bakhtin  

(2010, p. 226), isso se dá pois:   

                                                 
54 Denominação dada aos não bruxos no universo dos livros de J.K. Rowling. 
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[...] na paródia, a palavra do outro é absolutamente passiva nas mãos do autor 

que opera com ela. Ele toma, por assim dizer, a palavra indefesa e sem 

reciprocidade do outro e a reveste da significação que ele, autor, deseja, 

obrigando-a a servir a novos fins.   

 

 

É graças a essa apropriação do discurso do outro e desse revestimento dele 

com sua própria significação que Rowell, cria sua paródia; na qual o herói 

adolescente, Simon Snow, apesar de viver apenas no mundo mágico, experimenta 

vivências do mundo real pertinentes à adolescência, é o escolhido de uma profecia 

forjada e não tem controle nenhum da sua magia; tem como dever derrotar o grande 

mal, o Insípidum, que foi criado graças a ele mesmo, mas não sabe como fazê-lo; 

possui um mentor, o Mago, que não possui escrúpulo moral algum e o engana; tem 

amigos que não o acompanham em suas aventuras e um rival, Baz, que é apaixonado 

por ele. 

Esse direcionamento oposto do discurso também se estende à maneira típico-

social ou caracterológica-individual de J.K. Rowling, autora do texto matriz, enxergar 

o mundo, pois temos nele personagens que refratam identidades adolescentes 

fragmentadas entre diversos níveis do humano e do fantástico, enquanto no texto 

matriz temos poucas representações da identidade adolescente das personagens.  

No que diz respeito a Simon e Baz, é possível enxergar claramente um diálogo 

com as personagens Harry e Draco. Na saga Harry Potter, Draco, que é filho de uma 

família nobre do mundo da magia, toma para si a missão de infernizar a vida de 

Harry durante seu tempo na escola de magia de Hogwarts pelo simples prazer de 

fazê-lo e provar sua superioridade. Harry, por sua vez, retribui o sentimento.  

Já em Carry On, enquanto Simon fica paranóico pensando nos possíveis 

ataques de Baz, seu rival declarado, este guarda uma paixão secreta pelo jovem 

escolhido, como vemos na seguinte trecho: “[...] Simon Snow é o bruxo vivo mais 

poderoso. De que nada pode machucá-lo, nem mesmo eu. De que Simon Snow está 

vivo. E de que eu estou perdidamente apaixonado por ele” (ROWELL, 2016, p. 159).  

Diferente das personagens adolescentes presentes na saga Harry Potter, cuja 

juventude é vivida sem fortes questionamentos, sem fortes paixões, sem o 

afloramento da sexualidade, da puberdade; em Carry On, porém, Baz, se depara com 

esses questionamentos: 
 

Eu me dei conta em nosso quinto ano. Quando Snow me seguiu por aí como um 

cachorro preso aos meus calcanhares. Quando ele não me dava um único 

momento de conforto para analisar meus sentimentos - ou para bater uma (ou 

várias) e tentar me livrar deles.  

Queria nunca ter compreendido o que estava acontecendo. Que eu o amo. Isso 

não passa de um tormento. (ROWELL, 2016, p. 160) 

 

 

Bem como Simon: 
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Me pergunto se isso que está acontecendo agora significa que sou gay. Mas Baz e 

eu estamos escondidos nas árvores e ninguém pode nos ver, e então eu resolvo 

que não tenho que responder a essa última pergunta nesse momento. Não tenho 

que fazer nada, a não ser me segurar em Baz; isso eu tenho que fazer.  

[...] Eu me pergunto há quanto tempo eu desejo isso. (ROWELL, 2016, p. 302) 

 

 As personagens aqui ganham um acabamento diferente do dado pela J. K. 

Rowling, graças ao discurso paródico que as envolve, são colocadas diantes de 

questões últimas diferentes daquelas esperadas num romance do gênero fantasia. Se 

por um lado o discurso presente em Carry On é voltado para o gênero fantasia, por 

outro ele é voltado para o YA. Ao fundirem-se num só romance discursos pertinentes 

a gêneros que refratam vozes pertinentes à subversão da realidade, a fantasia, e à 

reafirmação desta, o YA, reafirma-se assim a bivocalidade da paródia, sua linguagem 

híbrida, seu apagamento de fronteiras.  
 

CONSIDERAÇÕES (QUASE) FINAIS 
 

A palavra, para Volóchinov (2017), é uma ponte que nos liga ao outro. Assim 

faz a paródia com a palavra do outro, com o discurso do outro: o traz para junto do 

autor parodizador e faz servir às suas intenções discursivas. Em Carry On, Rainbow 

Rowell se apropria do discurso fantástico estabelecido por J. K. Rowling e o subverte 

a fim de criar seu próprio mundo mágico sem deixar orientar seu discurso para o 

discurso do outro.  

Por meio dessa paródia, surge uma nova maneira de se fazer a fantasia 

enquanto gênero discursivo literário, fundem-se discursos, universos semânticos, 

linguagens, vozes, etc, e instaura-se uma renovação do gênero que aparentemente se 

consolida graças ao estilo individual da autora, estilo este que a permite fazer 

escolhas particulares quanto aos temas do gênero fantasia e quebrar com padrões pré 

estabelecidos.  

Esse é o poder da palavra. Ela aproxima o eu ao outro, dá acabamento a 

representações discursivas que julgamos inacabadas, hibridiza, apaga fronteiras, 

torna reais os shipps55 dos fãs, dá força às práticas discursivas de leitura e escrita. 

Assim, um livro, ao que parece, mesmo estando (simbólica e fisicamente) acabado, 

nunca alcança seu fim discursivamente. Para seus leitores e fãs está sempre passível a 

ganhar acabamento. 
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COMO ME ENCONTRAR NA 

FRONTEIRA DO EU PRA MIM? 
 

Reginaldo Lima de MOURA 

Marisol Barenco de MELLO 
 

 

o pensarmos nos limites e possibilidades de criar um texto para o evento 

Rodas Bakhtinianas 2018 em Cascavel, no Paraná, que tem como temática 

central a questão da fronteira, o que nos ocorreu primeiramente foi que 

existe, antes de todas, uma fronteira da nossa imagem externa, fronteira que não 

podemos acessar, a não ser pelo outro. 

Ao tentarmos localizar a fronteira entre a imagem externa que cada um tem de 

si e a nossa imagem externa, vista pelo outro, fomos convocados a ler novamente um 

conjunto de textos apresentados por Bakhtin em Estética da Criação Verbal, onde no 

capítulo II – A forma espacial da personagem – esse trata do vivenciamento das 

fronteiras externas do homem, e foi o texto A imagem Externa, parte da seção, que nos 

deu alguns elementos para construirmos este texto.  

Então como vivenciamos a nossa própria imagem externa e a imagem externa do 

outro? 

Essa é a questão inicial do texto A forma espacial da personagem onde no item 2, 

A imagem externa, Bakhtin discute sobre a questão do vivenciamento da nossa 

imagem externa e da imagem externa do outro sobre nós. Nossa tarefa aqui é realizar 

um exercício de compreensão sobre a nossa imagem externa e a imagem construída 

pelo outro sobre nós. Ocorre que de ínicio já temos uma afirmativa, por parte de 

Bakhtin, onde ele diz: não há dúvidas, evidentemente, de que nossa imagem externa não 

integra o horizonte real concreto da minha visão, salvo os casos raros em que eu, como 

Narciso, contemplo meu reflexo na água ou no espelho (BAKHTIN, 2011, p. 26). 

Vamos partir, então, para nossa reflexão, dessa primeira pista de Bakhtin. Ele 

afirma que a imagem da água e do espelho são as imagens mais próximas da 

possibilidade de vivenciar a imagem externa de si. Então podemos afirmar que o que 

vemos no espelho e no reflexo da água seria a nossa verdadeira imagem?  

Acontece que, para vivenciarmos um horizonte estético, este deverá ser criado 

fora de nós, pelo outro. Uma perspectiva ética-estética que se sustente na ideia 

narcísica de beleza, orientada por uma visão de simetria, como única possibilidade 

de encontro com o belo, não será certamente uma perspectiva bakhtiniana.  

Ocorre que Bakhtin nos auxilia informando que minha imagem externa, isto é, 

todos os elementos expressivos do meu corpo, sem exceção, é vivenciada de dentro por mim; é 

apenas sob a forma de extratos, de fragmentos dispersos, que se agitam nas cordas da 

autossensação interna; minha imagem externa chega ao campo os meus sentimentos externos 

A 
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– que vem do outro – antes de tudo da visão, mas os dados de tais sentimentos não são a 

última instância nem para decidir se esse corpo é meu; só na nossa autossensação resolve a 

questão (idem, p. 26).  

Talvez se tentássemos juntar esses fragmentos nossos, pudéssemos nos 

aproximar de uma imagem mais próxima de nós, reduzindo a autossensação e 

vivenciando um eu menos abstrato e encarnado na vida real sem fronteiras. É que 

quando nos aproximamos da fronteira do eu vivenciado fora de mim, ou por mim, 

em outros termos diferentes da possibilidade rara de Narciso, nos perdemos nesse 

outro, construído no mundo estético fora da nossa própria ética, da nossa vida 

concreta.  

Voltemos à imagem externa de nós mesmos e à imagem externa do outro 

sobre nós. Dois mundos concretos que não coincidem, questões axiológicas tão 

distintas que fazer aproximações é tarefa árdua. Esses mundos se encontram 

enquanto mundos em oposição, em posição de alteridade. O eu-de-mim é aberto, 

inacabado, e busca qualquer simetria construída ao longo das relações geográficas, 

históricas, amorosas, estéticas, e tantas outras relações. O eu vivenciado pelo outro é 

acabado, ao menos provisoriamente, tem formas outras, é cheio de cores, risos, e 

outros acabamentos que o eu, de fora de si, não tem jamais como vislumbrar.  

Talvez possamos nós nos vivenciarmos pela visão que esse outro construiu 

sobre nós, a nós inacessível? Lá estamos em fragmentos nossos, agora vistos por ele, 

retratados axiologicamente em suas percepções sobre nós. Temos vontade de 

conversar com essa imagem de nós mesmos, mas talvez só no sonho isso seja 

possível, outra pista de Bakhtin.  

Ainda não sabemos quais os caminhos que devemos percorrer. Fomos buscar 

a primeira tarefa do artista, que para Bakhtin consiste em depurar a expressão do rosto 

refletido, o que só é possível com o artista ocupando posição firmae fora de si mesmo, 

encontrando um autor investido de autoridade e princípios, um autor-artista como tal, que 

vence o artista-homem (ibid., p. 31). Isso porque para Bakhtin sempre é possível distinguir 

o autorretrato do retrato a partir de alguma característica um tanto ilusória do rosto, o qual 

parece não englobar o homem em sua totalidade, até o fim (ibid., p. 31). 

Mas não poderia o autor-criador fazer a imagem de si próprio? Bakhtin nos 

alerta que o verdadeiro autor não pode tornar-se imagem, pois é o criador de toda imagem, de 

todo o sistema de imagens da obra. É por esta razão que a chamada imagem de autor não 

pode ser uma das imagens da obra. Ou seja, o autor-criador não é afigurável, mas 

somente o autor-homem, como um outro de si. Adentrando a obra de Bakhtin, este 

ressalta no texto Metodologia das Ciências Humanas da mesma obra que o verdadeiro 

autor não pode tornar-se imagem, pois é o criador de toda imagem. Nos alerta ainda que  
 

O pintor representa frequentemente a si mesmo no quadro (num canto deste), 

também faz seu autorretrato. Todavia, no autorretrato não vemos o autor como tal 

(não se pode vê-lo), pelo menos não o vemos mais que em qualquer outra obra 

do autor; onde ele mais se revela é nos melhores quadros desse autor. O autor-
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criador não pode ser criado na esfera em que ele próprio é o criador. Vemos o 

criador apenas em sua criação, nunca fora dela. (BAKHTIN.2011, p. 399). 
 

No fim, nossas imagens terminam sendo um conjunto de criações estéticas 

fora da vida concreta. Um conjunto de fragmentos dos quais nós mesmos não 

participamos em sua criação. Pontos, traços, cores, abstrações vazias de sentidos, fora 

da vida. Estamos aqui travados nessa arena de sentidos, disputando olhares, 

perspectivas. Ninguém quer abrir mão, conversar com o outro é sempre uma grande 

guerra.  

Depois de penetrar um pouco nas possibilidades da imagem externa do eu, 

ficamos a pensar nos limites e possibilidades do vivenciamento das fronteiras 

externas do ser humano.  

Bakhtin nos ajuda a pensar sobre as possibilidades de nos encontrarmos com o 

ser humano externo a si mesmo, quando afirma que eu estou na fronteira do horizonte 

da minha visão; o mundo visível se estende à minha frente. Ele completa ainda que, 

mesmo girando a cabeça por todas as direções do espaço que nos encontramos não 

me verei rodeado por esse espaço (ibid., p. 34). 

De fora de nós mesmos encontramos sérias dificuldades para nos vermos. Isso 

porque a imagem real externa de nós só nos é dada em sua completude pelo outro. 

Isso porque, mesmo que queiranos nos ver como um outro nos vê, nesse processo, 

como no espelho, não temos como deixar de nos vivenciar de dentro. Somos e 

sempre seremos limitados em nos ver nessa imagem representada.   

Haveria, pois, alguma forma do eu vivenciar, por si, o vivenciamento do outro? 

Apesar de toda a dificuldade que levanta, Bakhtin afirma que sim. Ele diz que: 
 

Essa diferença no vivenciamento de mim e no vivenciamento do outro é 

superada pelo conhecimento ou, em termos mais precisos, o conhecimento 

ignora a singularidade do sujeito cognoscente. No mundo único do 

conhecimento não posso colocar-me como eu-para-mim em oposição a todos sem 

exceção – os outros indivíduos passados, presentes e futuros como outros para 

mim; ao contrário, eu sei que sou um indivíduo tão limitado quanto todos os 

outros, e que todo outro vivencia substancialmente a si mesmo de dentro, não se 

personificando essencialmente para si mesmo em sua expressividade externa 

(ibid., p. 35). 
 

 

Estamos nessa fronteira de nós mesmos, tentando ver-construir dois centros de 

valores, nessa fronteira entre um eu-de-mim e um eu-pelo-outro. Assumindo as 

dificuldades, buscamos compreender quais são os limites e possibilidades de nos 

encontrarmos em nós como somos vistos pelo outro, ou seja, de afigurar uma 

imagem de si que não seja a imagem falsa do espelho.  

 Bakhin nos alerta ainda que: 
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O modo como eu vivencio o eu do outro difere inteiramente do modo como 

vivencio o meu próprio eu; isso entra na categoria do outro como elemento 

integrante, e essa diferença tem importância fundamental tanto para a estética 

quanto para a ética.  

(…) basta mencionar a desigualdade essencial de valores do eu e do outro do 

ponto de vista da moral cristã: não se deve amar a si mesmo mas se deve amar o 

outro, não se deve ser indulgente consigo mesmo mas se deve ser indulgente 

com o outro, deve-se livrar o outro de qualquer fardo e assumi-lo para si; 

mencione-se ainda o altruísmo, que aprecia de modo inteiramente diverso e 

felicidade do outro a própria felicidade (ibid., p. 35).  
 

Colocadas essas reflexões, nos voltamos para Bakhtin, na busca por ainda mais 

uma pista sobre a questão colocada incialmente: como nos colocarmos na fronteira 

do eu-para-mim? Ele ressalta que a primeira tarefa do artista que trabalha com 

autorretrato consiste em depurar a expressão do rosto refletido (p. 31). Então ainda 

que existam limites para essa possibilidade de vivenciamento na fronteira, do modo 

como vivenciamos nosso próprio eu, ao criarmos um ponto de apoio fora de nós 

mesmos – uma posição firme - podemos criar dois centros axiológicos onde, 

esteticamente, em uma escritura, seja possível que o autor-artista vença o artista-

homem. No fim, como nos diz Bakhtin, essa é a tarefa do autor-criador que, no seu 

fazer, precisa experimentar esses limites e possibilidades, tarefa para qualquer 

exercício de escritura.  
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RESUMO 

 

O trabalho compartilha a caracterização e a aplicação de práticas epilinguísticas axiológicas, 

subjacentes a uma prática de análise linguística em perspectiva dialógica, integrante dos 

processos de revisão e de reescrita de um texto do gênero Conto de Terror. As práticas 

epilinguísticas axiológicas ancoram-se nos conceitos da entoação, do juízo de valor e do 

extraverbal da enunciação, do ponto de vista sociovalorativo de sua influência para a 

representação de condutas sócio-históricas, ideológicas e culturais de interação discursiva no 

enunciado. Trata-se de intervenção complementar aos processos de revisão e de reescrita 

realizados em ambiente escolar, que se apresenta tradicionalmente como abordagens 

estritamente cognitivas. Os resultados demonstram como práticas epilinguísticas 

axiológicas, em forma de blocos de questionamentos de perspectiva dialógica, modificam o 

caráter da revisão e da reescrita, ao convocar a manifestação da vida social no enunciado, o 

que se concretiza a partir de escolhas vocabulares e sintáticas valoradas. O processo abarca 

dimensões cognitivas, éticas e estéticas, apreendidas na reescrita e manifestadas no todo do 

acabamento do enunciado, do que resulta a produção de um texto vivo, expressivo, com 

caráter discursivo, dentro daquilo que se pretende como dialógico. 

 

Palavras-Chave: Análise linguística. Prática epilinguística axiológica. Revisão e reescrita. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 ligação entre a Análise Linguística (AL) e o processo de produção textual, 

principalmente no que concerne aos processos de revisão e de reescrita de 

textos, foi reivindicada por Geraldi em 1984, em O texto na sala de aula. 

Portanto, faz tempo.  

Na obra, Geraldi fala de um lugar de ruptura, porque o movimento 

epistemológico de renovação do ensino de línguas no Brasil ganhava força ao fincar 

raízes mais profícuas nos pressupostos das teorias linguísticas discursivas e 

enunciativas, as quais, naturalmente, passaram a refratar-se e a refletir-se à 

Linguística Aplicada do Brasil. Dentre essas teorias, despontava o Dialogismo do 
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Círculo de Bakhtin, presente linear e pictoricamente na base das proposições iniciais 

de Geraldi (1984; 1991). 

Naquele momento, em O texto na sala de aula (1984), conforme aponta Polato 

(2017), a Análise Linguística nasce cognitiva, para abordagem de aspectos 

linguísticos e textuais, e dialógica, no que toca ao processo de interação discursiva, a 

considerar que Geraldi delineia a importância do interlocutor social como instância 

que merece atenção do locutor na elaboração do dizer a ser concretizado no texto.  

De todo modo, em O texto na sala de aula, a AL é cunhada como atividade que 

medeia os processos de revisão e de reescrita do texto produzido pelo aluno, para 

que atinja os objetivos interacionais delineados, com vistas, também, ao 

desenvolvimento da autoria, à qual é inerente a habilidade de melhorar o próprio 

texto.  

Mais tarde, em Portos de passagem (1991), Geraldi aprimora a proposição, 

reafirma o texto como ponto de partida e de chegada de qualquer prática discursiva 

que envolve o uso da linguagem e aprofunda a ideia de que representa um projeto 

interlocutivo intersubjetivo entre o “eu” e o “outro”, em dadas condições sócio-

históricas e ideológicas de produção. A ancoragem remete às relações entre texto e 

enunciado exaradas por Bakhtin (2003c) em O problema do texto na linguística, na 

filologia e em outras ciências humanas. 

 A interlocução específica, assim como o é a enunciação específica para 

Bakhtin/Volochinov (2006), ganha estatuto de lócus privilegiado onde se imprime o 

novo à língua(gem) e, por conseguinte, se reacentuam valorações sobre dado objeto 

de discurso tomado como tema. Ela é, ao mesmo tempo, representativa do eixo da 

repetibilidade, do já dito, do dado e, também, do novo. Assim, a análise linguística 

aparece, da mesma forma, para a leitura e para a produção textual, como o lugar que 

tensiona esses dois domínios para fazer emergir a palavra própria do sujeito aluno 

em situação de ensino e aprendizagem. Geraldi reenuncia vozes de autores como 

Franchi (1987) e delineia que a AL se dá a partir das atividades linguísticas de leitura 

e de produção textual, às quais são inerentes a epilinguagem e a metalinguagem, 

sendo para nós ponto prioritário caracterizar como a proposta de práticas 

epilinguísticas, desde o princípio, se assenta em uma base de reflexão social, que se 

refrata e se reflete (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006) na parte percebida do 

enunciado, como compartilhamento de valores sobre um tema social pelos 

interlocutores constituídos (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926).  

Com partida das proposições de Geraldi (1984; 1991) e Franchi (1987), hoje é 

possível afirmar que ainda está em aberto aprofundar e caracterizar pilares de guia 

metodológica sobre como ocorrem as atividades epilinguísticas nos processos de 

revisão e de reescrita do texto, de modo a enriquecer o discurso do aluno, torná-lo 

mais vivo, expressivo, do ponto de vista de uma composição dialogizada e axiológica 

do discurso, em abordagem interessada no todo do acabamento do enunciado em 

sua orientação social, conforme preconiza Bakhtin (1988a), Bakhtin/Volochinov 

(2006), Volochinov/Bakhtin (1926), ao que abordagens estritamente gramaticais ou 
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cognitivas não são suficientes, como se mostrou na literatura produzida pela 

Linguística Aplicada do Brasil desde a década de 1980.  

A fim de organizar o percurso, dividimos a discussão, aqui, em duas seções 

principais e respectivas subseções: a primeira retrospecta o que vem a ser a atividade 

epilinguística na sua ligação com os processos de revisão e de reescrita do texto, até 

que se irrompa a visão teórico-conceitual-metodológica do que vem a ser uma prática 

epilinguística axiológica coligada. A segunda descreve e discute o processo de 

aplicação de revisão e de reescrita de texto, os resultados e prospecta uma possível 

caracterização das práticas epilinguísticas axiológicas na reescrita de um texto do 

gênero Conto de Terror, produzido por uma aluna de 9 anos, matriculada no 4º ano 

do Ensino Fundamental, como amostra representativa do que se pode efetivar sobre 

o tema em situação de ensino.  

Nosso ponto de partida é uma versão reescrita do texto escrito pela aluna, 

considerada final e adequada pela professora, visto nosso objetivo central ser o de 

descrever e caracterizar uma possível natureza axiológica às práticas epilinguísticas, 

na direção específica da produção do Conto de Terror, que pelo fato de ser de ordem 

narrativa, serve como representação do que pode ser feito com outros gêneros da 

mesma natureza. Aqui o direcionamento é às séries iniciais do Ensino Fundamental, 

com vistas à expansão da consciência socioideológica do aluno a ser manifestada em 

suas escritas em processo de construção social. 

  

1. PRÁTICAS EPILINGUÍSTICAS AXIOLÓGICAS NA REVISÃO E NA 

REESCRITA 

 

1.1 Atividades epilinguísticas: o dado e o novo 

  

O primeiro delineamento conceitual-metodológico do que vêm a ser as 

atividades epilinguísticas na Linguística Aplicada do Brasil (LA) aparece no texto 

Gramática e criatividade (FRANCHI, 1987). Posteriormente, Geraldi (1991) reenuncia a 

proposta e trata as práticas epilinguísticas como uma das arestas do tripé que 

compõe a proposta da Análise Linguística, ao lado de outras duas: as atividades 

linguísticas e as metalinguísticas. O mesmo já havia prenunciado Franchi (1987), 

embora, em sua visão, o tripé estivesse circunscrito à proposta de renovação do 

ensino de gramática, enquanto para Geraldi (1991) compunha uma visão mais ampla, 

a incluir a reflexão sobre a língua em uso – visada discursiva que acompanha a do 

Círculo de Bakhtin - e que acaba por envolver o trabalho com a gramática, em nível 

cognitivo, mas revestido de uma orientação dialógica. Em suma, tratam-se de focos 

fundamentalmente diferentes de proposição, assentados em um mesmo tripé.  

Para Franchi (1987), as atividades epilinguísticas objetivam “[...] levar o aluno 

a diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve, e a operar sobre sua 

própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos gramaticais de sua língua.” 

(FRANCHI, 1987, p. 41). Na visão do autor, a abordagem de aspectos lexicais e 

sintáticos, a partir de atividades epilinguísticas, objetiva enriquecer o discurso do 
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aluno com diferentes possibilidades que a língua oferece, ao mesmo tempo em que 

representa investimento e atribuição de novas significações às palavras ou estruturas 

mobilizadas, em operações linguísticas realizadas com e sobre a língua, do que 

decorre o desenvolvimento de um estilo próprio de linguagem, que podemos 

interpretar como remetente à relação estilo-gramática, como aparece delineada em 

Bakhtin (2003b, 2013).  

Franchi (1987), ainda, recomenda que essas práticas devam ser constantes e 

intensamente realizadas nos primeiros anos de escolaridade, para o desenvolvimento 

reflexivo do aluno, que, posteriormente, a partir das últimas séries do Ensino 

Fundamental, possa vir a falar sobre a língua(gem) a partir de quadros nocionais 

consolidados, como os gramaticais ou intuitivos, com ancoragem em observações da 

língua em funcionamento – atividade metalinguística. 

Geraldi (1991) amplia essa visão, do ponto de vista de uma proposta mais 

dialógica. Para ele, as atividades epilinguísticas “[...] refletem sobre a linguagem, e a 

direção desta reflexão tem por objetivos o uso destes recursos expressivos em função 

das atividades linguísticas em que está engajado.” (GERALDI, [1991] 2013, p. 190). 

Desse modo, as práticas epilinguísticas estão circunscritas à análise das estratégias do 

dizer do locutor concretizadas no texto/enunciado, em igual medida, nos processos 

de leitura e escrita, quando aquele que lê ou escreve pode coproduzir sentidos a 

partir do reconhecimento ou aplicação de ações realizadas com e sobre a linguagem – 

operações discursivas (GERALDI, 1991) - subscritas ao projeto de intercompreensão 

que o texto/enunciado representa.  

Por isso, Geraldi recomenda que toda a atividade epilinguística deva ancorar 

foco nas estratégias de dizer mobilizadas no projeto interlocutor. Quanto maior o 

compromisso e consciência do que o envolve, mais operações discursivas o aluno 

apreende quando lê ou aplica quando escreve. Assim, ao responder às condutas 

socioidelógicas, históricas e culturais concretizadas no texto, o aluno precisa refletir 

sobre elas, para que seja possível oferecer-lhes uma contrapalavra. O aluno hesita, 

negocia, faz-se “jogador em jogo” e esse processo reflexivo se encora em uma base 

social, extralinguística, para que se concretize em termos linguístico-enunciativos e 

discursivos no texto.  

 Ao unirmos a visão de Franchi (1987) e Geraldi (1991), temos que, na 

concretização linguística, podem se apresentar operações discursivas deliberadas e 

conscientes com e sobre a linguagem, ao mesmo tempo capazes de estratificar a 

linguagem do autor, para a constituição de um discurso manifestado em estilo 

próprio de linguagem, que faz emergir a novidade à língua e aos objetos do discurso, 

em razão da singularidade enunciativa que abarca dimensões cognitivas – referentes 

à capacidade de resposta, éticas – referentes ao ato responsível posicionado; e 

estéticas – referentes à singularidade apresentada no plano enunciativo (BAKHTIN, 

2010).  

Portanto, do que foi prenunciado no nascimento da AL, tanto para Franchi 

(1987) quanto para Geraldi (1991), em nível teórico-conceitual-metodológico, as 

atividades epilinguísticas: 
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▪ estão invariavelmente ligadas às atividades linguísticas de leitura ou de 

produção de textos; 

▪ ancoram-se em reflexões balizadas pelas condições de produção do texto; 

▪ dispensam atenção ao projeto interlocutivo de dizer delineado; 

▪ envolvem operações com e sobre a linguagem para investir as formas 

linguísticas de novas significações e fazer saltar efeitos de sentidos peculiares 

operações discursivas - que orientam apreciações sobre o objeto de discurso; 

▪ antecedem toda e qualquer prática metalinguística; 

▪ são de responsabilidade de mediação do professor; 

▪ são intensamente praticadas nas séries iniciais da escolaridade;  

▪ objetivam que o processo de ensino e aprendizagem não se encerre em 

descrições gramaticais sem vida, que não corroboram o desenvolvimento de 

habilidades para a produção discursiva ativa, consciente e engajada.  

Faltou a Geraldi (1991) discutir a questão dos gêneros do discurso, o que é 

possível nos desenvolvimentos atuais, já de um ponto de vista dialógico, em razão 

do aprofundamento de compreensões da teoria do Círculo que a LA do Brasil e os 

pesquisadores de linha dialógica trataram de apresentar desde que, tanto a AL 

quanto o trabalho com os gêneros, foram recomendados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998). Essa perspectiva – a dialógica - cresce, na AL, principalmente a 

partir da segunda metade da presente década.  

Já em perspectiva expansiva dialógica, Polato (2017) afirma que as atividades 

epilinguísticas são as responsáveis pela expansão da consciência socioidelógica dos 

sujeitos-alunos, que assumem o papel de coautores de textos mobilizados em 

gêneros, na leitura/escuta, escrita/oralidade, a partir de processos reflexivos 

planejados e mediados pelo professor, com assentamento na compreensão da 

configuração das situações sócio-históricas e ideológicas imediatas e amplas de 

interação – condições de produção. O modo mais sensível e concreto de análise da 

manifestação dessa compreensão na materialidade linguística se faz com atenção à 

abordagem axiológica da entoação, dos índices de valor sociais representados na 

palavra-discurso e em blocos de juízos de valor mais complexos, construídos a partir 

de estruturas sintáticas, os quais se apresentam como recursos linguístico-

enunciativos e discursivos, sob arranjo autoral, como manifestação do trabalho 

autoral, ao qual é inerente o estilo socioindividual de linguagem, concretizado no 

estilo verbal do gênero que mobiliza o dizer no enunciado. Nada disso se realiza à 

parte do extraverbal da enunciação concreta, que, ao contrário de ser uma força 

externa que age sobre o enunciado, é uma força viva que o integra 

(VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926).  

A entoação própria empregada no enunciado é marca autoral prerrogativa de 

uma apreensão social, à qual se manifesta reacentuada na resposta posicionada 

(BAKTHIN, 1988a; BAKHTHIN/VOLOCHINOV, 2006), que por ser expressiva, do 

ponto de vista de uma partida e de um direcionamento social, já é apreciativa, ou 
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seja, conjugada com juízos de valor. Tanto a entoação quanto o juízo de valor são 

aspectos imbricados ao extraverbal da enunciação (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 

1926). No caso do texto narrativo, e aqui em proposta de reflexão o Conto de Terror, 

gênero tipicamente trabalhado no 4º ano do Ensino Fundamental no Brasil, há, ainda, 

um extraberbal que se faz pragmático-referencialmente representado no 

texto/enunciado. Assim, é necessário deixar mais bem explicitados os conceitos 

axiológicos, de modo que seja possível caracterizar teórico-conceitual-

metodologicamente em que consistem as atividades epilinguísticas axiológicas de 

aplicação nos processos de revisão e de reescrita do texto do gênero mencionado. 

  

1.1.2 Os conceitos axiológicos 

 

Os conceitos axiológicos da entoação, do juízo de valor social e do extraverbal 

da enunciação recebem atenção do Círculo de Bakhtin em várias obras. Dentre as 

principais, estão as contribuições explicitadas em Discurso na vida e discurso na arte 

(1926), em Discurso no Romance (1988b) e em Marxismo e filosofia da linguagem (2006). 

Entrelaçamos essas discussões de modo a explicitar como são complementares.  

Em Marxismo e filosofia da linguagem essa discussão está dirigida à ordem da 

interação discursiva e a ela estão subscritos temas como discurso interior, interação 

dialógica de consciências, signo ideológico - palavra, refração do ser por meio do 

signo e outros. Para Bakhtin/Volochinov, a “[...] tomada de consciência implica 

discurso interior, entoação interior e estilo interior, ainda que rudimentares.” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 116). Desse modo, o “[...] sentido do discurso 

não existe fora de sua acentuação e entoação vivas.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2006, p. 196), sendo a palavra um suporte da entoação. “Toda conversa é conduzida 

por meio de entoações que exprimem as apreciações dos interlocutores. Essas 

apreciações, assim como as entoações correspondentes, são inteiramente 

determinadas pela situação social imediata em cujo quadro se desenvolve a 

conversa.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 137), sendo “[...] o julgamento de 

valor inerente a toda palavra viva, revelado pela acentuação e pela entoação 

expressiva da enunciação.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, p. 188), de modo que 

“[...] expressão exterior [...], apenas prolonga e esclarece a orientação tomada pelo 

discurso interior, e as entoações que ele contém.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006, 

p. 108). A entoação própria dada a partir da apreensão social é condição para que o 

ser se refrate próprio e posicionado por meio da palavra-discurso.  

Por uma via interessada na produção discursiva enquanto produto cultural, 

em Discurso no romance, Bakhtin (1988b) afirma que só quando a palavra é dotada de 

todas as suas significações culturais (cognitivas, éticas e estéticas) tem-se a língua 

viva, ideológica. A palavra só será própria quando povoada de intenção, acento, 

quando é dominada por meio do discurso na sua orientação semântica e expressiva 

em direção social. O próprio autor reconhece que dominar a linguagem e submetê-la 

às “[...] próprias intenções e acentos é um processo difícil e complexo.” (BAKHTIN, 

1988b, p.100), porque a palavra encontra-se antemão superpovoada de intenções 
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alheias. Por outro lado, no mesmo ensaio, Bakhtin deixa-nos uma importante 

contribuição complementar: para ele, “[...] este ou aqueles elementos da língua 

adquirem o perfume específico dos gêneros, […] se adéquam às entoações desses 

gêneros.” (BAKHTIN, 1988b, p. 101).  

Em Discurso na vida e discurso na arte, a entoação, imbricada aos conceitos 

axiológicos do juízo de valor e do extraverbal da enunciação, é apresentada “[...] 

como fator verbal de maior sensibilidade, elasticidade e liberdade.” 

(VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926, p. 13). Aqui se complementa a ideia expressa em 

Discurso no romance sobre a relação entre os gêneros que mobilizam o dizer do 

enunciado e a sua entoação:  

  
[...] a própria forma de um enunciado e sua entoação [...] determina a própria 

seleção do material verbal e a forma do todo verbal. Ele encontra sua mais pura 

expressão na entoação. A entoação estabelece um elo firme entre o discurso verbal 

e o contexto extraverbal (VOLOCHINOV/BAKHTIN, [1926] 1976, p.9-10, grifos 

dos autores).  

 

O enunciado é tratado como a concretização da interação autor-

ouvinte/interlocutor-tema, de modo que a entoação representa o elo que une as 

apreciações que envolvem esses elementos. Assim, Bakhtin/Volochinov (1926) 

afirmam que a proximidade recíproca que o autor mantém com o tema também é um 

fator determinante do estilo e “[...] todas as línguas possuem meios gramaticais 

diretos de expressão deste aspecto.” (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926, p. 19). Por 

outra via, “[...] a própria estrutura da língua reflete o evento da inter-relação entre os 

falantes.” (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926, p. 19). Daí ser possível compreender 

que o autor pode escolher a palavra ou a estrutura sintática se a domina cognitiva e 

axiologicamente, como uma proposta de compartilhar entoação e valores sobre o 

tema com o interlocutor/ouvinte, já participante de seu diálogo interior, sempre a 

partir do extraverbal da enunciação. Todos esses aspectos concretizam-se na parte 

percebida do enunciado a partir da relação indissociável estilo-gramática, explicitada 

por Bakhtin (2003b; 2013).  

Assim, a situação extraverbal integra o enunciado de forma viva, pois envolve 

a compreensão do horizonte espacial ideacional comum aos interlocutores, o 

conhecimento e a compreensão comum da situação configurada e a avaliação comum 

dessa situação (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926), as quais são imperativas ao 

compartilhamento de sentidos possíveis em dada sociedade. 

Em síntese, no enunciado mobilizado em gênero, quando se ultrapassa o 

domínio cognitivo de cópia (BAKHTIN, 1988a, b, c), apresenta-se um estilo próprio 

de linguagem, cujas escolhas vocabulares e gramaticais conscientes e deliberadas 

servem à manifestação da posição axiológica própria do autor-criador (BAKHTIN, 

1988a; 2003b; FARACO, 2007), que escolhe a forma do dizer já em razão de sua 

vontade discursiva e, para tanto, opera sobre o material – língua – a fim de 

compartilhar com seu interlocutor/ouvinte um projeto temático de dizer, cuja 
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entoação social e os juízos de valor convocados são reacentuados de forma 

consciente. O todo do acabamento valorado do enunciado, em força discursiva, se 

concretiza como contrapalavra de reforço ou refutação a posicionamentos já 

manifestados (BAKHTIN, 2003; VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926) a também suscitar 

outros. Desse modo, o enunciado é um ponto de encontro envolvo pelas marcas de 

uma ação ética do autor – imprescindível ao ato responsível – assim como pelas 

marcas de uma singularidade estética (BAKHTIN, 2010). Dessa forma, as dimensões 

cognitivas, éticas e estéticas aparecem refratadas e refletidas no todo do acabamento 

do enunciado e são, principalmente, perceptíveis no estilo verbal socioindividual de 

linguagem, lugar de trabalho do autor-criador de linguagem. 

Por isso, faz-se necessário investir no desenvolvimento e enriquecimento da 

linguagem dos alunos, de modo que possam se refratar como autores-criadores 

socialmente próprios, conscientes do lugar sócio-histórico e ideológico que ocupam 

na vida organizada, o que não se faz sem as marcas de uma entoação social 

reacentuada, sem o compartilhamento de juízos de valor. Nesse sentido, a 

compreensão-produção valorada do discurso representa a busca pela legitimidade de 

vozes sociais, permeada de valores que dizem dos lugares possíveis ocupados em 

dados cronotopos sociais. Essas vozes são representativas de consciências 

socioideológicas sobre determinado objeto de discurso, com o qual o sujeito mantém 

uma relação que diz de seus modos de ser socialmente, ou seja, de conceber e viver a 

vida.  

Tudo isso se concretiza no texto, de modo vivo, seja como um braço de 

representação da realidade, a partir de convocação de consciências sociais possíveis 

sobre o tema do enunciado, em forma de vozes sociais, seja como uma representação 

pragmático-referencial de condutas sócio-históricas, ideológicas e culturais de 

interação discursiva. 

A partir desses pontos e já em antecipação ao que a descrição da aplicação 

realizada confirma, é possível caracterizar, em nível teórico-conceitual-metodológico, 

o que são e a que podem servir as atividades epilinguísticas axiológicas na 

compreensão-produção valorada de enunciados mobilizados por meio de gêneros de 

ordem narrativa, em especial, como aqui tratamos a partir dos processos de revisão e 

de reescrita de um texto do gênero Conto de Terror. Em relação ao processo de 

produção de textos da ordem narrativa e, especificamente, do Conto de Terror, 

Gasparotto e Menegassi (2015) já discutiram a respeito dos processos de revisão e de 

reescrita, afirmando a necessidade de considerar os elementos próprios do gênero, 

em suas faces de organização composicional, estilo de linguagem e conteúdo 

temático.  

Nesse sentido, é possível delinear que as práticas epilinguísticas axiológicas: 

 
▪ envolvem todas as qualidades já prenunciadas na LA do Brasil sobre a prática 

epilinguística;  

▪ são, majoritariamente, voltadas à ordem sociológica, ou seja, às relações 

extralinguísticas e extraverbais integrantes do enunciado;  
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▪ expandem a consciência socioideológica do sujeito-aluno, na medida 

em que o convida a assumir a autoria do texto/enunciado e a 

representar, de maneira mais bem delineada, as condutas sócio-

históricas, ideológicas e culturais inerentes à enunciação concreta; 

▪ proporcionam reflexões que levam o aluno a compreender a entoação 

própria dos gêneros que mobilizam o dizer, o que remete à 

compreensão do todo valorativo do acabamento do enunciado; 

▪ favorecem a manifestação da entoação própria do autor, que 

compartilha juízos de valor sobre o tema com o interlocutor/ouvinte, 

com assentamento no extraverbal da enunciação;  

▪ organizam a atividade mental para a escolha consciente e deliberada de 

palavras e estruturas sintáticas mais complexas requeridas a sua 

direção objetal semântico-expressiva social;  

▪ atentam às vozes sociais manifestadas no enunciado e ao seu arranjo 

axiológico autoral; 

▪ instigam o sujeito-aluno a atentar às relações dialógicas que o 

enunciado mantém com os outros que tratam do mesmo tema, sob 

perspectivas semelhantes ou diferentes. 

 

Delineada a compreensão das práticas epilinguisticas axiológicas, procedemos 

à discussão dos processos de revisão e de reescrita, na esteira de tal entendimento. 

 

1.2 Revisão e reescrita: diálogo no processo de escrita 

 

Ao defendermos a adoção de práticas epilinguísticas axiológicas, demarcamos 

a compreensão dialógica da linguagem, seguindo os pressupostos do Círculo de 

Bakhtin (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1926; BAKHTIN, 1988a, b, c; BAKHTIN, 2003a, 

b, c; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006), neste caso, especificamente, em relação à 

produção do Conto de Terror em situação de ensino. Partimos do pressuposto de que 

a escrita, em sala de aula, é uma atividade de interação verbal social, que 

compreende a interação, minimamente, entre: a) o sujeito produtor do texto consigo 

mesmo, isto é, toda sua constituição social, histórica e ideológica; b) o sujeito 

produtor e o texto em processo de escrita; c) dois sujeitos, ou seja, professor e 

estudante que se constituem como coprodutores do texto, nessa perspectiva 

dialógica.  

Portanto, estabelecemos o entendimento de que a escrita deve ser entendida 

como trabalho (FIAD; MAYRINK-SABINSON, 1991; MENEGASSI, 2016), 

proporcionando ao estudante – produtor do texto – atividades prévias à produção 

textual e uma prática de escrita como processo, composta por etapas que visam à 

constituição adequada do texto à situação estabelecida, ou seja, considerando todo o 

percurso; as atuações dos sujeitos envolvidos com a produção escrita; as atividades 

que podem desempenhar com e por meio da língua – já definidas como, 

prioritariamente, pelo viés epilinguístico axiológico. Nesse sentido, as etapas de 
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revisão e de reescrita do texto, conforme argumentou Beloti (2016), constituem-se 

como processuais e recursivas e fundamentais para o processo de produção textual 

escrita, alternando os papeis entre professor e aluno, que se assumem como 

coprodutores do texto e sujeitos que têm o que dizer em determinada situação de 

interação verbal social. 

Fundamentados no aporte da LA do Brasil, a revisão textual objetiva 

possibilitar que o texto tenha maior legibilidade possível, considerando as condições 

estabelecidas para sua produção (MENEGASSI, 2012), tomando a finalidade, o 

interlocutor e o gênero discursivo como pontos referenciais para as escolhas 

linguísticas e discursivas que compreendem o processo de escrita, de manifestação 

do discurso por meio do texto materializado no gênero discursivo Conto de Terror. 

Segundo afirma Garcez (1998), a relevância dos processos de revisão e de 

reescrita explica-se ao considerar que  

 
[...] a escrita exige o desenvolvimento de atividades mentais extremamente 

complexas (as funções mentais superiores), tais como a memorização ativa, a 

atenção voluntária, as ações conscientemente controladas, o pensamento 

abstrato, a capacidade de generalização, o comportamento intencional, entre 

outras; que o funcionamento psicológico, que permite a construção dessas 

capacidades, se fundamenta nas relações sociais entre indivíduos, as quais se 

desenvolvem num processo histórico-cultural, sempre mediado por sistemas 

simbólicos; e que os processos mentais superiores se desenvolvem de forma 

gradual em duas fases: uma primeira, interpsíquica ou social e uma segunda, 

intrapsíquica ou individual (GARCEZ, 1998, p. 80). 

 

Logo, o outro desempenha papel fundamental nesse processo de escrita, o que 

aqui argumentamos, conforme discutimos na seção seguinte, que possa ocorrer por 

meio de práticas epilinguísticas axiológicas no processo de revisão e de reescrita do 

texto, envolvendo os sujeitos diretamente constituintes desse processo. 

A partir de diversas pesquisas que se dedicaram a reflexões acerca do 

processo de revisão e de reescrita de textos, por exemplo, Menegassi (1998), Ruiz 

(2010), Gasparotto (2014) e Beloti (2016), defendemos que a revisão do professor 

constitui-se como etapa fundamental do processo de escrita, sendo condição para 

que a reescrita aconteça, ainda que não garanta que a última etapa efetive-se. Assim, 

diante do texto com intervenções, as quais podem ser de variadas ordens, como 

indicativas, resolutivas, classificatórias ou textual-interativas, sendo estas com as 

funções de questionamento, apontamento ou comentário (GASPAROTTO; 

MENEGASSI, 2012), o estudante, produtor do texto, pode revisá-lo e reescrevê-lo, a 

fim de adequá-lo à situação de interação verbal social, caracterizando a escrita como 

reflexiva, um processo que se desenvolve e se constitui por aspectos discursivos, 

compreendendo elementos linguísticos, gramaticais, textuais, discursivos e 

pragmáticos, realçando o tom valorativo da linguagem e, em termos práticos na 

situação de ensino, as práticas epilinguísticas axiológicas, que podem possibilitar a 
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efetivação de tal processo e a produção de um texto vivo, para além de 

preenchimento de informações meramente linguísticas. 

Na esteira de tais proposições, o gênero discursivo eleito para a prática de 

escrita deve ser tomado, para além de seus aspectos estruturais, considerando que as 

escolhas linguísticas para atendimento do gênero configuram-se como mecanismo 

que visa a cumprir determinadas finalidades e funções sociais e comunicativas e, 

portanto, funcionam como elemento detentor de valor social, histórico e ideológico, 

que revelam, de maneira mais ou menos marcada, o posicionamento social de onde o 

sujeito enuncia. Dessa forma, intervenções relacionadas ao gênero discursivo 

mostram-se, também, como necessárias, pois “[...] o gênero mediatiza a atividade, 

dá-lhe forma e materialidade. Ao mesmo tempo em que o indivíduo se apropria 

desses instrumentos mediadores, apropria-se também dos seus esquemas de 

utilização”. (GARCEZ, 1998, p. 62). Logo, o Conto de Terror recupera estruturas e 

características típicas de narrativas, como verbos no pretérito, personagens, lugar 

onde se passa a estória, contudo, não pode ser tratado apenas como narrativa 

desprovida de características próprias, como é o caso de terror, que reivindica 

aspectos sinistros e assustadores, personagens malvados, medo e assombração, por 

exemplo. 

É, portanto, a interação entre os sujeitos envolvidos no processo de escrita, isto 

é, aluno e professor, que se assumem como coprodutores do texto, e o próprio texto 

em processo, considerando, necessariamente, todos os aspectos sociais, históricos e 

ideológicos da situação e dos sujeitos, que interferem diretamente na revisão e na 

reescrita, inclusive, para um entendimento e uma prática com maior ou menor 

perspectiva axiológica. 

 

2. PRÁTICA EPILINGUÍSTICA DE REESCRITA 

 

2.1 A reescrita de partida 

 

O texto do gênero Conto de Terror, escrito pela aluna de 9 anos matriculada 

no 4º ano do Ensino Fundamental, em sua versão reescrita dada como satisfatória 

pela professora, é o ponto de partida para o desenvolvimento das práticas 

epilinguísticas axiológicas integrantes da reescrita, propostas neste trabalho.  Não é 

foco, aqui, analisar o processo de produção textual delineado pela professora, 

incluindo suas ações mediadoras nas etapas da revisão e da reescrita. Apresentamos, 

no Quadro 1, a versão compilada do banco de textos pertencentes ao grupo de 

pesquisa Interação e Escrita-UEM/CNPq e, com base nela, apresentamos uma breve 

análise do que se reflete na materialidade. Posteriormente, discutimos a aplicação.  

 
Quadro 1 – Versão reescrita dada como satisfatória 

O pesadelo 

 

Duas aranhas de Marte me abduziram.  

Elas me colocaram dentro de uma capsula e me levaram até o seu planeta.  



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

2
5

 

Lá, eu fiquei presa na capsula, ouvindo tudo o que elas diziam numa sala ao lado. 

A aranha n.1 falou: 

- Isso não vai dar certo. 

A aranha n. 2 falou: 

- Vai dar certo sim! 

Elas estavam discutindo o que iam fazer comigo enquanto eu escutava tudo. Então, elas vieram para me 

matar e eu dei um grito e acordei. 

Graças tudo não passou de um pesadelo. 

Fonte: Arquivo dos autores 

 

Como se observa, o texto atende às normas ortográficas, ao aparato cognitivo 

que envolve o uso da pontuação, especialmente, o uso dos dois pontos e do 

travessão, como marcas próprias da introdução do discurso direto em narrativas. 

Percebe-se o uso da paragrafação, da narração em primeira pessoa, do mesmo modo 

que a estrutura narrativa mostra-se bem constituída, com início, desenvolvimento, 

clímax e desfecho. No entanto, é necessário ressaltar que a constituição de um 

discurso vivo e valorado de terror, semiotizado pelo gênero em questão, não se 

efetiva.  

Do contrário, observa-se concretizada uma escrita fria, lógica, 

gramaticalmente correta, mas livresca, como discute o Bakhtin-professor (2013), em 

Questões de estilística no ensino de língua, ao relatar o que observa em suas experiências 

como professor de russo no Ensino Fundamental. O autor ressalva que, com o 

aumento da escolaridade, os alunos começam a abandonar a linguagem viva, 

expressiva e original, para dar lugar a uma linguagem sem vida, embora 

gramaticalmente correta. Assim, o intuito do ensaio é discutir questões que 

envolvem a relação estilo-gramática, para demonstrar como a presença da entoação, 

da geração de imagens e outros aspectos de natureza valorativa imprimem vida 

social ao discurso.  

Percebe-se, ainda, na versão reescrita tomada como partida, que a autoria do 

sujeito-aluno, à qual deveria ser inerente a manifestação de um estilo próprio e 

valorado de linguagem, não se apresenta, principalmente, porque não há a 

articulação entre forma, conteúdo e material – língua em uso. A partir deste 

princípio, os pesquisadores intervêm com a proposta de práticas epilinguísticas 

axiológicas, em forma de blocos de questionamentos orais, cujo processo se descreve 

no tópico que segue.  

 

2.1.1 Práticas epilinguísticas axiológicas em discussão 

  

Os pesquisadores iniciam as práticas epilinguísticas axiológicas com a aluna, a 

fim de expandir a sua consciência socioideológica acerca das condutas representadas 

no texto, por meio da entoação própria e dos juízos de valor convocados para dar 

vida social ao discurso mobilizado no gênero escolhido. A partida é de uma 

abordagem sociológica, que se ancora no concretizado do enunciado e, novamente, 

se volta à orientação social da expressão. 
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Pesquisadores: Clara, parece que você quis contar uma história de terror!? Um conto?  

 

Os pesquisadores buscam afinar a entoação, de modo que a criança se mostre 

interessada no processo. Neste caso, foi aplicada uma entoação questionadora e ao 

mesmo tempo descontraída, para desafiar a aluna a manifestar-se de modo 

espontâneo, verdadeiro, livre, expressivo, vivo, conforme sugere Bakhtin (2013). Este 

primeiro questionamento realizado objetiva levar Clara a começar a refletir sobre a 

natureza social do gênero que mobiliza o dizer.  
 

Clara: Sim, eu quis.  

 

Os pesquisadores prosseguem: 

 
Pesquisadores: Você acha que conseguiu contar esta história, de modo que o 

medo e o terror apareçam? Seu conto tem começo,... meio... e fim! Está pontuado 

corretamente. Que bonito isso! Muito bem..., mas você está vendo que sua história está... 

digamos... meio sem vida?  

 

Este bloco de questionamentos objetivou dar ciência a Clara de que o processo 

de revisão e de reescrita do texto pode ser produtivo, mesmo que o texto se mostre 

gramaticalmente correto (FIAD, 2006). A aluna deve ter consciência de onde parte e 

ser instigada a ir mais longe no processo de produção de seu texto, incluindo as 

etapas de revisão e de reescrita, com objetivo certo, delineado, com orientações para 

cumprir a finalidade estabelecida para a produção e, assim, escrever de maneira 

adequada à situação enunciativa. Em seguida, a resposta de Clara confirma que ela 

tem essa consciência.  

 
Clara: Sim, eu sei. 

 

Então, os pesquisadores estendem o convite para uma outra reescrita e 

expõem o objetivo da prática. 

 
Pesquisadores: E por que não dar vida para este conto, agora?  Vamos deixá-lo 

mais vivo, mais cheio de medo e de terror.  Podemos ajudá-la? 

 

Partimos do princípio de que a expressão social organiza a atividade mental 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2006) e de que o gênero escolhido para mobilizar o 

dizer – o Conto de Terror – tem uma orientação social externa e uma entoação 

(BAJTIN/MEDVEDEV, 1994; BAKHTIN, 1988b) que diz do tema arrolado no 

enunciado, da estética de sua abordagem, a qual envolve o medo, o sobrenatural, o 

suspense. Assim, prosseguimos com a interação dialógica:  
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Pesquisadores: Não é nada difícil! É só você refletir sobre tudo o que 

perguntarmos e, depois, tentar pensar em representar como fica isso na sua escrita, ok? 

Você quer pensar na história toda e em todos os detalhes que ela pode apresentar 

ou quer pensar nela por partes. O que você quer?  

 

Clara: Eu quero pensar por partes!  

 

Clara consegue apenas pensar na produção do Conto de Terror de modo 

estrutural, porque foi isso que apresentou: o começo, o desenvolvimento, o clímax e 

o desfecho, a organização cognitiva das falas, com pontuação correspondente. Ela 

não consegue pensar no todo do acabamento estético do enunciado, que envolve a 

representação estética do medo, do sobrenatural, como uma propriedade do gênero 

que serve à concretização de seu dizer (BAKHTIN, 1988a). Ela não consegue fazer a 

entoação do medo participar de seu diálogo interior, porque se confunde como 

sujeito social criança em relação ao “eu” em primeira pessoa que representa no texto. 

Por isso, o texto inicial que produz não passa de uma cópia cognitiva. Então, os 

pesquisadores lançam uma proposta. 

 
Pesquisadores: Ah, não! Vamos pensar na história toda, uma história cheia de 

medo, de terror, que tal? Depois você pode revisar e reescrever por partes, vamos 

relembrando, se achar melhor.  Perguntamos e você só se preocupa em ir criando as 

imagens, as cenas, ok? Principalmente, tente pensar em palavras e expressões que 

representem o que está criando. Vamos começar, então: 

Um elogio: você sabe usar dois pontos e travessão certinho, hein?  

Você sabe que o travessão é para marcar a fala da personagem e a outra parte é da 

voz que está narrando? Quem cria e organiza todas essas vozes hein, Clara? 

 

Clara: Quem cria e organiza?... Sou eu?! 

 

Pesquisadores: Sim! É você! 

 

Os pesquisadores elogiam novamente os domínios de ordem cognitiva que a 

criança apresenta no texto inicial, fruto do trabalho da escola, e buscam convocar a 

consciência da autoria-criadora, a responsável pelo todo do acabamento estético do 

enunciado (BAKHTIN, 2003a, b), o que inclui a organização das vozes. Com isso, 

objetivam que a aluna assuma a autoria do processo narrativo.  

 
Pesquisadores: Vamos começar, de verdade agora, hein...! Você sabe o que é 

medo e o que é terror? Você já tinha lido alguma história de terror antes? Pense em 

palavras e expressões cheias de medo e de terror, talvez, coisas sobrenaturais. Como é que 

o medo vai fazer parte da vida dessas personagens, hein, Clara? Como vão ser o eu e as 

aranhas? Que tipo de eu é esse, hein? É uma menina ou um menino? É forte ou frágil? 

Como é? E as aranhas? Elas são amedrontadoras? Se sim, por quê?  

 

Clara: O eu vai ser menina e é frágil. 
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Os pesquisadores insistem na noção de que a entoação do gênero Conto de 

Terror precisa ser convocada. Um meio de isso se efetivar é a partir da caracterização 

das personagens, para além da própria narrativa enquanto estrutura textual, mas 

compreendendo-a como uma narrativa específica, ou seja, o Conto de Terror. Se a 

criança permitir que a estética do medo, do sobrenatural, que envolve o terror, 

participe de seu diálogo interior, pode aplicar sua própria entoação 

(BAKHTIN/VOLVOCHINOV, 2006), para devolvê-la em forma de elaboração autoral 

consciente (BAKHTIN, 1988a; 2003b). A reacentuação da entoação social do medo se 

dá a partir da apreensão apreciativa, que se manifesta no estilo socioindividual de 

linguagem (BAKHTIN, 2003b), por meio das escolhas vocabulares e gramaticais 

valoradas que se realiza. Buscamos, também, delinear a existência de uma relação 

entre as personagens, suas ações, o medo e o terror que as envolve. Assim, 

insistimos. 

 
Pesquisadores: E como eram essas aranhas?  Pense nessas aranhas, no corpo, 

em detalhes amedrontadores etc. Pense. Pensou? As aranhas têm alguma característica 

comportamental que assusta o eu do texto? Agora, tente pensar em palavras, expressões 

que possam representar isso. 

 

Clara: Nossa!  

 

Continuamos o processo para abordar o arcabouço valorativo dos cronotopos, 

para Bakhtin (1988c p. 355), “[...] os centros organizadores do tratamento temático.” 

onde “os nós do enredo são feitos e desfeitos”.  No caso do texto da aluna, a relação 

tempo-espaço se apresenta suspensa, ou seja, não desenvolvida no início do Conto.  

Assim, prosseguimos.  

 
Pesquisadores: O “eu” que você representa está em algum 

lugar quando as aranhas fazem a abdução? Você quer representar isso? 

 

Clara: Ah... ele estava no quarto meio dormindo, meio 

acordado, pode ser? 

 

Pesquisadores: Sim, pode. Como você quiser. Pode ser em 

outro lugar também. Então, como elas pegaram o eu, como puseram 

nessa cápsula? Como o eu se sente? Pensa. Você quer enriquecer essa 

parte com esses detalhes ou não? Não esquece que essas coisas todas são 

de dar medo a este eu, hein! Ah, e como era essa cápsula, Clara? Como o 

eu do texto se sente ao estar preso dentro dela? E o planeta? O eu viu 

alguma coisa do planeta quando lá chegaram? Pense em palavras e 

expressões que possam representar isso. 

Imagine bem! Agora, veja como você representou nos dois 

primeiros parágrafos do seu texto:  

 

“Duas aranhas de Marte me abduziram”.  
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“Elas me colocaram dentro de uma capsula e me levaram até o 

seu planeta”. 

 

Pesquisadores: você acha que poderia representar de maneira 

mais rica, detalhada? 

 

Clara: Sim. Tá, tá!  

 

A reescrita do primeiro e do segundo parágrafos efetiva-se, como recortamos 

para as Figuras 1 e 2, respectivamente: 

 
Figura 1. Reescrita do primeiro parágrafo do Conto 

 

Figura 2. Reescrita do segundo parágrafo do Conto 

 

 

Como se pode observar, depois dos primeiros blocos de questionamento 

integrantes das práticas epilinguísticas axiológicas propostas, Clara consegue 

compartilhar as condutas sociais que reconhece como possíveis e, a partir das 

escolhas vocabulares e sintáticas que faz, recria as vivências sociais possíveis, a partir 

da manifestação da entoação e dos juízos de valor que concretiza no enunciado.  

Na Figura 1, visualizamos que, apesar de ter perguntado aos pesquisadores se 

o espaço poderia ser o quarto, no momento de representá-lo na reescrita, Clara 

decide pelo parquinho. A forma verbal “estava”, correspondente à primeira pessoa 

do pretérito imperfeito, e o adjunto adverbial “no parquinho” situam o eu no 

ambiente. Posteriormente, uma relação temporal é convocada a partir de “quando”, 

para marcar o momento em que as naves chegaram. O adjetivo “enormes”, 

qualificador de “naves”, ajuda na configuração da primeira cena do Conto: no 

parquinho, supostamente um lugar aberto, com a presença de muitas outras crianças, 

aparece um elemento surpresa, assustador: “as naves enormes”.  Então, configura-se 

o pânico de todos os que ali se encontram. O uso abundante de adjetivos, advérbios 

de modo, ou adjuntos adverbiais de modo, em nível sintático, concretiza-se na 
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reescrita, como marcas de entoação, em resposta a todos os questionamentos feitos 

pelos pesquisadores a partir do advérbio interrogativo “como”, cujo conteúdo das 

questões sequentes voltava-se ao delineamento de descrições concernentes às 

personagens e seus modos de agir no ambiente. 

No excerto de texto apresentado na Figura 2, efetiva-se a caracterização das 

personagens aranhas. A partir da locução adjetiva “de sangue”, que qualifica a cor 

dos olhos e do substantivo “veneno”, que recebe, no primeiro caso, a qualificação 

“ácido” e, no segundo, “paralizador”, a criança convoca a entoação de terror e tenta 

demonstrar o quanto as aranhas eram aterradoras, efetivando-se o juizo de valor que 

lhe é compatível à idade.  As presas também recebem o adjetivo “trituradoras”, o que 

demonstra como eram “horripilantes”, característica que a aluna utiliza na abertura 

do parágrafo. Nestes dois parágrafos reescritos, portanto, observamos que a entoação 

social do gênero Conto de Terror já se apresenta mais veemente que na primeira 

versão reescrita pela criança, o que sinaliza à importância dos questionamentos 

epilinguísticos axiológicos e ao atendimento efetivo do que sugestionam na reescrita.  

Isto só foi possível na situação conduzida, como estudo para compreensão de como 

as práticas epilinguísticas podem ser executadas em situação de ensino. 

Prosseguimos com os blocos de questionamento, para abordar as condutas 

socioideológicas vinculadas à sala onde estavam as aranhas. Assim, questionamos: 

 
Pesquisadores: E o lugar onde as duas aranhas estavam, como era? O que é que 

tinha neste lugar? O que elas estavam fazendo lá? Como é que elas estavam discutindo? 

Qual era a atitude delas, os gestos, a entoação da voz delas ao discutir? Como o eu da 

história se sente diante de tudo isso? Pense em palavras e expressões que possam 

representar isso. Você sabe algo sobre a pontuação que pode aplicar para ajudar a 

representar isso?  

 

Ao ser indagada sobre a questão da pontuação, Clara responde prontamente: 

 
Clara: Ah se eu puser, por exemplo, três exclamações como nas histórias em 

quadrinhos, pode ficar com mais vida, não é? 

 

Pesquisadores: Sim, pode.  

 

Pesquisadores: Então, você representa no seu texto desta maneira: “a aranha 

n.1 falou, a aranha n. 2 falou”. Elas não estavam discutindo na sala ao lado? Quem 

discute, fala ou grita, esbraveja, ou pode esbravejar agressiva, gritar brava...o que parece 

mais adequado para representar o modo como as aranhas discutiam?  

 

Clara: Ah... então não é falar só, não é?  

 

Pesquisadores: Achamos que é possível representar melhor essa discussão delas 

na sala, você também não acha?  
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Então, segue-se o que se concretiza na reescrita: 

 
Figura 3. Reescrita do terceiro parágrafo 

 
 

Figura 4. Reescrita do quarto parágrafo 

 
 

Observamos, no excerto de texto disposto na Figura 3, que o foco de atenção 

da aluna volta-se à caracterização da sala, onde estavam o eu e as aranhas, que 

discutiam à parte o que fazer com ele. O ponto de exclamação encerra a oração em 

que dispõe a informação de que a sala estava cheia de instrumentos de tortura, o que 

aumenta a apreensão e a tensão da personagem eu acerca da possível ação que viria a 

sofrer.  

Na Figura 4, apresenta-se o excerto do texto que contém o diálogo entre as 

aranhas. Nessa versão reescrita, a aluna convoca a entoação das aranhas a partir do 

uso triplo dos pontos de exclamação ao final do discurso direto que representa suas 

vozes e das formas verbais delocutivas “gritou” e “respondeu”, que demarcam os 

estados psicológicos das personagens, os quais são completados com a respectiva 

caracterização da voz de cada uma, a partir dos adjetivos “estridente e aguda” e 

“rouca e fraca”.  

Em seguida, para que Clara prepare a configuração do clímax do Conto, os 

pesquisadores questionam: 

 
Pesquisadores: Quando as aranhas abduziram o eu que você criou no texto, foi 

um momento de grande medo, não foi? E depois, como foi o momento o em que elas 

vieram para matar? O que o eu da história sente? Imagine! 

 

Clara: A menina está com pavor porque está com medo de doer, de morrer! 

 

Pesquisadores: Então, pense em palavras ou expressões que possam mostrar que 

acordar foi um alívio para o eu do texto.  

 

Deste modo, efetiva-se a reescrita:  

 
Figura 5. Reescrita do quinto parágrafo 
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No trecho, já é possível observar que a expressão social orienta a atividade 

mental da aluna. Clara, agora autora, sabe que o eu em primeira pessoa não é ela 

própria. Os adjetivos “enorme” e “cheio” e a locução adjetiva “de terror” descrevem 

o grito do eu, como forte emoção externada de terror e medo.  A autora aprende a dar 

vida à personagem e a solta, como Bakhtin analisa que Dostoievski o faz com as 

personagens em seu romance (BAKHTIN, 2008). Assim, a personagem cria voz 

própria, com lampejo de independência, ao livrar-se do medo e do terror que a 

oprimiam. Clara aprende a constituir a personagem na e pela linguagem, via 

interação com o outro, assim como ela própria vai constituindo a expansão de sua 

consciência socioideológica ao representar condutas sócio-históricas, ideológicas e 

culturais na narrativa, por mediação adequada. Assim, apreende a língua(gem) de 

um ponto de vista valorado, situado e a devolve ao social da mesma forma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os domínios de ordem cognitiva apresentados pela aluna na primeira versão 

reescrita têm sua importância no que tange à realização pragmática do dizer, mas são 

insuficientes do ponto de vista da realização axiológica. 

Assim, a prática epilinguística axiológica delineada e deflagrada adjacente aos 

processos de revisão e de reescrita favoreceu a produção de um texto com caráter 

discursivo, porque nele se manifesta a vida social a partir da entoação e dos juízos de 

valor convocados à proposta de compartilhamento de um dizer.  

As práticas epilinguísticas axiológicas são, como delineadas teórico-conceitual 

e metodologicamente neste trabalho, majoritariamente, sociológicas, mas, sempre 

apresentam uma ancoragem na materialidade linguística, para que o aluno parta da 

consciência concreta do que conseguiu representar no enunciado, a partir das 

escolhas que fez e, assim, reflita sobre o que pode ser expandido, modificado ou 

suprimido, já nos termos de uma nova proposta de representação da vida social, a 

ser concretizada por meio das novas escolhas que fará. Por isso, sua natureza é 

dialógica, no que tange aos movimentos retrospectivos e prospectivos que guiam a 

reelaboração social do dizer.  

Na situação de pesquisa apresentada, a mediação de práticas epilinguísticas 

axiológicas na revisão se efetiva na experiência com uma aluna, como mostra 

representativa, para que novos estudos em sala de aula possam ser efetivados, sejam 

em forma de interação oral ou por escrito. 
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REFLEXÕES SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA 

ARGUMENTAÇÃO NO ENSINO 

MÉDIO 
 

Alana Patricia Matias RODRIGUES302 

Juan dos Santos SILVA303 
 

RESUMO 

 

O ensino de produção textual perpassa pela concepção de linguagem do professor, nesse 

sentido, sua prática pedagógica na sala de aula é orientada por sua formação. Esse trabalho é 

resultado de um projeto de estágio o qual sugeriu reflexões teóricas a partir da prática acerca 

da importância da argumentação no ensino médio. Desse modo, objetiva-se, a partir da 

perspectiva dialógica de Bakhtin (1998), sua concepção de linguagem, bem como sua 

categoria de forças verbo-ideológicas,  refletir sobre a argumentação no ensino médio. Além 

disso, a cultura da convergência proposta por Jenkins (2009) é um auxílio para compreender 

e relacionar as transformações sociais que podem ser acionadas na argumentação dos 

alunos. Como resultado, tem-se a compreensão de que no ensino da argumentação, o 

professor, dialogicamente, deve proporcionar ao aluno um conhecimento aprofundado do 

gênero para depois exigir sua produção, pois a interação é uma ação pedagógica, eu interajo 

com o outro e aprendo com ele. 

 

Palavras-Chave: Ensino da argumentação. Gêneros discursivos. Forças verbo-ideológicas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

o longo dos anos, as propostas de produção textual tem-se dado, muitas 

vezes, ao fracasso pelo modo como ela é orientada pelo professor. Observa-

se que é proposto ao aluno a escrita de um gênero que ele nunca viu, ou se 

viu foi sem maior aprofundamento e tratando de um tema sobre o qual talvez ele não 

tenha refletido. Ou também é observado que o docente só explora a estrutura formal, 

congelada, sem mostrar exemplos dele ou discutir sua organização lógica antes de 

aprofundar sobre os parâmetros utilizados. Não é difícil, portanto, observar alunos 

com medo de escrever, desmotivados e supondo que não sabem; simplesmente 

porque não lhe são mostradas as possibilidades para a escrita. 

                                                 
302 Mestranda em Linguística Teórica e Descritiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

27alana@hotmail.com. 
303 Professor Substituto do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN-Currais 
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O mundo social é composto por sujeitos sociais os quais a partir de 

particularidades identitárias (raças, gêneros, sexualidade, religião, gostos, interesses, 

etc) se situam em blocos específicos na sociedade. O espaço social possui diversos 

âmbitos (ou instituições) que propiciam o diálogo entre esses variados grupos. Na 

Grécia antiga, por exemplo, a Ágora concentrava os cidadãos gregos no intuito de 

que fossem discutidas as pautas de interesse do povo e da cidade. As discussões se 

fundamentavam na retórica, ou seja, na ação do debate com o outro. Essa linguagem 

das discussões se fundamenta em um princípio básico, o da argumentação. É a partir 

da linguagem e da sua estruturação enquanto argumento que o sujeito consegue 

exprimir suas opiniões e se impor enquanto ser ativo na sociedade na qual vive.  

A ágora contemporânea não é só as redes sociais, em que os sujeitos expõem 

suas opiniões e argumentam sobre diversos temas, a escola ainda é um espaço para a 

discussão de temas, apreensão de conteúdos e onde os sujeitos deveriam também 

desenvolver e entender aspectos da linguagem e sua capacidade argumentativa. 

Desse modo, o trabalho tem como objetivo refletir sobre a argumentação no ensino 

médio, à luz da perspectiva da Linguística aplicada. Nesse processo, questões 

teóricas embasadas por Bakhtin (1998, 2005, 2011) sobre discurso, concepção de 

linguagem e Jenkins (2009) com as discussões acerca da cultura da convergência 

proporcionam uma análise com o contexto histórico social do sujeito.   

 

1. ARGUMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA  

 

Para Bakhtin (2013), a linguagem é uma arena. Nesse sentido, a argumentação 

é (ou deveria ser) uma ferramenta de linguagem cuja população, em sua totalidade, 

deveria ter. Isso porque sem a prática da argumentação as discussões não conseguem 

se sobressair do limbo do senso comum e esses seres sempre se apoiarão no discurso 

dominante mais eloquente. Estando situados na convergência (JENKINS, 2009), os 

cidadãos – e sobretudo os mais jovens – estão conectados à diversos meios de 

comunicação (internet, televisão, rádio, jornais etc) os quais em conjunto fornecem 

uma quantidade quase infinita de informações, dados e modelos. Se situar no meio 

dessa multipluralidade textual requer um maior desenvolvimento de senso crítico, 

na medida em que isso é fundamental para que se crie uma espécie de filtro 

informacional. Além, é claro, auxiliar em um aprimoramento 

linguístico/argumentativo que propicie a esses indivíduos não serem apenas passivos 

frente aos discursos os quais circundam o meio social, mas, também, ativos.  

Discutir a temática da argumentação e da participação ativa enquanto cidadão 

se mostra extremamente pertinente na contemporaneidade brasileira. A escola 

pública, a qual em muitos casos sofre um processo de sucateamento pelo poder 

municipal e estadual há muito tempo, tem de lidar com diversas questões e 

problemas os quais minimizam a importância do desenvolvimento da criticidade do 

aluno no processo de formação. Assim, o que deveria ser o preparatório para uma 

vida enquanto sujeito ativo socialmente – e não apenas um reprodutor de conteúdo – 

acaba resultando em uma população cada vez mais alheia aos problemas e discursos 
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que os rodeiam – e os oprime. Assim, o debate, a construção de textos 

argumentativos e a análise dos discursos se torna uma prática cada vez mais 

pertinente no ambiente escolar no intuito de lapidar e perpetuar o pensamento 

crítico-reflexivo. 

Portanto, é necessária a percepção do docente a respeito de sua prática e do 

aproveitamento dos alunos. A fim de embasar a perspectiva de ensino do professor, 

suas concepções de leitura e produção textual, linguagem, gêneros como tipos 

relativamente estáveis.  

  

2. CONCEPÇÕES DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

A partir da perspectiva de linguagem como fruto da interação observamos 

que para produzir um texto (seja de qualquer gênero) é preciso que antes se entenda 

que esse texto é o espaço que ocorrerá a interação e constituição dos sujeitos. A 

formação do leitor, tão clamada pelos estudiosos e críticos da educação, só se dá 

quando há a compreensão do texto e a produção de sentidos pelo leitor. Para a 

leitura de um texto é necessário que o leitor reúna conhecimentos linguísticos 

(gramatical, lexical), enciclopédico (conhecimentos gerais) e interacional (as 

intencionalidades e situações de produção). 

A leitura, portanto, consiste em reunir todos esses conhecimentos linguísticos 

a fim de produzir sentidos para o leitor. Corroborando com a perspectiva 

interacionista, observa-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

compreendem que a leitura é um trabalho ativo, em que o leitor leva ao texto o seu 

significado. Em sala de aula, a leitura feita pelos alunos e encaminhada pelo docente 

é construída nessa perspectiva interacionista, na qual o aluno é atravessado pelos 

textos, produzindo sentidos para a sua vida. É interessante notar que os alunos 

ultrapassam a temática e atualizam os temas desenvolvidos nas obras a qual tiveram 

acesso. 

Ao longo do processo de produção textual, é necessário o envolvimento dos 

alunos e suas intervenções carregadas de experiências sociais que corroboram com os 

temas discutidos e fazem a temática assumir um aspecto de maior proximidade. Ou 

seja, a partir das problemáticas do outro, os alunos conseguem se enxergar e atribuir 

ainda mais sentido a determinadas situações, fortalecendo o pensamento bakhtiniano 

de que 

de fato, só no outro indivíduo me é dado experimentar de forma viva, estética (e 

eticamente), convincente a finitude humana, a materialidade empírica limitada. 

O outro me é todo dado no mundo exterior a mim como elemento deste, 

inteiramente limitado em termos espaciais; em cada momento dado eu vivencio 

nitidamente todos os limites dele, abranjo-o por inteiro com o olhar e posso 

abarca-lo todo com o tato; vejo a linha que o contorna a cabeça sobre o fundo do 

mundo exterior, e todas as linhas do seu corpo que o limitam no mundo; o outro 

está todo estendido e esgotado no mundo exterior a mim como um objeto entre 

outros objetos, sem lhe ultrapassar em nada os limites, sem lhe violar a unidade 

plástico-pictural visível e tátil. (BAKHTIN, 2011, p. 34). 
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A partir dessa intervenção, é possível perceber a necessidade de ir além no 

processo de ensino dos gêneros discursivos, de modo a fazer o aluno perceber que  

esses gêneros não surgem do nada e funcionam apenas no momento da aula. Ao 

trabalhar o texto dissertativo argumentativo (ou mais exatamente, a redação do 

ENEM) é essencial fazer esse sujeito se reconhecer no processo de criação e se impor 

enquanto cidadão, uma vez que o objetivo principal é reconhecer a capacidade de 

argumentar e refletir acerca de um tema do cotidiano deste. Refletimos, ainda, que 

para favorecer às situações de leitura e escrita de textos é necessário um amplo 

contato com diferentes gêneros discursivos, pois atinge o aluno em amplos frontes:  

aprendemos muito através da interação com diferentes materiais gráficos, 

quando participamos de situações em que a escrita adquire significação. Isso nos 

leva a conceder grande importância à leitura de textos diversos para a inserção 

dos alunos em práticas sociais em que a escrita está presente, para o seu próprio 

desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento de capacidades de produção 

de textos. (LEAL; MELO, 2007, p. 229) 

 

3. LINGUAGEM E GÊNEROS DISCURSIVOS 

Foi ao se desdobrar acerca dos estudos da linguagem, que Mikail Bakhtin 

compreendeu a palavra como uma arena de luta simbólica no domínio do discurso a 

partir da análise das orientações valorativo-discursivas dos sujeitos participantes de 

um embate. Ou seja, a palavra e, por conseqüência, os discursos que se desencadeiam 

da união dessas estão carregados de ideologias, objetivos específicos e estão em 

constante luta com outros discursos que estão ao seu redor.  

Por ideologia entendemos todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da 

realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por 

meio das palavras [...] ou outras formas sígnicas. (VOLOCHINOV, 1981[1930] 

apud PONZIO, 2009, p. 114) 

 

A partir do conceito de ideologia, percebe-se a inconstância de personalidades, 

visões, grupos e pensamentos presentes nos grupos que compõem as sociedades. Ao 

se partir para o ambiente escolar, por exemplo, essa ideologia se evidencia ainda 

mais ao se ter em mente grupos de crianças e adolescentes que derivam dos espaços 

mais distintos, das mais variadas classes econômicas e que foram educadas e 

ensinadas a se portarem e se manifestarem de forma muito particular. A troca de 

informações entre os indivíduos vai se dar justamente através das palavras, através 

dos discursos que serão construídos. Por consequência, esses discursos estão 

carregados das ideologias de cada indivíduo, e ao se propor a relacionar-se com o 

outro, a criar uma rede interativa, esse indivíduo vai construir enunciados que se 

organizam não livremente e sem objetivo, mas sim, com um propósito e arquitetado 

de acordo com sua moral e definição própria das questões de mundo. Assim, os 
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enunciados formados por cada indivíduo são valorativos, uma vez que sua formação 

deriva de uma visão própria (e social) de mundo.  

A sala de aula é ponto chave nessas questões ideológicas, tendo em vista que 

cada aluno recheado de suas próprias ideologias (muitas delas ainda sendo 

construídas naquele espaço dependendo da série em que se encontra) será guiado 

por um professor – a qual é importante perceber que também tem pensamentos 

próprios – a fim de que juntos, em debate e interação construam pensamentos 

coletivos que possam guiar uma construção de discursos que auxiliem no bem-estar 

do espaço social ao redor. É importante que se perceba que não é – ou não deveria 

ser – o intuito do professor primar por um discurso homogêneo entre todos. Na 

verdade, é da heterogeneidade discursiva de uma sala de aula que brotam as 

discussões, pensamentos contrários, problematizações e, claramente, a concretização 

dessa palavra enquanto arena de luta definida por Bakhtin. Esse processo dialético e 

dialógico é responsável por manter a linguagem em um processo cíclico – já que 

estará sempre em construção e renovação – e evidencia, no caso da escola, a 

necessidade dessa troca de informações e renovações de espaços tão conservadores e 

intocáveis do meio social.  

É necessário que se leve em conta a autonomia dos jovens na formação de seus 

respectivos repertórios culturais. A globalização possibilitou aos indivíduos acesso 

quase que ilimitado a diversos recursos culturais como músicas, filmes, livros, obras 

de arte, etc. O ser acaba desde muito cedo tendo um repertório criado que vai ser 

confrontado com o que encontrará na escola, o que pode ser um choque tanto 

positivo quanto negativo. A literatura, por exemplo, é um claro exemplo do choque 

entre opiniões diferentes acerca de um objeto artístico na escola. O mercado editorial 

brasileiro tem um lucro enorme atualmente graças a lançamentos de obras 

direciondas ao público infanto-juvenil. Obras como “Harry Potter” e “Jogos Vorazes” 

movimentam uma quantidade enorme de jovens às livrarias, salas de cinema e para a 

tela do computador em que continuam a leitura da obra por outros métodos (fóruns, 

fanfics, redes sociais, etc). A escola, no entanto, é alheia a essas obras, muitas vezes 

sem sequer considerando que isso seja literatura ou que vá acrescentar algo ao aluno.  

A partir disso, se faz necessário resgatar dois importantes conceitos dados por 

Bakhtin, que são os de forças centrífugas e centrípetas 
 

Várias vertentes teóricas dos estudos sobre gêneros do discurso das últimas 

quatro décadas, por percursos diferentes, apontam para o fato de que os gêneros 

são marcados por duas forças opostas e aparentemente contraditórias: uma força 

que regula, normatiza, estabiliza, generaliza, promove recorrência, a qual será 

chamada aqui de ‘força centrípeta’; e outra que desestabiliza, relativiza, 

dinamiza, ‘plasticiza’, surpreende, aqui nomeada como ‘força centrífuga’. Esta 

nomenclatura provém de Bakhtin (1988) e foi aplicada às forças da língua: em 

acordo com seu raciocínio, as forças centrípetas atuam com vistas a normatizar, 

unificar e tornar homogênea a língua, ao passo que as forças centrífugas atuam 

no sentido de estratificar e tornar heterogênea a língua. Estas duas forças podem 

ser compreendidas também como dois discursos que atuam sobre as línguas, o 
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que faz com que os enunciados reais sejam o terreno onde estas forçam 

duelam.(BAKHTIN, 1998, p. 82) 

 

Nesse sentido, as forças centrípetas se empenham em prol da unificação, da 

centralização, da estabilidade, para que haja uma certa conservação da língua 

unitária. Um exemplo desse sistema são entidades conservadoras tais como 

instituições religiosas ou mesmo a gramática que podem ser consideradas forças 

centrípetas que atuam nas instâncias ideológicas da sociedade. Em contrapartida, as 

forças centrífugas vão de encontro a esses eixos centralizadores e apontam para o 

múltiplo, para a ruptura. O processo de acolhimento de discursos que não são os 

hegemônicos e a possibilidade para que esses circulem em um meio são justamente 

causadores da quebra desse discurso que se sobrepõe aos demais. Sobre isso, Faraco 

(2003) explica que 
 

Assim, o diálogo, no sentido amplo do termo (o simpósio universal), deve ser 

entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais (uma espécie de 

guerra dos discursos), no qual atuam forças centrípetas (aquelas que buscam 

impor certa centralização verboaxiológica por sobre o plurilinguismo real) e 

forças centrífugas (aquelas que corroem continuamente as tendências 

centralizadoras, por meio de vários processo dialógicos como a paródia e o riso 

de qualquer natureza, a ironia, a polêmica explícita ou velada, a sobreposição de 

vozes, etc.). (p.67) 

 

Em conclusão, as forças centrípetas e centrífugas estão presentes na esfera 

social e uma existe em função da outra, por isso o embate. Elas expressam a dinâmica 

da vida verboaxiológica e participam da língua para que haja um plurilinguismo, e 

ao mesmo tempo, uma "língua única". Nesse aspecto de manter uma dada língua, é 

que a escola tende a repulsar determinadas leituras e práticas de linguagem de seus 

alunos, fazendo com que esses estejam imersos em um panorama lingüístico ao qual 

eles não são capazes de se enxergar e, por conseqüência enxergar o outro. 

Ao se levar em consideração as condições de alteridade e linguagem proposta 

por Bakhtin (2011), é possível notar que não se enxergar no outro – no caso da escola 

nos discursos, nos personagens das obras literárias, nos assuntos de cunho social 

discutidos, etc – faz com que o indivíduo crie uma distância enorme daquilo que se 

tenta explicar e ensinar. Para que a linguagem aconteça é necessário que exista 

interação, e a interação só se concretizará se os participantes se sentirem como parte 

integrante daquilo que discutem. Nesse panorama, torna-se de fundamental 

necessidade a discussão da linguagem adotada na escola e a que esses jovens 

consomem, uma vez que a escola pode – e está, em grande parte – dispersando os 

processos de letramento já iniciados do aluno ao invés de valorizar aquilo que ele já 

possui intrínseco ao seu repertório e o desenvolvendo. A escola é então, por vezes, 

uma grande força centrípeta.  
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O ensino de literatura e de língua portuguesa na escola está pautado sobre um 

aspecto extremamente importante da linguagem: os gêneros discursivos. Segundo 

Bakhtin (2005), os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de 

enunciados. A variedade e riqueza desses gêneros é exorbitante, uma vez que 

segundo o próprio autor; são inesgotáveis as possibilidades de multiforme atividade 

humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros 

do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 

um determinado campo. Desse conceito, é de se imaginar a quantidade considerável 

de gêneros discursivos surgidos – seja de forma inédita ou repaginada - na virada do 

século XX para o XXI, sobretudo no âmbito da literatura consumida pelo público 

juvenil.  

A problemática do gênero discursivo na escola traz sérias discussões à 

academia e aos professores de Língua Portuguesa. Primeiro pelo comando comum 

no ensino fundamental e médio de que seja feito um “texto” sobre determinado 

assunto. Mas que texto é esse? O que se pede que o aluno faça não precisa de um 

direcionamento mais profundo? Afinal, a palavra “texto” pressupõe um estilo, 

estrutura composicional e conteúdo temático, conceitos básicos da formação do 

mesmo? Na verdade, um texto é um agrupamento enorme de tipos de texto, e não ter 

isso claro na mente do aluno o faz perdido em meio às produções e na leitura, tendo 

em vista que o conhecimento de gêneros discursivos são essenciais na compreensão 

do enunciado. Outro problema é, justamente, pressupor que o aluno já tem 

consolidado conhecimentos a cerca de genericidade. Ele o possui porque o indivíduo 

do espaço social tem de lidar com gêneros a todo o momento desde que se apropria 

da linguagem. No entanto, esse conhecimento ainda é rasteiro e internalizado, 

necessitando do professor para aprimorar esse conteúdo. Nesse sentido, se evidencia 

dois problemas: o uso de “texto” para se referir a um texto sem especificar um 

gênero específico e o uso de gêneros em sala sem que tenha existido uma prévia 

estruturação desses gêneros em espaço escolar.  

Sendo a sala de aula um local de encontros, em que os discursos se chocam e 

novos discursos e vozes são expostos e formados a todo instante, é de se esperar que 

esse ambiente escolar seja uma das representações mais claras da língua enquanto 

arena na visão bakhtiniana. Por isso, são necessárias  discussões que não partam 

apenas do professor, na verdade, o discurso da aula é/deve ser atravessado de vozes, 

o que faz com que essa aula seja guiada não apenas pelo professor, mas também 

pelos alunos. Guiados por suas ideologias e pensamentos próprios, a aula acaba 

então não seguindo por uma linha reta, e sim, que dê várias curvas e se perca em 

meio a um plano. E então, é o professor que faz com que essa linha apesar de 

diversas viagens chegue a um lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Na arena dialógica sala de aula, o professor além de refletir sobre sua prática 

deve conhecer a concepção de linguagem adotada a fim de que pensando no alunato, 

desenvolva as habilidades e competências propostas nos materiais que regem a 

educação do nosso país. 

A prática pedagógica do ensino de língua portuguesa é um desafio, pois toda 

aula é uma aprendizagem, toda turma é diferente. Cada sujeito é um mundo e neste 

contexto temos não só a necessidade do domínio do conteúdo, mas a forma como 

este será passado. Por isso, a observação das aulas da professora, do contexto social 

da turma é muito importante, um norte para conhecer o nível das turmas, os alunos, 

o conteúdo que estava sendo trabalhado e as observações em sala. O estágio na 

formação de licenciando é essencial para refletir sobre sua atual e futura prática para 

e as concepções teóricas que o guiarão. 

Nesse sentido, refletir sobre a argumentação e os pressupostos bakhtinianos 

que facilitam o ensino dessa prática na sala de aula corroboram com  uma 

contribuição valiosa de saberes que formará um aluno mais completo, crítico e 

reflexivo. 
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POR UMA LINGUÍSTICA MAIS 

HUMANA 
 

Ana Beatriz Ferreira DIAS304 
 

RESUMO 

 

Com este texto, elencamos possíveis contribuições que a perspectiva teórica e metodológica 

proposta pelo Círculo de Bakhtin, sobretudo quanto a sua abordagem filosófica da 

língua(gem), pode oferecer para a ressignificação dos objetivos e fundamentos da 

Linguística. Preocupações nessa direção podem contribuir com o ensino de língua 

portuguesa no contexto escolar, afinal as teorias linguísticas repercutem, de maneira 

profunda, nas escolhas pedagógicas dos professores.  

 

Palavras-Chave: Linguística. Ensino de língua portuguesa. Humanidade. 

 

 

1. A LINGUÍSTICA COMO UMA CIÊNCIA HUMANA: como tal, tem no texto o 

seu objeto de estudos  

 

 tradição normativa e prescritiva que predominou, ao longo dos séculos, 

como uma prática hegemônica  na pesquisa e no ensino de língua(gem) 

tornou-se uma presente e pulsante força centrípeta capaz de levar, senão ao 

esquecimento, ao menos ao silenciamento de uma verdade pouco discutida entre 

nós: a linguística e a língua portuguesa se aproximam muito mais às Ciências 

Humanas do que de outras ciências, como as Exatas. Como afirma Geraldi (2010a, p. 

76), o pensamento científico assentava suas verdades na ideia de que a ciência 

inegavelmente “falava a realidade, representada a realidade, de tal como que, por 

exemplo, acredita-se que o mundo dos enunciados coincidia com a o mundo real, 

como se ambos fossem necessariamente o espelho um do outro.  

Essa concepção começa a modificar-se, segundo o linguista, no século XX, 

desde Einstein, de modo que cada vez mais, os cientistas entendem que “não 

expressam o real quando falam do mundo, mas expressam o que conseguem dele 

captar com os instrumentos de que dispõe”. A crítica que Geraldi e outros estudiosos 

fazem do pensamento da ciência moderna rígida, focada em verdades universais, 

não invalida uma série de conquistas científicas a que chegaram, como a própria 

confiança nas leis científicas. Tendo isso em vista, Geraldi (2010a, p. 38) retoma a 

importância, por exemplo, da confiança nas certezas para encorajar viagens no 
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partes do relatório de pós-doutoramento realizado pela autora, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

contando com supervisão do prof. Dr. Valdemir Miotello.  
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planeta e fora dele, além de outras tantas situações, como o prolongamento da vida 

proporcionado pelas pesquisas científicas em bioquímica, genética, tecnologia 

médica, entre outros. A principal crítica a essa ciência moderna é que, na incessante e 

desenfreada busca por certezas por um rigor normalmente matemático e exato, as 

disciplinas mais humanas excluíram de seu campo compreensões que contribuíssem 

para entender justamente dimensões sociais e culturais do mundo. 

Esse foi o caso da Linguística. O estruturalismo, a partir dos estudos 

inaugurais de Saussure pela eleição e consolidação da língua como objeto de estudos 

da linguística, foi a grande impulsionadora disso e dos parentescos dos estudos de 

linguagem com as ciências consideradas mais exatas. Isso fez com que textos e 

discursos acabassem sendo desconsiderados pela Linguística. Com isso, excluiu-se o 

sentido e, ao deixa-lo de lado “a Linguística mutila até mesmo a língua, pois esta se 

funda nos sentidos”, afirma Geraldi (2014, p. 16). 

Houve, diante disso, uma insatisfação com esses modelos de ciência, afinal, 

reduziu-se todos os fenômenos complexos da linguagem à língua como um conjunto 

arbitrário de signos linguísticos, o que se desmembrou em tantos tanto conceitos que 

apontavam para uma abstração das formas linguísticas entendidas fora da vida 

concreta. Há, portanto, uma incoerência entre o objeto da linguística, monológico e 

autônomo em si mesmo, e a própria realidade social no qual se engendra a língua, 

uma realidade que, conforme explica Schnitman (1996, p. 16), é composta por uma 

cultura repleta de uma gama de linguagens, tempos e projetos, com uma “trama 

plural, com múltiplos eixos problemáticos”. Com o reconhecimento desse contexto, 

passa a acontecer o processo, em curso inclusive até os dias atuais, da “dissolução 

dos discursos homogeneizantes e totalizantes na ciência e na cultura”, apontando 

para impossibilidade de um horizonte de sentido unitário da experiência da vida, da 

cultura ou da ciência, esclarece a autora.  

É nesse cenário que outras áreas de estudos surgem, como a perspectiva dos 

estudos bakhtinianos desenvolvidos no âmbito da Linguística como um dos estudos 

que remetem os estudos da linguagem como da ordem das Ciências Humanas, como 

discutíamos no início deste item. 

A partir desse ponto de vista que toma a linguística como uma ciência 

essencialmente humana, passemos a discussão em torno do “texto” como o terreno 

onde todas as ciências humanas necessariamente se desenvolvem. No ensaio 

intitulado O problema do texto na Linguística, na filologia e em outras ciências humanas, 

podemos observar a preocupação de Bakhtin (2006a) em eleger o texto como o único 

lugar possível onde se desenvolve toda e qualquer disciplina das Ciências Humanas, 

tanto que afirma “onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento (p. 307). 

E mais: “as ciências humanas são as ciências do homem em sua especificidade, e não 

de uma coisa muda ou um fenômenos natural [...]. Onde o homem é estudado fora 

do texto e independente deste, já não se trata de ciências humanas”, mas sim de 

anatomia, fisiologia ou outro campo (Ibid., p. 312) 

Isso não quer dizer que todos os estudos ou disciplinas abordarão o texto da 

mesma maneira. Muito pelo contrário: as especificidades da área, bem como de cada 
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estudo dentro dessa disciplina, determinam, em grande medida, a maneira como 

explorar e compreender profundamente o texto. Bakhtin reconhece que as 

disciplinas, mesmo partindo do texto para desenvolver seus estudos e tendo nele o 

seu objeto de investigação, “perambulam em diferentes direções, agarram pedaços 

heterogêneos da natureza, da vida social, do psiquismo, da história, e os unificam 

por vínculos ora causais, ora de sentido, misturam constatações com juízos de valor” 

(Ibid., p. 319).  

Bakhtin nos convida a centrar primordialmente nossas atividades 

profissionais como docentes e pesquisador em textos, mais especificamente, “em 

textos e nas condições concretas da vida dos textos, na sua inter-relação e interação”, 

afinal o texto, como discutiremos mais adiante, só existe em contextos sócio-

históricos concretos. Fora disso, perde sua força vital, sua relação com a vida, e 

retoma os estudos estruturalistas, que concebem a língua como um sistema 

autônomo, como se não houvessem sujeitos sociais que a mobilizasse e renovasse 

pelos mais diversos e diferentes motivos sociais e ideológicos.  

Mas, por que a ênfase no texto como o dado primário de como ponto de 

partida das Ciências Humanas? Porque Bakhtin e seus companheiros de estudos 

estavam interessados no homem social, que vive histórica e culturalmente, em um 

contexto único e concreto, afinal ver e compreender o autor de um texto é “ver e 

compreender outra consciência, a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro 

sujeito” (2006a, p. 316). Desse ponto de vista, o texto é a única maneira de nos 

aproximarmos da vida do homem, a única maneira de o conhecermos em suas ideias, 

intenções, projetos, relações com ele próprio e com o mundo. O foco das Ciências 

Humanas é o texto porque o verdadeiro objeto de investigação é, nas palavras de 

Bakhtin (Ibid., p. 319), o “homem social (inserido na sociedade), que fala e exprime a 

sim mesmo por outros meios”. Em outras palavras, presente em outro ensaio do 

autor (2006b, p. 395), ele afirma “o objeto das ciências humanas é o ser expressivo e 

falante”. Esse homem, porém, que conhecemos por meio de seus textos, nunca tem 

apenas uma única interpretação. Pode ser lido de várias maneiras, não de qualquer 

maneira, porém. O ser expressivo e falante, como observa Bakhtin (Ibid.), “nunca 

coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado”. 

Mantendo essa mesma orientação, Kanaev/Bakhtin (2009), no ensaio O vitalismo 

contemporâneo,  afirmam que nenhuma ciência é capaz de construir uma “definição 

completa e exaustiva de um organismo vivo”. Caso fosse possível, não precisaria, 

depois disso, existir qualquer ciência.  

Isso porque não é possível encontrar, nas Ciências Humanas, o homem senão 

nos textos por ele produzidos, afinal, pergunta Bakthin (Ibid.), como “encontrar para 

ele [o homem] outro enfoque além daquele que passa pelos textos e signos criados ou 

a ser criados por ele? Pode-se observá-lo e estuda-lo como fenômenos da natureza, 

como coisa?”. O pensador russo responde categoricamente a isso afirmando que 

apenas o texto nos dá essa possibilidade de entender o homem social (o sujeito), de 

tal modo que “quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em 

toda parte e nos empenhamos em interpretar seu significado” (Ibid.).  
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Diante disso, estamos sempre às voltas com textos, com as palavras, por 

exemplo. Como afirma Geraldi (2002, p. 02), é com elas que “vamos construindo para 

nós mesmos e para os outros os sentidos do que vemos, tocamos, ouvimos: nos 

espaços, os homens, as coisas e suas relações são temporalizados pelas linguagens 

com que referimos e interpretamos o que nos acontece”. No que diz respeito aos 

estudos da linguagem, é fundamental ressaltar que o texto é o dado de todas as 

disciplinas. Mesmo que abordado e estudado sob diferentes enfoques, o texto é a 

unidade de pesquisa, de ensino e de aprendizagem de todas elas. O texto está 

presente em toda prática de compreensão da língua(gem), desde o nível lexical, 

fonético-fonológico, morfológica, sintático até o nível semântico, discursiva, 

enunciativa e outras abordagens centradas nos aspectos sócio-históricos dos signos.  

Assim, não só os estudos da linguagem, mas as ciências consideradas 

humanas têm como especificidade o trabalho com textos, sendo que o mais 

diferencia nossas disciplinas humanas das naturais é que produzimos textos sobre 

textos, construímos enunciados acerca de outros enunciados, nossas palavras se 

referem a palavras outras (do passado e do futuro), sempre. De acordo com Bakhtin 

(2006a):  

 
O pensamento das ciências humanas nasce como pensamento sobre pensamento 

dos outros, sobre exposições de vontades, manifestações, expressões, signos [...]. 

não é nossa intenção um aprofundamento na história das ciências humanas, 

particularmente da filologia e da linguística – estamos interessados na 

especificidade do pensamento das ciências humanas, voltado para pensamentos, 

sentidos e significados outros, etc. realizados e dados ao pesquisador apenas sob 

a forma de texto (BAKHTIN, 2006a, p. 308). 

 

Considerando essa proposta elaborada por Bakhtin e seu Círculo, presente em 

outros tantos escritos desse grupo, cabe ressaltar que não há situação humana que 

não seja exprimível por signos. A palavra (seja ela interior ou exprimível 

externamente), o gesto, a entonação, uma série de sensações físicas (como: rubor, 

suor, etc.) são exemplos de respostas do homem a uma série de situações, como 

aquelas que passam no seu pensamento, da sua relação com o contexto, com seus 

posicionamentos frente a discursos outros. Tendo em vista a palavra especificamente, 

Ponzio (2010, p. 15) afirma que “não existe comportamento e não existe pensamento, 

nem tão pouco sensação, sentimento, humor, desejo e imaginação que não sejam 

feitos dessa “matéria”, a matéria da palavra”305. 

Como nós, enquanto professores e pesquisadores abordamos o texto em 

nossas atividades. Entendemos que a concepção de linguagem é fundamental para 

determinar o modo como o texto pode ser trabalhado.  Diante dessa centralização do 

                                                 
305 Cabe mencionarmos que as obras “Marxismo e Filosofia da Linguagem” (2009) e “A construção do enunciação 

e outros ensaios” (2013) concentram uma vasta discussão a respeito da relação dos signos (em especial, da 

palavra) com elementos extraverbais, como os pensamentos, o comportamento, as crenças, etc.   

 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

4
7

 

texto como o lugar onde as ciências humanas desenvolvem suas atividades, 

discutimos, a seguir, a posição do professor/pesquisador frente ao texto no que diz 

respeito a concepção de linguagem que determinará o modo como ele conceberá o 

texto, o que tem implicações diretas em todas suas atividades.   

 

2. ATITUDE RESPONSIVA DIANTE DE TEXTOS: escolha de 

concepção/concepções de linguagem  

 

Com base os estudos do Círculo de Bakhtin e de Geraldi (1984, 2016), 

entendemos que as atividades ligadas ao ensino e a aprendizagem da língua(gem), 

que incluem atividades de pesquisa e extensão, reclamam necessariamente uma 

escolha do professor/pesquisador uma escolha referente às concepções de língua que 

adotará para desenvolver suas práticas, sendo tal escolha seu ato responsável, do 

qual não pode fugir ou criar álibis.  

Para desenvolver essa perspectiva, começamos reconhecendo o que Geraldi 

(1984) entende como uma aspecto fundamental e de princípio a todo e qualquer 

processo que envolve o ensino de língua portuguesa - e que podemos ampliá-la para 

todos os estudos da linguagem – que se trata de entender o quanto as atividades do 

professor/pesquisador articula uma opção política. Isso porque tudo que acontece ao 

longo de um estudo da língua(gem) é decorrente da escolha feito pelo 

professor/pesquisador:  

 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a estes conteúdos, as 

estratégias de trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de 

avaliação, o relacionamento com os alunos, tudo isso corresponderá, nas nossas 

atividades concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos (GERALDI, 

1984, p. 42). 

  

É essa escolha que produzirá respostas a uma questão fundamental levantada 

por Geraldi, neste mesmo ensaio, que precisamos sempre nos lembrar para que 

nossas atividades façam sentido e tenhamos dela consciência. Qual seja: “para que 

ensinamos o que ensinamos?” e sua correlada: para que os sujeitos “aprendem o que 

aprendem?”. Estar diante da tarefa e ler e produzir textos é saber orientar-se diante 

das práticas de compreensão de textos. Para tanto, precisamos ter em vista o que 

estamos buscando com tais atividades.  

A resposta ao “para quê ensinamos o que ensinamos?” e sua correlata 

envolve, na perspectiva de Geraldi, a escolha da concepção de linguagem, que 

determinará todo o processo de estudo da língua(gem). Para melhor situar a 

concepção que acreditamos direcionar os estudos da linguagem para um campo mais 

humano, vinculado às práticas sociais concretas, pautado na liberdade da palavra 

construído no aprofundamento das questões teóricas e metodológicas, apresentamos 

as três concepções mais recorrentes na Linguística elencadas por Geraldi (1984).  



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

4
8

 

A primeira delas é a linguagem entendida como expressão do pensamento. 

Essa concepção parece ter iniciado sistematicamente a partir dos trabalhos de 

Dionísio de Trácia (século II a. C.), autor da primeira gramática ocidental, 

instaurando as noções de “certo” e “errado” em relação aos usos da língua. Tal 

perspectiva, que tem uma de suas consequências a crença de que quem não se 

expressa bem necessariamente não pensa bem, manteve-se como hegemônica até o 

início do século XX, sendo rompida pelo trabalho de Saussure (Perfeito, 2005). No 

âmbito dessa concepção, entende-se que tudo se forma no interior da mente do 

indivíduo (inclusive a expressão verbal), sendo a enunciação um ato monológico que 

apenas traduz o conteúdo interior para o exterior. Esse processo em nada é 

determinado pela situação social concreta no qual ocorre a enunciação.  

A segunda concepção, em voga desde os anos 60 do século passado até a 

atualidade, aborda a língua como um conjunto de signos combinados segundo 

regras, ou seja, um código, capaz de transmitir uma mensagem do emissor ao 

destinatário/receptor. A linguagem é, então, um instrumento de comunicação. Como 

observa Geraldi (1984), essa concepção atrela-se teoria da comunicação, sendo de 

base estruturalista. Com isso, igualmente desconsidera uma série de elementos 

contextuais em jogo no uso da língua, como a posição axiológica do enunciador, as 

mudanças de projetos de dizer ao longo de uma enunciação, a relação do verbal com 

o não-verbal, etc306.  

Bastante diferente é terceira concepção de linguagem, a qual compartilhamos 

como a opção que melhor indica um fazer teórico e pedagógico nos dias atuais. Mais 

fortemente proposta desde a década de 1980, essa concepção vem sendo cada vez 

mais debatida, revisada e aprofundada, sendo, inclusive, fundamentação teórica em 

uma série de documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). Essa terceira concepção entende que a linguagem é uma forma de inter-ação. 

Trata-se de assumir que a linguagem vai além da transmissão de informações que 

partem do emissor e chegam ao receptor. A linguagem é entendida como o “lugar da 

interação humana”, através dela “o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria 

praticar a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 

compromissos e vínculos que não pré-existiam antes da fala (GERALDI, 1984, p. 43). 

 É também, lembrando o que discutíamos no item anterior, conhecer o homem 

e sua relação consigo mesmo e com os outros. É conhecer suas posições valorativas 

sobre o mundo. É observar como e porque ele muda, altera, seus projetos de discurso 

em uma interlocução. É conhecer como outros enunciados o pressionam ou o 

libertam. É encontrar em sua voz, a voz do outro que lhe constitui. É conhecer as 

polêmicas travadas com os discursos de outrem. Nesse sentido, compartilhamos com 

Geraldi (2010b) que 

 

                                                 
306 Bakhtin/Volochinov (2009), no livro Marxismo e filosofia da linguagem, fazem uma detalhada crítica a duas 

correntes filosófico-linguístico hegemônicas que denominam “subjetivismo idealista” e “objetivismo abstrato” 
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A linguagem é condição sine qua non na apreensão e formação de conceitos que 

permitem aos sujeitos compreender o mundo e nele agir; ela é ainda a mais usual 

forma de encontro, desencontro e confronto de posições porque é através dela 

que estas posições se tornam públicas. Por isso, é crucial dar à linguagem o 

relevo que de fato tem: não se trata evidentemente de confinar a questão 

educacional à linguagem, mas trata-se da necessidade de pensá-la à luz da 

linguagem (GERALDI, 2010b, p. 34).  

 

Cabe mencionarmos que é essa terceira concepção que fundamenta o 

pensamento do Círculo de Bakhtin. Ainda que essa concepção não seja explicitada 

linearmente tal como nos moldes tradicionais, pode ser encontrada por uma trabalho 

indiciário de leitura, como realizamos ao longo deste pós-doutorado, cuja 

interpretação está materializada neste relatório.  O trabalho de leitura não se finda, 

está sempre por ser retomado para uma busca cada vez mais aprofundada dessa 

teoria.  

Por fim, para irmos fechando a discussão que propomos neste item, 

entendemos que as concepções de linguagem, da qual destacamos três delas, são 

integrantes do mundo da cultura e, como tal, precisam ressoar com o mundo da vida 

do sujeito, ou seja, com as contrapalavras do professor/pesquisador. Alguma das 

concepções precisa tornar-se uma verdade para ele, para que, então, seja superado o 

dilema da separação entre o mundo da cultura e o mundo da vida, ruptura que, na 

visão de Bakhtin (2010), precisa ser superada tamanha a crise de ato responsável que 

a dicotomia produz.  

Quanto a essa relação entre teoria (mundo da cultura) e vida, Bakhtin (2010, p. 

95) afirma que, quanto mais próximo o sujeito está da unidade teórica e apenas ali 

permanece, “tanto mais a singularidade individual é única e genérica”, resultando 

em um “possível conteúdo vazio e idêntico a si mesmo”. A singularidade do existir 

exige que o sujeito assuma sua responsabilidade e faça suas opções, ainda que elas 

seja reconfiguradas, revisadas, inacabadas. É esse reconhecimento da participação do 

sujeito no existir que é base efetiva de sua vida e do seu ato responsável.  

Recentemente, Geraldi (2016) afirmou a relação entre as concepções de 

linguagem e a necessidade de o professor assumir alguma delas como sua, 

obviamente renovando-a e ressignificando-a em suas atividades. Lembrando a 

temática que desenvolveu ao longo de sua trajetória acadêmica sobre o quanto as 

concepções de linguagem embasam o trabalho pedagógico do professor, Geraldi 

(2016) afirma que, enquanto o professor não assumir como própria alguma 

concepção de linguagem (não necessariamente a defendida por ele), enquanto a 

concepção não dizer nada a ele, enquanto não acreditar em alguma ou parte dela, “as 

atividades de ensino não são geridas pelo professor, mas repetidas por ele como uma 

rotina, sem construir uma prática verdadeira, porque seu passado de ontem não 

ilumina o futuro”.  

Nesse caso de repetição como o lugar do processo de ensino e aprendizagem, 

o professor ficará sempre “dependendo de orientações que lhe venham de fora, quer 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

5
0

 

na forma de livros didáticos, quer na forma de exercícios e aulas disponíveis em 

portais a que acessa não para construir sua aula, mas para executar sua aula de forma 

automática e não autônoma”, esclarece o pesquisador (2016, p. 180).  

Diferente são as atividades que, fundamentadas na terceira concepção de 

linguagem, estudam e pesquisam o texto. No próximo item deste trabalho, propomos 

que as atividades voltadas à compreensão de textos podem, nesta direção sugerida 

pela terceira concepção de linguagem, consistirem em estratégias que possibilitam a 

ativa interação entre leitor e autor, que são, cada um deles, constituídos por outras 

tantas vozes sociais.  

 

3. LER/COMPREENDER/ANALISAR TEXTO PARA ESCUTAR AS VOZES 

SOCIAIS  

 

Ao se abrir para conhecer o outro em um ato de compreensão, o sujeito 

sempre permanece para si também, fazendo suas palavras se encontrarem com a 

palavra do texto como material de investigação, como dado primário material. Nesse 

momento da leitura como compreensão, temos “a interação do horizonte do 

cognoscente com o horizonte do cognoscível” (BAKHTIN, 2006b, p. 394). Não 

podemos esquecer que um encontro de sujeito é, como discutíamos no item 2 deste 

relatório, um encontro que se torna conhecido por meio de textos, pois, nesse 

encontro, só textos (verbais e não-verbais) são produzidos. Por isso, Bakhtin (2006a, 

p. 311) considera que a “verdadeira essência” do acontecimento da vida do texto se 

desenvolve na “fronteira de suas consciências, de dois sujeitos”.  

Isso quer dizer que o sujeito, ao ler um texto, o sujeito oferece a ele suas 

contrapalavras.  Não há, conforme essa concepção, outra possibilidade de 

compreender um texto, senão fazendo dialogarem as palavras do autor com as 

palavras do leitor. Isso é parte do seu ato responsável, um dever diante do texto que 

o convida a uma compreensão. Isso remete a problemática levantada pelo Círculo 

acerca da tese de que toda compreensão é necessariamente um ato bilateral de 

conhecimento, e não um ato unilateral do cognoscente. Bakhtin (2006b) afirma que a 

compreensão, pela sua natureza bilateral, assenta-se sob um duplo ativismo, tanto de 

quem se dispõe a compreender, quanto do sujeito a ser compreendido – do leitor e 

do autor.  

O texto que lemos expressa algo, assim o sujeito leitor, com suas 

contrapalavras, expressa algo. Ambos possuem visões de mundo, palavras outras 

que os constituem. É um verdadeiro encontro de palavras. Ao fazermos ciência (ou 

melhor, uma “heterociência”), produzimos textos em relação a outros textos, como 

discutimos anteriormente. Isso é que faz com que nosso trabalho seja, em diferentes 

graus, dialógico, diferentemente das ciências exatas, como observa Bakhtin:  

 
As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto contempla 

uma coisa e emite um enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o cognoscente 

(contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe como coisa muda. 
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Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e conhecido 

como coisa. Mas o sujeito tal como não pode ser percebido e estudado como coisa 

porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 

consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico 

(BAKHTIN, 2006b, p. 400).  

 

Conforme Geraldi (2002, p. 06), um leitor que silencia suas contrapalavras 

nega-se a experiência da leitura. Geraldi, ainda no referido artigo, esclarece que as 

palavras que carregamos “multiplicam as possibilidades de compreensão do texto (e 

do mundo) porque são palavras que, sendo nossas, são de outros, e estão dispostas a 

receber, hospedar e modificar-se face às novas palavras que o texto nos traz”. É desse 

encontro com alteridades, no processo de leitura, que emergirá a compreensão do 

texto.  

Para tanto, reiteramos, o leitor não pode se esquecer, abandonar-se, no 

processo de leitura, fundir-se com o texto lido. A leitura é uma abertura à alteridade 

e, como observa Bakhtin (2006b, p. 394), “ao abrir para o outro, o indivíduo sempre 

permanece para si também”. Essa manutenção de uma certa distância, e não 

coincidência com o outro, assegura um excedente de visão necessário para a 

compreensão, afirma Bakhtin (Ibid., p. 394). Nesse processo, a oferta de 

contrapalavras que lhe permite construir sentidos, dá-lhe certa liberdade, sem o 

aprisionar às visões do texto lido. Nas palavras de Bakhtin (Ibid, p. 395), “o ser que 

se auto-revela não pode ser forçado ou tolhido”. Devido a isso, a compreensão, tal 

como a entendemos neste trabalho, é sempre ativa e responsiva. No processo de 

leitura e análise de textos, o sujeito leitor, seja o professor, seja o estudante, não deve, 

portanto, anular suas contrapalavras. Elas têm papel fundamental na construção de 

sentidos.  

É importante aqui discutir a natureza dialógica de ser humano, pois é devido 

a isso que a leitura permite escutar várias. Somos, sempre, constituídos de palavras 

de outros sujeitos, as quais tornamos nossas palavras, refratando o dizer escutado. 

Em nossas palavras, são escutados ecos de outras tantas palavras que nos 

constituem. Implícita ou explicitamente, as palavras do outro constituem nossas 

palavras. Essa dialogicidade está sempre em toda obra do Círculo, tanto que, em 

quanto à Bakhtin (2006b, p. 409), ele esclarece: “quanto a mim, em tudo ouço vozes e 

relações dialógicas entre elas”. Nisso, escutamos também sua forte crítica ao 

estruturalismo e formalismo, que só se ocupam de relações lógicas da ordem do 

repetível da língua em prol do fechamento do texto em si mesmo, sem abertura à 

alteridade. A dialogicidade é singular, é única. Cada sujeito, pela sua unicidade, é 

constituído por determinados outros tantos sujeitos, por outras tantas vozes. Sua 

resposta a essas palavras é, sempre e em alguma medida, única, singular e 

irrepetível.  
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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva refletir sobre o conteúdo temático contemplado em um anúncio 

publicitário, buscando compreender como os recursos estilísticos e estruturais se 

estabelecem a partir deste elemento constitutivo do gênero.  Foi selecionado um enunciado 

da empresa O Boticário, que estabelece uma relação dialógica com o conto de fadas A Gata 

Borralheira, dos Irmãos Grimm, e a sua releitura em Cinderela, de Walt Disney, os quais 

apresentam, como protagonistas, princesas que sonham e esperam pelo príncipe encantado. 

Já no anúncio em questão, a princesa recebe o poder de tomar atitudes e escolhas e, agora, 

são os homens que sonham com ela. A investigação vincula-se à Linguística Aplicada e 

pauta-se na perspectiva sócio-histórica da linguagem, embasada nos pressupostos teóricos 

do Círculo de Bakhtin e de pesquisadores que seguem esta vertente. Os resultados 

evidenciam as estratégias utilizadas pelo anúncio publicitário, por meio do emprego de 

recursos discursivos e linguístico-discursivos, a partir de um tema e da valoração que a 

empresa tem, ou que simula ter, sobre ele: o empoderamento feminino, o qual está, no 

anúncio, estritamente ligado ao uso dos produtos de O Boticário. 

 

Palavras-Chave: Dialogismo. Conteúdo temático. Gênero anúncio publicitário. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

articipamos da vida por meio da produção e da interpretação de gêneros do 

discurso que se originam e se estabelecem nos inúmeros campos da atividade 

humana e, por isso, os gêneros são, para a perspectiva dialógica da linguagem, 

formas de dizer mais ou menos estáveis, formas que atendem as nossas intenções e 

vontades comunicativas. A afirmativa de Bakhtin (2003[1953], p. 282) é a de que 

“Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todo os nossos 
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enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” 

(grifos do autor). 

Logo, a partir de uma intenção ou vontade discursivas, escolhemos uma forma 

de enunciado, um gênero do discurso, que é determinado pelas características do 

campo onde está inserido o gênero, pela prática social de linguagem que o gênero 

manifesta, entre outros elementos que formam a situação extraverbal da natureza do 

enunciado, bem como por elementos que estão, segundo Bakhtin (2003[1953], p. 262), 

“indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados 

pela especificidade de um determinado campo da comunicação”: o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional. Ressaltamos que o conteúdo temático 

é o que determina as escolhas e peculiaridades estilístico-composicionais de um 

gênero discursivo e, por este motivo, interessamo-nos, neste trabalho, em analisar 

um anúncio publicitário da empresa O Boticário, buscando compreender como os 

recursos estilísticos e estruturais se estabelecem a partir do conteúdo temático 

tratado na peça. Este trabalho está vinculado aos Projetos de Pesquisa: Estudos 

dialógicos da linguagem - contribuições para pesquisas em linguística aplicada nos contextos 

escolares e não- escolares (Projeto interinstitucional, coordenado pela UNIOESTE), A 

escrita em contextos de ensino e de aprendizagem (UFT), Dialogismo em práticas 

linguageiras a partir do trabalho com os gêneros discursivos (UFPA) e Gênero textual: 

instrumento que materializa e significa uma prática social e instrumento a ser apropriado pelo 

aprendiz no processo de instrumentalização (UENP). 

  

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Ao tratar da definição dos três elementos que formam os gêneros discursivos; 

o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo, Bakhtin (2003[1953], p. 

296) expõe que “o enunciado, seu estilo e sua composição são determinados pelo 

elemento semântico-objetal e por seu elemento expressivo, isto é, pela relação 

valorativa do falante com o elemento semântico-objetal do enunciado”. Assim, o 

conteúdo temático, ou elemento semântico-objetal, não corresponde apenas ao tema 

tratado em um texto mas também a valoração que esse tema recebe do falante (autor 

do texto escrito ou oral). Contudo, como um enunciado é sempre um elo na cadeia 

discursiva, é um diálogo com aqueles que o precederam e com aqueles que a ele 

responderão, a apreciação de valor que o outro pode dar ao tema também é 

integrada ao acento valorativo estabelecido pelo falante. Na obra “Discurso na vida e 

discurso na arte” (VOLOCHINOV/BAKHTIN, 1976[1926], p. 9), os autores afirmam 

que qualquer locução, seja ela oral ou escrita, “é a expressão e produto da interação 

social de três participantes: o falante (autor), o interlocutor (leitor) e o tópico (o que 

ou o quem) da fala (o herói)”. Este último é denominado por Cereja (2005) como 

tópico ou objeto do enunciado.  

Em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, Bakhtin/Volochinov (1992[1929]) 

tratam do conteúdo temático em alguns capítulos, concentrando as discussões, 

especificamente, no capítulo 7: “Tema e Significação na língua”. Segundo os autores, 
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o tema se caracteriza por elementos verbais e não verbais da situação: “o tema da 

enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que entram na 

composição, mas igualmente pelos elementos não verbais da situação” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992[1929], p. 128). Assim, em uma leitura de um texto-

enunciado, o significado vem do próprio texto (matéria linguística), mas o sentido (a 

sua temática) é construído na enunciação. Isso quer dizer que, dependendo do 

contexto em que essa enunciação se insere, o sentido pode ser diferente. 

Para tratar dessa questão, Sobral e Giacomelli (2016) apresentam como 

exemplo a situação de uma pessoa dizendo a outra: “Vá para o inferno!” que pode 

ser entendida simplesmente como uma frase de alguém a outra pessoa. Nesse caso, 

entende-se a frase, mas não o tema dela, pois  

 
Só podemos entender o tema se soubermos como a pessoa disse ‘Vá para o 

inferno!’: como ofensa a alguém ou como brincadeira com alguém; se irritada 

com seu chefe e se demitindo; se ela simplesmente exclamou isso por se espantar 

com algo que lhe contaram; etc. Temos de saber onde, quando, quem, como e a 

quem algo foi dito para entender o que foi dito, ou seja, para além da frase 

simplesmente. A frase é da língua, e o enunciado é do discurso, sendo, portanto, 

mais do que frase. Logo, discurso envolve interação e não somente língua 

(SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p. 1080). 

 

Sendo assim, os fatores da situação de comunicação influenciam na construção 

e na compreensão do tema que é ideológico, porque carrega uma série de valores dos 

interlocutores. Pode-se afirmar que o tema é indissociável da enunciação, pois é 

“expressão de uma situação histórica concreta” (CEREJA, 2005, p. 202). Dessa forma, 

o tema é formado pelas várias significações que construímos - à medida que 

compreendemos as palavras alheias e que elas se tornam palavras nossas.  

Por outro lado, de acordo com Bakhtin/Volochinov (1992[1929], p. 129), “[...] o 

tema deve apoiar-se sobre uma certa estabilidade da significação; caso contrário, ele 

perderia seu elo com o que precede e o que segue, ou seja, ele perderia, em suma, o 

seu sentido”. Isso ocorre porque “o enunciado é um elo na cadeia da comunicação 

discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de 

foram quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias 

dialógicas” (BAKHTIN, 2003[1953], p. 300). Para Cereja (2005, p. 218), “a significação 

está para o signo linguístico assim como o tema está para o signo ideológico; ou 

ainda, que a significação está para a língua assim como o tema está para o discurso e 

para a enunciação”.  

Nesse sentido, Menegassi (2010, p. 79) afirma que “[...] o tema é parte inerente 

da enunciação, que se manifesta através dos sentidos construídos no gênero do 

discurso manifestado nas situações específicas e reais de interação verbal”. A partir 

de todas essas considerações, compreendemos o conteúdo temático, elemento que 

constitui o gênero, não apenas como um assunto específico de um texto-enunciado, 
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mas como uma orientação de sentido, que considera o momento da enunciação, a 

finalidade discursiva e os participantes da interação.  

Para Sobral (2009),  a ideia de significação e tema pode ser vista como um dos 

pontos de convergência entre vários conceitos do Círculo de Bakhtin, como o 

diálogo, a interação, o sujeito, a enunciação etc., pois: 

 
▪ as palavras servem, em sua significação, ao surgimento e 

desenvolvimento de temas. A significação é a base a que o sujeito em 

contexto (na presença do ‘outro’) recorre para ‘criar’ e desenvolver o 

tema; 

▪ os temas surgem na interação dialógica (que não se restringe a algumas 

formas fixas), sendo portanto fruto da situação de produção dos 

discursos; 

▪ o sujeito avalia aquilo que diz levando em conta as reações presumidas 

do interlocutor etc., e o faz no âmbito de uma dada maneira de conceber e 

construir o mundo humano a partir do mundo natural, biológico 

[naturalização]; e 

▪ essas maneiras de conceber e construir o mundo têm caráter ideológico, o 

mesmo ocorrendo com os signos, sempre entendidos como signos 

ideológicos (SOBRAL, 2009, p. 82). 

 

De tal modo, podemos compreender que a significação é a base para a 

realização do tema. Este, por sua vez, nasce em situações concretas de interação e é 

avaliado pelo sujeito (locutor) a partir das possíveis reações do interlocutor. Tais 

reações são permeadas por ideologia Assim, na alternância dos sujeitos do discurso 

(BAKHTIN, 2003[1953]), o tema pode ganhar novas orientações de sentido, porque o 

ouvinte ao se tornar falante agrega “sua individualidade no estilo, na visão de 

mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. Essa marca da individualidade, 

jacente na obra, é o que cria princípios interiores específicos que a separam de outras 

obras” (BAKHTIN, 2003[1953]), p. 279).  Porém, as orientações sentido constituidas 

pelo outro, o ouvinte que agora é o falante, estão condicionadas, entre outros 

fenômenos, ao campo da atividade humana da qual participa a enunciação e, 

portanto, as formas que adquirem os enunciados (os gêneros do discurso). E por esse 

motivo, a exauribilidade semântico-objetal do tema do enunciado, segundo Bakhtin 

(2003[1953], p. 281), “é profundamente diverso nos diferentes campos da 

comunicação discursiva”. Explica  Menegassi (2010, p. 80) que 

 
exaurir, segundo o Dicionário Aurélio, significa esgotar completamente 

(FERREIRA, 1999). Assim, a ‘exauribilidade do objeto e do sentido’ (BAKHTIN, 

2003, p. 281) é compreendida como sendo ‘exauribilidade temática’, pois o 

próprio autor a denomina como ‘exauribilidade semântico-objetal do tema do 

enunciado’ (p. 281). Dessa forma, uma vez que um dos elementos do gênero 

discursivo é o conteúdo temático, isto é, o sentido da enunciação, portanto, opta-

se por denominar a proposição ‘do objeto e do sentido’ como correspondente à 

noção conceitual ‘temática’, formando, com isso, o conceito ‘exauribilidade 
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temática’, como noção inerente ao gênero discursivo, que envolve a 

exauribilidade do objeto e do seu sentido, ou seja, de sua temática (MENEGASSI, 

2010, p. 78-79). 

 

Nesse sentido, para Bakhtin (2003[1953]), a exauribilidade, o esgotamento do 

tema, pode ocorrer de duas maneiras: de forma plena ou de forma relativa.  A 

exauribilidade temática plena ocorre em alguns campos da atividade humana, em 

que, na alternância dos sujeitos do discurso, as respostas podem ser restritas, pelo 

fato de a padronização do gênero e a situação comunicativa em que ele se insere não 

permitirem uma resposta criativa, na exposição do tema. A exauribilidade relativa é 

estabelecida em enunciados em que a criatividade é necessariamente solicitada, ou 

seja, a relativa conclusibilidade (BAKHTIN, 2003[1953]) é “[...] exigência do gênero 

discursivo, justamente por ter seus limites como enunciado concreto imposto pelo 

grupo social em que circula” (MENEGASSI, 2010, p. 81). Ela se manifesta nos campos 

de atividade humana em que o gênero apresenta elementos criativos que permitem, 

na alternância dos sujeitos do discurso, uma atitude responsiva, sendo, portanto, os 

gêneros secundários os mais propícios a esse tipo de exauribilidade. O autor conclui 

que 

 
[...] o gênero em si não é relativo, mas o tema que o constitui apresenta essa 

característica, em função do projeto de dizer do autor, da finalidade marcada, da 

‘idéia definida do autor’, nas palavras de Bakhtin. Dessa maneira, o tema é um 

elemento que está intimamente ligado ao gênero, sendo, portanto, o primeiro dos 

elementos de sua constituição. 

Com isso, observa-se que a exauribilidade temática é elemento primário e 

essencial à produção de gênero discursivo, orientando o produtor, no seu 

processo de construção, e o interlocutor-respondente, no seu processo de 

compreensão responsiva, para que se estabeleça a interação verbal social 

(MENEGASSI, 2010, p. 82). 

 

Portanto, como o primeiro elemento que constitui o gênero, é o conteúdo 

temático que define a estruturação discursiva e linguística que assume o texto, ou 

seja, a construção composicional e o estilo do gênero do discurso.  

De forma geral e sintética, a construção composicional diz respeito aos 

elementos que formam a estrutura global do gênero, a plano geral, os tipos de 

discurso empregados, a sequência tipológica que organiza a continuidade e a 

progressão temática. O estilo é formado pelos mecanismos textuais e enunciativos. 

Vejamos como, então, o conteúdo temático instituído em um anúncio 

publicitário da empresa O Boticário organiza os demais elementos que forma o 

gênero. 
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2. O CONTEÚDO TEMÁTICO DE UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO DO O 

BOTICÁRIO 

 

O anúncio em análise foi lançado em 2008 e veiculado em diversos suportes: 

outdoors, revistas, jornais; na modalidade escrita da língua, em diferentes 

plataformas: impressas e virtuais (web): 

 
Figura 28. Anúncio Boticário310 

 
 

.Para uma melhor visualização, transcrevemos os textos verbais que forma o 

anúncio: 

 

 

                                                 
310 Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=gabriela+vivia+sonhando+com+o+ 

principe+encantado,+mas+depois+que+passou+a+usar+O+Botic%C3%A1rio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwiRubqRtZzdAhUBCpAKHWo7C6QQ_AUICygC&biw=1216&bih=556#imgrc=R9LiLh3I-D5BCM. 

Acesso em: 02 set. 2018 
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O campo da atividade humana (BAKHTIN, 2003[1953]), do qual participa o 

texto, é o publicitário, que se constitui pela apresentação de produtos ou serviços, a 

fim vendê-los a um público específico. Nesse sentido, o  anúncio publicitário é 

definido por Gonzales (2003, p. 14), como “uma forma de comunicação de massa, 

cujos objetivos são transmitir informação e incitar as pessoas a certos 

comportamentos”. A expressão incitar dentro do campo publicitário pode ser 

compreendida, segundo Gonzales (2003), muito mais do que apenas levar a, mas a 

persuadir o comportamento de consumo das pessoas, ou até mesmo de persuadir o 

consumidor a uma atitude de consumismo.  

No caso de nosso corpus, o anunciante, a empresa que está apresentando seu 

produto, é O Boticário, o qual consideramos o falante/produtor da enunciação, uma 

vez que a intenção comunicativa é por ele formada e a interação ocorre tendo-o como 

ponto de partida; o anúncio, o texto propriamente dito, foi produzido por uma 

agência especializada, a AlmapBBDO,  e os destinatários, aqueles que o anunciante 

pretende persuadir para comprar seus produtos e podem ser reconhecidos como um 

público do gênero feminino. Assim, o objetivo da interação é O Boticário 

vender/persuadir o público feminino a comprar, isto é, a usar os  seus produtos: 

perfumes, maquiagem, produtos para cabelo e corpo. Destacamos o fato de a peça 

não apresentar um produto específico, mas sim a marca como representante maior 

do que é comercializado pela empresa 

Desse modo, considerando o campo em que está inserido o anúncio, os 

interlocutores, o querer dizer, o conteúdo temático, que está “indissoluvelmente 

ligado ao todo do enunciado” (BAKHTIN, 2003[1953], p. 262), é o do 

empoderamento feminino que acontece quando as mulheres passam a usar os 

produtos de O Boticário. A valoração que o tema recebe do anunciante está instituída  

na relação dialógica que o anúncio estabelece com o conto de fadas “A Gata 

Borralheira”, dos Irmãos Grimm, e a sua releitura em “Cinderela”, de Walt Disney. 

Os contos carregam valores sociais voltados a um caráter humanizador (CANDIDO, 

2011), a uma busca de promover reflexões que levam os indivíduos  a terem uma 

visão positiva da vida, pois, apesar de todo o sofrimento, os protagonistas, 

geralmente princesas, como acontece nos dois contos em referência, não sofrem 

transgressão de caráter, não alteram suas condutas diante dos problemas e 

dificuldades que enfrentam. Contudo, as princesas, nos contos, são aquelas que 

esperam, que obedecem, já a personagem do  anúncio, também uma princesa, recebe 

o poder de tomar atitudes, de escolher ser o que quiser: de ser aquela que sonha e 

espera ou ser o sonho de outras pessoas e de escolher quem ela quiser.   

Assim, como afirma Cereja (2005), o tema expressa situações históricas 

concretas. No mesmo sentido, explicam Rojo e Barbosa (2015, p. 88), que o tema “se 

encontra viabilizado pela refração da apreciação de valor do locutor no momento de 

sua produção. É pelo tema que a ideologia circula”. Logo, os valores sociais do século 
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XIX, retratados pelo romantismo em “A Gata Borralheira”, dos Irmãos Grimm311, 

apresentam aspectos como o homem como o detentor de todas as decisões e a 

mulher como sujeito passivo, pois:  o pai, com a morte da primeira esposa, resolve se 

casar, o que não é questionado pela filha, a princesa. Essa princesa sofre com a 

maldade da madrasta e suas filhas e, então, vive em solidão, fantasiando situações 

com outro homem, que é quem pode lhe salvar, um príncipe. O fantástico conduz o 

enredo, no dia do baile do príncipe, uma pomba ajuda a princesa, dando-lhe um belo 

vestido e sapatos de ouro. Ela vai ao baile, ambos se apaixonam, mas ela perde o 

sapatinho ao fugir do príncipe. Com o sapato em mãos, ele procura pela amada, até 

que a encontra e eles se casam e são felizes para sempre.  

Em “Cinderela”, de Walt Disney, século XX, a princesa era filha de um 

comerciante rico que morreu; ela passa a conviver, como empregada, com sua 

maldosa madrasta e suas duas filhas. No dia do baile, a fada madrinha, junto de 

outros animais, amigos de Cinderela, concedem um belo vestido, carruagem e 

sapatos de crital à jovem. O príncipe se apaixona por ela e, na volta para casa, ela 

deixa cair seu sapatinho de cristal. Querendo encontrá-la, o príncipe ordena que 

todas as moças do reino experimentem o sapato. Cinderela experimentou e o sapato 

serviu. A jovem e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre. 

Nosso corpus foi produzido no século XXI, marcado, cada vez mais, pela luta 

do empoderamento feminino, que envolve posicionamentos políticos e sociais para 

fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gêneros na sociedade. 

Empoderar-se é, então, o ato de tomar poder sobre si, que é o que pode ser 

observado no anúncio em análise. A princesa é apresentada como aquela que toma 

atitudes, ela pode escolher entre os príncipes que a querem: são várias mãos 

masculinas que oferecem a ela o sapatinho de cristal, ela poderá escolher entre eles. 

Ou, pode “recusá-los”  e simplesmente ser aquela que provoca sonhos, o que pode 

ser interpretado pelo olhar da personagem que não se dirige a nenhuma das mãos, 

atitude que pode ser entendida como a de recusa a todas elas. 

Portanto, assim como afirma Bakhtin (2003[1953]), é a partir do tema e da 

valoração que esse tema recebe do anunciante, influenciadas pelas questões 

ideológicas do momento histórico em que o texto é produzido que os  recursos 

estilísticos e composicionais se organizam no enunciado. O texto não-verbal, que é 

elemento característico e estável na estrutura composicional do gênero discursivo 

anúncio publicitário, é que apresenta uma inversão da personalidade da princesa dos 

contos de fadas, perpassado por uma nova realidade: a mulher sensual, decidida e 

empoderada do século XXI. Aspectos da sensualidade que podem ser observados 

pela boca vermelha, pelo decote da roupa, em contraponto à cor do vestido e às 

flores no cabelo que dão um ar de sensibilidade, preservando a significação da figura 

da princesa, do fator linguístico (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992[1929]).  

                                                 
311 Disponível em: https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/a_gata_borralheira_cinderela. Acesso em 25-

08-2018. 
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O homem também ganha novo papel no anúncio, integrado às questões 

histórias e ideológicas do novo século (CEREJA, 2005; ROJO, BARBOSA, 2015).Os 

sapatos de cristal, agora, vêm de várias mãos masculinas, reforçando a ideia de 

sedução e poder da mulher, ela não é mais aquela que espera.  O poder de escolha, 

isto é, o total protagonismo da mulher está inserido ainda no fato do anunciante 

destacar que a consumidora dos produtos O Boticário pode ainda escolher entre as 

“mais de 2.300 lojas” da empresa, as quais, assim como os príncipes, estão esperando 

por cada uma das mulheres. Essa questão, que envolve o conteúdo temático, 

manifesta-se na organização composicional do texto (BAKHTIN, 2003[1953]), no 

emprego  do discurso interativo. O uso do pronome “você” marca a proximidade 

entre o anunciante e cada uma das mulheres destinatárias/interlocutores do discurso. 

A sequência em predominância na organização do conteúdo temático é a da  

narração, o que institui mais uma vez o diálogo com os contos de fadas. O gênero 

discursivo conto de fadas caracteriza-se pela estabilidade do aspecto tipológico do 

narrar para a organização da “mimesis da ação através da criação da intriga no 

domínio do verossímil” (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 121). Tal 

tipologia está implícita na organização dos elementos que formam o texto verbal e o 

não-verbal em nosso corpus, porém pode ser destacada no texto verbal da seguinte 

forma: há uma organização da  situação inicial da narração: “Gabriela vivia 

sonhando com seu príncipe encantado”; ocorre, então, o conflito: “Mas, depois que 

ela passou a usar O Boticário”; e o desfecho: “foram os príncipes que perderam o 

sono”.  

A situação final, no caso com final feliz, estabilizada no gênero que dialoga 

com o anúncio pode ser observada no slogan: “O Boticário. Você pode ser o que 

quiser”. Final que se constitui a partir do sentido construído pela  valoração do tema 

no contexto histórico social atual, o final não é feliz porque a mulher encontrou o 

homem, é feliz porque ela pode decidir ser o que quiser.  

Em decorrência da sequência da narração,  o estilo empregado ao texto se 

forma a partir do uso do tempo verbal no pretérito (imperfeito e perfeito): “Gabriela 

vivia sonhando” – ela era passiva, como nos contos de fada no passado; mas “ela 

passou a usar” – em uma atitude no presente, contudo que já aconteceu, por isso, ela 

pôde ter sua imagem representada no anúncio de forma diferente das estabilizadas 

pelas princesas dos contos; e, então, “foram os príncipes que perderam o sono”, já 

aconteceu, a mulher já passou a usar O Boticário e os homens já perderam seus 

postos de detendores da escolha e do poder.  

No mesmo sentido, os aspectos ligados ao estilo (BAKHTIN, 2003[1953]) nos 

levam à observação do emprego do léxico no texto. O nome dado à personagem do 

anúncio, que deixa de ser a princesa, a Gata Borralheira, a Cinderela, signos com o 

significado (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992[1929]) estabilizado de sensibilidade, de 

moça frágil, sonhadora, a espera de uma vida feliz que se realiza no casamento com 

um príncipe, para adquirir um sentido ligado agregado aos fatores de 

empoderamento feminino. A princesa agora é “Gabriela”, o que nos remete à obra 

“Gabriela, cravo e canela”, de Jorge Amado. Obra publicada em 1958, mas que já 
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revela a ênfase à mistura racial, a figura da mulher como mito sexual e, ao mesmo 

tempo, como agente do próprio desejo. Gabriela é uma mulher de grande beleza, 

representante da mulher do agreste baiano. De hábitos que não se prendem a 

convenções sociais, Gabriela tem amantes, é ela que os escolhe, personificando as 

transformações da sociedade machista e autoritária.  

No que se refere à exauribilidade semântico-objetal do tema (BAKHTIN, 2003 

[1953], o anúncio consegue estabelecer relação dialógica com os contos e a novela em 

questão devido à exauribilidade no conto e na novela se darem de forma relativa. 

Inseridos no campo literário, esses gêneros são mais livres à individualidade criativa, 

promovendo diferentes posicionamentos responsivos, o que se deu no formato de 

anúncio realizado por O Boticário, de forma a transformar o discurso dos contos 

permeados por uma ideologia da época; e afirmar o discurso da novela em vistas a 

uma sedimentação do novo papel da mulher na soceidade atual.  

Ainda sobre o estilo do gênero anúncio publicitário, segundo Gonzales (2003), 

uma de suas importantes especificidades é o slogan, que deve ter duas qualidades: 

ser conciso, utilizando de no máximo 5 a 7 palavras, e ser positivo, com a abordagem 

de aspectos sempre agradáveis, facilitando assim a memorização por parte do 

consumidor. O slogan da peça é “Você pode ser o que quiser”: 6 palavras; discurso 

muito positivo, simulando que o consumidor por ser o que quiser, contudo, uma 

outra característica do gênero é apresentar o produto sempre como ponto principal, 

assim, está pressuposto no enunciado como um todo que o público feminino pode 

ser o que quiser, desde que passe a usar produtos de O Boticário. 

Nessa colocação do produto em primeiro foco, está também a organização 

textual na apresentação do anúncio que, já como mencionado, é formado, em 

predominância, pelo verbal e o não-verbal. Destarte, como em um texto verbal, no 

anúncio, os elementos são, muitas vezes, colocados, conforme Conzales (2003), de 

modo que a leitura seja realizada da esquerda para direita, de cima para baixo. Nesse 

sentido, na peça em análise, o nome do anunciante fica em evidência, ela aparece no 

início do processo de leitura, no texto inicial; no canto direito da página; e na mesma 

posição, só que embaixo na página, encerrando a enunciação.  

Na sequência, sistematizamos os principais aspectos suscitados pela análise, 

de modo a possibilitar ao leitor que, neste contexto, pode ser o professor de Língua 

Portuguesa312, a visualização do modo como se deu a leitura da peça: 

 

a) As questões ideológicas do momento histórico em que o texto é produzido 

influenciam a valoração do tema “o empoderamento feminino”, já que a 

princesa é apresentada como aquela que toma atitudes, que pode escolher 

entre os príncipes que a querem; 

                                                 
312 A partir das considerações tecidas neste texto, objetivamos, em publicação futura, elaborar uma proposta de 

trabalho de leitura para realização em sala de aula.   
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b) A exauribilidade temática se configura como relativa, uma vez que 

estabelece relação dialógica com gêneros da esfera literária (conto e 

novela), que são mais livres à individualidade criativa; 

c) O texto não-verbal (aspecto da construção composicional) apresenta uma 

inversão da personalidade da princesa: a mulher sensual, decidida e 

empoderada do século XXI; 

d) A sequência, em predominância na organização do conteúdo temático, é a 

da tipologia narrativa, instituindo o diálogo com os contos de fadas; 

e) A situação inicial é marcada pelo fato de Gabriela viver sonhando com o 

príncipe encantado; o conflito ocorre quando ela passa a usar O Boticário; o 

desfecho mostra final feliz para a personagem, pois os príncipes é quem 

perdem o sono por ela; 

f) O final feliz dialoga com o slogan do anúncio “Você pode ser o que 

quiser”: sentido construído pela valoração do tema no contexto histórico-

social atual; 

g) O estilo é marcado pelo uso do tempo verbal no pretérito imperfeito 

(quando Gabriela era passiva, “vivia sonhando”) e no pretérito perfeito 

(quando ela “passou a usar” os produtos e mudou de atitude); a escolha 

lexical do nome “Gabriela” remete à novela Gabriela Cravo e Canela, de 

Jorge Amado, em que a mulher é apresentada como mito sexual e, ao 

mesmo tempo, como agente do próprio desejo. 

 

 Assim, a análise revela como o anúncio publicitário de O Boticário cria 

estragérias, com o emprego de recursos discursivos e linguístico-discursivos, a partir 

de um tema e, principalmente, da valoração que a empresa tem, ou que simula ter, 

sobre ele: o empoderamento feminino, o qual está, no anúncio, estritamente ligado ao 

uso dos produtos de O Boticário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao considerar o conteúdo temático como elemento que determina as escolhas 

e peculiaridades estilístico-composicionais do gênero discursivo, este estudo 

objetivou analisar um anúncio publicitário da empresa O Boticário, a fim de 

compreender como os recursos estilísticos e estruturais se estabelecem a partir do 

conteúdo temático tratado na peça. Os resultados da análise demonstram como um 

dos inúmeros gêneros existentes na sociedade se constitui a partir dos elementos 

constitutivos da natureza de todo e qualquer gênero discursivo, assim como afirmam 

os estudiosos do Círculo de Bakhtin. Revela, ainda, como os recursos estilísticos e 

estruturais se estabelecem a partir do conteúdo temático do enunciado em questão.  

A partir da referida temática, a empresa estabelece diálogos do anúncio, por 

meio dos recuros linguísticos, com contos de fadas, os quais tematizam a questão da 

abordagem ao feminino, mas com o foco em uma mulher protagonista cheia de 

fragilidades, sonhos, solidão e dependente. E em uma transformação do 
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protagonismo, dialoga também com uma novela mais contemporânea em que o 

papel ativo da mulher já é outro, para que, no anúncio, o poder de decisão, de 

escolha da mulher do século XXI seja ressaltado.   
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Língua Portuguesa da Educação Básica  
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Fabiana GIOVANI315 
 

RESUMO 

 

O objetivo desse texto é apresentar uma reflexão produzida por dois sujeitos ingressantes do 

curso de Letras e sua orientadora a partir de um componente curricular cursado no primeiro 

semestre de 2018, denominado Fundamentos de Língua Portuguesa. Pautamo-nos nos 

estudos bakhtinianos para relfletir sobre as fronteiras do ser, estar e tornar-se professor de 

língua portuguesa. Rompemos com uma série de pré conceitos e concepções sobre 

linguagem, professor, aluno, escola, ensino e aprendizagem ao compreendermos que o 

caminho dialógico é a forma mais ímpar de constituição de nossa subjetividade. Tiramos o 

“eu” do centro para colocar o “outro”, a exemplo da reflexão bakhtiniana. E projetamos o 

quanto essa mudança de paradigma afeta a escolaridade. O quanto não poderemos fazer 

pelos sujeitos da educação básica? O quanto esses sujeitos não poderão fazer por nós, 

professores? 

 

Palavras-Chave: Linguagem. Interação. Formação de professores. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ngressar em uma universidade federal é um passo muito grande na vida de um 

jovem na faixa de 19 anos. O passo torna-se ainda maior ao se encontrar na 

fronteira entre mudar toda uma concepção de lingua/linguagem que a educação 

básica leva anos para introduzir em nossa formação - postura que é reforçada sem 

nenhuma culpa pela senso comum social -  e lançar mão de uma outra compreensão 

diferenciada desse objeto que nos leva pensar para além na sala de aula, mas sim 

compreender a vida dos sujeitos sociais que vamos formar via linguagem. 

                                                 
313 Licenciando do curso de Letras da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Bagé/RS e bolsista 

PBDA. Email: anthonycolares1999@gmail.com 
314 Licencianda do curso de Letras da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Bagé/RS e bolsista 

CNPq. Email: carolinamsoliveira96@gmail.com 
315 Doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Profa. Adjunta IV do Curso de Letras Portugues da 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, Campus Bagé/RS. E-mail: fabiunpampa@gmail.com 
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Essas (trans)formações já começaram no primeiro semestre de 2018 quando 

cursamos um componente curricular denominado Fundamentos de Língua 

Portuguesa e começamos a nos tornar professores de linguagem.  

Esse texto expõe, então, uma narrativa de experiencia vivida por dois bolsistas 

e sua orientadora que optam organizar a reflexão da seguinte forma, ultrapassando 

algumas fronteiras: primeiramente, falaremos da primeira fronteira que nos 

(trans)forma: concepção de linguagem. Em seguida, tematizamos sobre as 

fronteira(s) que somos convocados a quebrar, vencer ou mudarmos... a linha tênue 

do ser/estar/tornar-se professor de linguagem. Na sequencia,  a reflexão circula entre 

as fronteiras de sermos alunos x professores e vice-versa. Finalmente, concluímos o 

texto, apresentando as considerações finais.   

  

1. A PRIMEIRA FRONTEIRA QUE NOS (TRANS)FORMA: concepção de 

linguagem 

 

Quando chegamos na universidade e notamos que o que nos ensinaram sobre 

linguagem está totalmente incompleto e/ou até mesmo equivocado, você se assusta 

com o quanto ainda tem a apr(e)ender. Porém, é emocionante essa sensação, uma vez 

que é a chance de pegar o conhecimento novo, aprimorá-lo e não deixar que ele seja 

repassado de forma incompleta novamente, já que passamos a ser multiplicadores 

desse saber apreendido.  

Logo de início, somos convocados a pensar no fato de a língua ser uma 

produção social e a implicação disso. Quem tem voz em nossa sociedade? Quem tem 

direito à fala? O quanto nós mesmos, recem saídos da educação básica tivemos 

direito a dizer a nossa palavra? Fatalmente, pensar sobre esses questionamentos nos 

leva a concluir  que ainda hoje, em pleno século XXI,  miséria social e miséria da 

lingua confundem-se tal qual Almeida (2004) aponta em suas reflexões nos idos dos 

anos oitenta.  

Saindo do papel de meros alunos e agora no lugar de professores em formação 

inicial, sentimos pesar em nossos ombros a triste realidade de que: 

 
Vemos muitos professores de português, tragicamente ensinando análise 

sintática a crianças mal alimentadas, pálidas, que acabam, depois de aulas onde 

não faltam castigos e broncas, condicionadas a distinguir o sujeito de uma 

oração. Essas crianças passarão alguns anos na escola sem saber que poderão 

acertar o sujeito da oração mas nunca serão o sujeito das suas próprias histórias 

(ALMEIDA, 2004, p. 16). 

 

Realidade que é suficiente para, ao conhecermos as três principais concepções de 

linguagem decorrentes da linha história dos estudos linguísticos, nos filiarmos à noção 

de linguagem advinda dos estudos bakhtinianos em que a mesma é compreendida 

enquanto forma de interação na qual mais do que possibilidar uma transmissão de 

informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 
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interação humana. Por meio dela, ainda, que o sujeito que fala pratica ações que não 

conseguiria levar adiante, a não ser falando. É, portanto, por meio da linguagem viva, 

concreta e real que o sujeito se torna um sujeito protagonista da sua história.  

Agora, enquanto futuros professores apoiados numa compreensão de 

linguagem e com a responsabilidade nas mãos de que  toda e qualquer metodologia 

de ensino articula uma opção política, o que implica considerar que desde os 

conteúdos que escolho até o meu relacionamento com os alunos vai mostrar o 

caminho ideólogico que escolhemos seguir. Segundo Geraldi: 

 
Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia – para que ensinamos o 

que ensinamos?, e sua correlata: para que as crianças aprendem o que aprendem? 

– é esquecida em benefício de discussões sobre o como ensinar, o quando 

ensinar, o que ensinar, etc (GERALDI, 2004, p. 40). 

  

Todas essas questões inauguram uma primeira fronteira que atravessamos e 

que nos (trans)forma. Refletir sobre o que é linguagem e o poder que a mesma 

demanda, nos tira da condição de sujeitos mudos, calados e nos faz querer assumir o 

protagonismo de nossas vidas e, a partir disso, instaurar um modo diferente de 

ensino/aprendizagem de língua materna. Mas, ultrapassamos apenas uma das 

muitas fronteiras que teremos em nosso caminho de formação universitária ao final 

da qual nos tornaremos professores de linguagem.  

  

2. FRONTEIRA(S) QUE SOMOS CONVOCADOS A QUEBRAR, VENCER OU 

MUDARMOS... A LINHA TÊNUE DO SER/ESTAR/TORNAR-SE PROFESSOR 

DE LINGUAGEM 

  

A partir desse novo óculos que nos foi dado no primeiro semestre do curso de 

Letras para enxergarmos a linguagem e o seu processo de ensino/aprendizagem, 

apostamos em uma série de princípios que esperamos colocar em prática na profissão 

que escolhemos. Para falar sobre eles, apoiamo-nos na reflexão de Possenti (2004).  

O primeiro deles diz respeito ao objetivo da escola. Esta tem o dever de 

ensinar o portugues padrão ou até mesmo de criar condições para que ele seja 

aprendido. Segundo o autor, qualquer outra hipótese pode ser considerado um 

equívoco político e pedagógico. Nesse sentido, outra questão a ser considerada é a de 

que a escola não ensina língua materna a nenhum aluno. Ela já recebe alunos com 

esse repertório linguístico.  

O segundo trata da necessidade de se adotar um concepção clara de 

linguagem e também de criança, sujeito. Línguas são sistemas complexos 

apreendidos pelas crianças na mais tenra idade, uma vez que falam e, portanto, 

dominam um código vivendo em sociedade.  

O conceito de erro é algo questionável ao se tratar de linguagem, uma vez que uma 

análise mais cuidadosa evidencia que os alunos acertam mais do que erram e que os 

‘erros’ podem ser considerados hipóteses significativas de uma comunidade de falantes.  
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Ainda com relação a língua, é importante considerar o fato de que todas são 

estruturas complexas e todas variam ainda que a variedade linguística seja o reflexo 

da variedade social e que, portanto, algumas são valorizadas e outras não.  

Ser ou tornar-se professor exige que quebramos a fronteira dos pré conceitos, 

pré concepções de linguagem, de escola e de alunos sujeitos. Estar envolvindos com 

o ensino/aprendizagem de linguagem implica considerar que o que já é sabido não 

precisa ser ensinado. Questionamentos orientadores devem ser elaborados para 

guiar a atividade: Ensinar por quê e para quê? As respostas a esses questionamentos 

certamente reforçam a ideia de que o domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa 

o domínimo de uma metalinguagem técnica.  

A linha tênue do nosso ser estar fazer e tornar-se professores de linguagem 

demanda trabalharmos com atividades efetivas, singulares e contextualizadas.  

 

3. ENTRE AS FRONTEIRAS DE SERMOS ALUNOS X PROFESSORES E VICE-

VERSA 

 

Professor, uma das profissões mais desvalorizadas no Brasil, então por que 

ainda queremos exercer essa profissão?  

Acreditamos que é processo natural ensinar e ser ensinado, desde o modo 

mais literal até o mais metafórico. Desse modo arriscamo-nos a dizer que a profissão 

de professor, principalmente àquele que leciona na área de língua portuguesa, é de 

grande peso e responsabilidade, afinal, acabamos por lidar com diversos indivíduos 

e temos o dever de ensinar e aprender, pensar com/sobre linguagem e, também com  

ela, nos constituirmos enquanto cidadãos.  

Não é de maneira frívola que afirmo esta profissão ser um dos pilares que 

compõe a base para a formação e desenvolvimento de um país. Pensamos que, em 

um cenário social e político temeroso, um professor pode mudar o futuro de seus 

alunos. Obviamente que isso não depende só dele, as coisas não progridem de forma 

tão rápida, mas somos a prova real da mudança, uma vez que estamos em nosso 

primeiro ano de formação universitária e em formação inicial para sermos 

professores de linguagem.  

É importante lembrar que professores são seres humanos que se constituem o 

tempo todo por meio da linguagem e continuam aprendendo constantemente, até 

mesmo enquanto está ensinando. Que paradoxo não, é mesmo? Ensinar e aprender 

simultaneamente e todo esse processo sendo lastreado por questionamentos que 

geram verdadeiros acontecimentos. Nessa nova perspectiva que se abre, 
 

Ensinar não é mais transmitir e informar, ensinar é ensinar o sujeito aprendente a 

construir respostas, portanto só pode partir de perguntas. Por isso a inversão da 

flecha. Poderemos não produzir as respostas desejadas, mas somente nossa 

memória de um futuro outro para as gerações com as quais hoje trabalhamos 

poderá iluminar nosso processo de construção desta nova identidade: atenção ao 

acontecimento é a atenção ao humano e a sua complexidade. Tomar a aula como 
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acontecimento é eleger o fluxo do movimento como inspiração, rejeitando a 

permanência do mesmo e a fixidez mórbida no passado (GERALDI, 100).  

 

É com essa compreensão de aluno, professor ou de sujeitos aprendentes -  sem 

fronteiras previamente delimitadas - que nos abrimos para um futuro de 

aprendizagens. Afinal, escolhemos uma profissão em que nos (in)completa o tempo 

todo e esta é muito bem quista por nós que nos tornaremos outros a cada nova 

interação da vida.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão presente nesse texto foi resultante de um processo, ainda em curso, 

vivido por sujeitos aprendizes da vida que ocupam os lugares sociais de professores 

e alunos. Envolvidos com teorias envolvendo linguagem, já que pertencemos ao 

curso de Licenciatura em Letras, tentamos, com a nossa reflexão, apontar algumas 

fronteiras que já quebramos e/ou ultrapassamos, especialmente, ao dialogarmos com 

a teoria bakhtiniana. 

Rompemos com uma série de pré conceitos e concepções sobre linguagem, 

professor, aluno, escola, ensino e aprendizagem ao compreendermos que o caminho 

dialógico é a forma mais impar de constituição de nossa subjetividade. Tiramos o 

“eu” do centro para colocar o “outro” a exemplo da reflexão bakhtiniana. E 

projetamos o quanto essa mudança de paradigma afeta a escolaridade. O quanto não 

poderemos fazer pelos sujeitos da educação básica? O quanto esses sujeitos não 

poderão fazer por nós, professores?  

Professores. Escolhemos uma profissão em que estaremos em constante 

aprendizado. Sem álibis na existência. Com o ato ético responsável e responsivo nas 

mãos, estamos no limiar das fronteiras entre o ser, estar, tornar-se professor. É com 

essa postura que seguimos nossa caminhada que está apenas no início. Que Bakhtin e 

seu Círculo de estudos nos acompanhe! Amém.  
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AUTISMO, LINGUAGEM E 

CIBERESPAÇO: possíveis 

diálogos entre a teoria 

bakhtiniana e a era digital. 
 

Bruna PADILHA316 
 

este presente trabalho nos preocupamos em apresentar as contribuições que 

a tecnologia digital proporciona ao processo de aquisição da linguagem, 

dando maior atenção à construção do enunciado de portadores do espectro 

autista. Ressaltamos que o trabalho é experimental e tentaremos realizar um diálogo 

entre os processos de ensino-aprendizagem do autista sobre a aquisição da 

linguagem com a utilização da tecnologia digital como uma ferramenta facilitadora 

durante o processo.  

Elegemos, como teoria fundante, a perspectiva bakhtiniana, recorrendo, 

principalmente, ao conceito de enunciado e a sua forma de compreender a 

linguagem como dialógica, o que possibilita-nos relacionar com o processo de 

ensino-aprendizagem dos autistas a partir da tecnologia digital. 

Para entendermos melhor sobre o autismo, conforme o Manual de Saúde 

Mental, Transtorno Espectro Autista (TEA) é um distúrbio caracterizado 

principalmente pela dificuldade de comunicação social e comportamentos 

repetitivos. Esse transtorno pode se dar em níveis diferenciados, os quais 

diferenciarão um autista do outro. O autismo é conhecido, também, por ser um 

transtorno no qual cada portador pode reagir de uma forma diferenciada dentre suas 

características principais. Além disso, pode estar associado a outros transtornos e ou 

a deficiências mentais e motoras, o que diferenciará mais ainda seus portadores. Mas 

em geral, todo autista terá déficits de atenção de aprendizagem, os quais dificultarão 

na aquisição da linguagem e na construção do enunciado. É importante destacar que 

o autismo é uma condição permanente ao indivíduo. 

O processo de aquisição da linguagem para o autista requer cuidado e 

empenho, visto a dificuldade de socialização. Segundo Bakhtin (2003[1979]), a 

construção do enunciado ocorre a partir das relações dialógicas e ela só existe na 

interação entre dois ou mais sujeitos. Ou seja, o enunciado é construído a partir da 

interação entre os sujeitos. Assim, se o autista tem dificuldades de relacionar-se com 

os outros, também o terá na produção de enunciados. Diante dessa perspectiva, 

entendemos que a tecnologia digital poderá ser um meio de interação que 
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contribuirá no processo de aquisição da linguagem e da construção de enunciados 

pelos autistas. 

Com o objetivo de atendermos ao proposto, este texto encontra-se assim 

organizado: primeiramente, serão apresentadas breves noções sobre o que é o 

autismo; em seguida, discorremos sobre o processo de construção do enunciado pelo 

autista e, finalmente, refletimos sobre a utilização da tecnologia digital agregada ao 

ensino. Assim respaldada, pretendemos responder ao seguinte questionamento: há 

fronteiras na produção de enunciados por um autista? 

 

O AUTISMO 

 

Atualmente, no Brasil, são considerados portadores de necessidades especiais, 

segundo o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentado na Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, qualquer pessoa que enquadre nas seguintes 

especificações:  

 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho 

de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade 

de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 

integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 

recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou 

transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. 

 

Diante das considerações postas no Decreto, compreendemos que o Autismo 

se enquadra, em primeira instância, no quadro de portadores de necessidades 

especiais como deficiência permanente, fato que compreenderemos melhor ao 

decorrer do texto. Segundo Filho e Cunha (2010),  

 
O autismo é explicado e descrito como um conjunto de transtornos qualitativos 

de funções envolvidas no desenvolvimento humano. Esse modelo explicativo 

permitiu que o autismo não fosse mais classificado como psicose infantil (FILHO 

e CUNHA, 2010, p. 12). 

 

Perante as colocações dos autores, entendemos que o autismo já foi 

classificado como uma psicose infantil. Tal definição, ainda segundo os autores, 

perdura de meados de 1960, até que a síndrome fosse inserida como um Transtorno 

Global do Desenvolvimeto (TDG) e começa, desde então, a ser reconhecida como 

Transtorno Espectro Autista (TEA).   
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Segundo Ferrari (2012), Autismo é um termo de origem grega que significa “de 

si mesmo” sendo utilizado pelas primeiras vezes por volta de 1911 pelo psiquiatra 

suíço Breuler317. 

Segundo Filho e Cunha (2010), as características principais do autismo são: 

 
Prejuízo no desenvolvimento da interação social e da comunicação. Pode haver 

atraso ou ausência do desenvolvimento da linguagem. Naqueles que a possuem, 

pode haver uso estereotipado e repetitivo ou uma linguagem idiossincrática. 

Repertório restrito de interesses e atividades. Interesse por rotinas e rituais não 

funcionais (FILHO E CUNHA, 2010, p. 13). 

 

As características mais marcantes dos portadores do TEA estão relacionadas a 

sua socialização e comunicação. Estima-se, segundo os autores, que o autismo pode 

ser diagnosticado antes dos 3 anos de idade através de análises clínicas e relato dos 

pais. Além das já citadas, algumas outras diferenças podem ser notadas nos autistas, 

como a perturbação na capacidade de compreensão da linguagem.  

Para Kanner (1943), em relação à socialização, o autista recusa, a princípio, 

tudo o que vem do outro, fato que vai desde a conversação até as manifestações de 

afeto. Sobre a comunicação e a linguagem, o teórico diagnostica o autista como 

indivíduo com linguagem ausente, entretanto esta é uma definição que já foi posta 

como ultrapassada por inúmeros outros autores, como Ferrari (2012) que trata a 

linguagem articulada para a criança autista como de difícil uso e assimilação, mas 

não como uma incapacidade inata.  

Asperger (1944), por usa vez, considera que o autista se comunica, entretanto, 

a partir de anomalias, com ritmos e entonações na fala, comunicação restrita e 

dificuldade ao compreender metáforas e ambiguidades.  

Se compreendermos, amparadas em Bakhtin (1995), que linguagem é toda 

forma de manifestação humana que busca a interação com o outro, já conseguimos ir 

desconstruindo alguns conceitos relacionados ao fato do autista não comunicar-se ou 

não possuir linguagem. A linguagem deve ser compreendida para os estudiosos do 

Círculo a partir do seu viés dialógico em que  “a língua em sua integridade concreta 

e viva e não a língua como objeto específico da lingüística” (BAKHTIN, 1997 [1929], 

p. 181) 

 

Sustentando-se nos conceitos de Bakhtin e Vygostsky, Costa-Hübes (2008), 

apresenta que 

 
A língua(gem), em vez de forma e estrutura, é interpretada como ação humana 

mediadora entre o homem e a sociedade, por ajudá-lo a entender, interpretar, 

representar, influenciar, modificar, transformar a realidade. Assim, no contexto 

                                                 
317 Paul Eugen Bleuler (1857 - 1939) foi um psiquiatra suíço notável pelas suas contribuições para o entendimento 

da esquizofrenia. 
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da interação entre o homem e o meio, as relações de mediação ocorrem na e pela 

linguagem. (COSTA-HÜBES, 2008, p.135). 

 

Ao ampararmos nessa forma de compreender a linguagem,  apresentamos, 

como contraponto, teorias que, de alguma forma, explicitam a aquisição da 

linguagem pelo autista. Haveriam fronteiras entre a maneira como tais teorias 

compreendem a linguagem do autista e os preceitos bakhtinianos? 

Grandin (2006) apresenta que para entender o portador de TEA, se comunicar 

com ele e fazer com que o processo de ensino-aprendizagem dele ocorra, é necessário 

deixar de lado a linguagem verbal e ater-se às imagens. Segundo Grandin, um: 

 
[…] indicador del pensamiento visual como principal método de procesar 

información es la notable capacidad de muchos autistas para resolver 

rompecabezas, orientarse en una ciudad o memorizar grandes cantidades de 

información sólo con verla una vez318 (GRANDIN, 2006, p. 19) 

 

O mais importante é entendermos o autista como um ser pensante que é, 

quase sempre, consciente de seu estado, que possui capacidade de adquirir 

linguagem e se comunicar. O autista não deve ser visto pela sociedade como uma 

pessoa com incapacidades intelectuais e limitações comunicativas. 

Descobertas mais recentes, como as de Ferrari (2012), apresentam os autistas 

como seres de capacidades intelectuais elevadas, apresentando, assim, os portadores 

desta síndrome como seres pensantes acima do seu tempo, ou seja, que têm uma 

inteligência extraordinária. Segundo Ferrari (2012) 

 
Nota-se que algumas crianças autistas, apesar do retardo mental global, se 

mostram capazes de desempenhos excepcionais em alguns campos muito 

específicos. [...] Essas competências extraordinárias [...] podem se manifestar em 

campos variados (FERRARI, 2012, p. 45) 

 

Atualmente busca-se ressaltar no portador do TEA justamente estas aptidões 

que eles possuem e trabalhar em cima desses pontos a fim de contribuir para seu 

desenvolvimento. Dar maior atenção às habilidades extras desses indivíduos ao 

invés de buscar determinar as características que ele possui ou não e insistir naquilo 

que para ele não provoca interesse farão com que o portador consiga desenvolver-se 

de forma mais satisfatória e eficaz. 

 

 

 

 

                                                 
318 Indicador do pensamento visual como principal método de processar informação é a notável capacidade de 

muitos autistas para resolver quebra-cabeças, se orientar em uma cidade ou memorizar grandes quantidades de 

informação só em vê-la uma vez. (DE QUEM É ESSA TRADUAÇÃO? SE FOR SUA, INDIQUE NO FINAL 

(TRADUÇÃO NOSSA). 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

7
4

 

A CONSTRUÇÃO DO ENUNCIADO PARA O AUTISTA 

 

Ao falarmos do processo de construção do enunciado, levamos em 

consideração a teoria  Bakhtiniana. Para Bakhtin (2003[1979]), “Aprender a falar 

significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por 

orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas)” (BAKHTIN, 2003, p. 

283).  Deste modo compreendemos que o enunciado é formado não apenas por sua 

construção sintática mas também por todos os elementos extralinguísticos que o 

evolve, portanto apesar de já ser dito inúmeras vezes sempre poderá criar novas 

possibilidades, ele nunca está acabado. Conforme o autor e os estudos do Círculo  "o 

enunciado está repleto de ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está 

vinculado” (BAKHTIN, (2003[1979]), p.316).  

Se para os escritos bakhtinianos esta é a compreensão de enunciado, como a 

construção do enunciado (levando em considerando a sua compreensão como a 

unidade mínima da interação humana) para um autista? E como os autistas se 

relacionam com a língua e o discurso dentro desse ato constitutivo? 

Diferente do que ocasionalmente se pensa, a aquisição da linguagem e a 

construção do enunciado são processos que envolvem uma complexa rede elementos 

e não só o indivíduo meta do processo. Todos os seres e meios que o cercam, como a 

família, a escola e o professor, por exemplo, passam a ser coadjuvantes e copartícipes 

dessa constituição discursiva. Conforme Bakhtin e Voloshinov (1992), o 

desenvolvimento da linguagem não ocorre isoladamente e sim diante de um 

contexto sócio-histórico-cultural e ideológico. Ainda segundo os autores,  

 
Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na 

corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa 

corrente é que sua consciência desperta e começa a operar [...]. Os sujeitos não 

“adquirem” sua língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro 

despertar da consciência. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, p. 108). 

 

Essas palavras reforçam a ideia de que para desenvolver linguagem é preciso 

interação, imersão no meio social, relação com outros sujeitos; significa penetrar na 

corrente da vida e dela participar. É na relação com o outro, portanto, que o sujeito 

aprende e desenvolve sua linguagem. Essa interação que desencadeia a 

aprendizagem pode ocorrer na família, na comunidade e, principalmente, na escola. 

Segundo Cunha (2013): 

 
A aprendizagem é característica do ser humano. O ensino e a aprendizagem 

escolar são dois movimentos que se ligam na construção do conhecimento. É 

uma construção dialógica e não imperativa; expressão imanente da nossa 

humanidade, que abarca também o aprendente com autismo (CUNHA, 2013, P. 

15, grifos de quem?). 
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No que se refere mais especificamente ao autista, o fazer pedagógico do 

ensino e aprendizagem está voltado mais especificamente ao processo de 

desenvolvimento de sua linguagem, que também requer a interação, mesmo que esta 

interação tenha que ocorrer a partir da tecnologia digital, considerando suas 

dificuldades de comunicação e socialização.  

Chegamos assim, em um ponto bem específico do processo de aquisição de 

linguagem e construção do enunciado para o portador do espectro autista. É comum 

ouvir que cada autista se diferencia do outro e aprenderá de forma distinta, 

consecutivamente. As possibilidades de desenvolvimento de cada um transitam 

dentro de um mundo diferente, cuja linguagem é vista como algo de difícil acesso e 

utilização.  

A tendência de todo autista é emergir em repetições infindáveis, dificultando, 

assim, o contato com o mundo e, consequentemente, a aprendizagem. Cunha (2013) 

aponta que “É normal a pessoa com autismo tentar esquivar-se para fugir ou até 

irritar-se para não fazer o que é pedido” (CUNHA, 2013, p. 119). Sendo assim, os 

portadores de TEA precisam de uma ferramenta de apoio que se relacione com as 

suas potencialidades para instigá-los a construir os seus enunciados. 

O autista tem dificuldades em imitar o outro, em se espelhar nas outras 

pessoas, pois sua visão está habitualmente ligada a objetos e coisas, não às pessoas. 

Porém, conforme a teoria bakhtiniana, a linguagem somente é adquirida na interação 

com o outro. Então, como aproximar-se esse “outro” do autista? Entendemos e 

defendemos que uma das possibilidades de interação pode ser por meio da utilização 

das tecnologias digitais. 

Drummond et al. (2002) enfatizam que  

 
O autismo envolve respostas anormais aos estímulos do mundo externo e declara 

que a Realidade Virtual oferece o potencial para desenvolver e adequar um 

ambiente virtual que melhor relacione as expectativas com as necessidades 

desses indivíduos (DRUMMOND et al, 2002, p. 4). 

 

 Inúmeros teóricos usam o termo indivíduo visual para referir-se aos autistas, 

pois, em geral, eles são extremamente visuais, praticamente ignoram a linguagem 

oral, fixando sua atenção em imagens e símbolos, atentando-se à cinestesia dos 

movimentos. Logo, recorrendo-se a esses recursos, a interação com o “outro” pode 

ser estabelecida de modo que uma criança autista possa ampliar sua capacidade de 

interação. 

Levando em consideração os conceitos de bakhtinianos que considera “a 

linguagem como atividade, instituída em um processo concreto em que o signo se 

instaura ideológico e dialogicamente” (AUTOR, ANO, P....), cabe àqueles que 

convivem com portadores de TEA desenvolver outras formas de interação que não 

sejam necessariamente as palavras. O signo necessariamente não precisa ser 

linguístico; ele também pode ser semiótico. Logo, EXPLORE AQUI UM POUCO 

ESSE IDEIA DO SIGNO NÃO VERBAL... 
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Ao compreendermos que uma das maiores dificuldades do portador de TEA é 

a concentração, entendemos, também, que todo e qualquer movimento para ele será 

mais interessante do que um livro didático, por exemplo. Diante disso, cabe, a partir 

do método TEACCH319, identificar o que prenderá mais a atenção do aluno. 

Incluímos neste ponto, as tecnologias digitais. Os tablet’s, por exemplo, a tela é 

sensível ao toque e de fácil uso e estimula a concentração, chamando atenção pelas 

cores e animações, fazendo assim, o autista entreter-se e ater-se a esta ferramenta de 

ensino. Segundo Drummond et al (2002): 

 
A exploração da realidade virtual na estimulação cognitiva dos portadores deste 

transtorno  se configura como de altíssima relevância. O aspecto inovador de se 

agregar algum tipo de representação humana e animal nestes ambientes poderá 

abrir novas perspectivas com relação à compreensão da precária interação social 

desenvolvida pelos indivíduos autistas (DRUMMOND ET AL, 2002. P.5). 

 

Deste modo, compreendemos que, a partir das tecnologias digitais, conseguir-

se-á melhores resultados em relação aos processos de aquisição da linguagem e 

construção do enunciado, pois, algumas das principais dificuldades dos autistas que 

são a falta de interesse por determinados assuntos, a falta de concentração e a falta de 

habilidades motoras, já estarão sendo superadas ao utilizar-se das tecnologias 

digitais.  

 

A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM E A CONSTRUÇÃO DO ENUNCIADO A 

PARTIR DA TECNOLOGIA DIGITAL 

 

Os avanços tecnológicos seguem desenfreados nas últimas décadas em 

conjunto à expansão da era digital. Os novos aparatos cativaram a todos e aos poucos 

os softwares e hardwares estão conquistando espaço no ensino. Castells (2003), ao 

realizar considerações em relação aos avanços tecnológicos, ressalta as contribuições 

das ferramentas tecnológicas que vêm surgindo nos últimos anos. Segundo o autor,  

 
O que caracteriza a revolução tecnológica atual não é o caráter central do 

conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e informação 

a aparatos de geração de conhecimento e processamento da 

informação/comunicação, em um círculo de retroalimentação acumulativa entre 

a inovação e seus usos. A difusão da tecnologia amplifica infinitamente seu 

poder ao se apropriar de seus usuários e redefini-los. As novas tecnologias da 

informação não são apenas ferramentas para se aplicar, mas processos para se 

desenvolver (CASTELLS, 2003, p. 7). 

É justamente esse processo do desenvolver que a difusão da tecnologia 

proporciona que ampliam as possibilidades de interação com o outro, também 

                                                 
319 Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, criado na década de 60 pelo 

departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina na Universidade da Carolina do Norte nos Estados 

Unidos. 
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apresentadas pela teoria bakhtianiana para que a aquisição da linguagem de fato 

ocorra.  

Todas as problemáticas que surgem, atualmente, em relação à utilização da 

tecnologia em sala de aula, relacionam-se com as tecnologias digitais (TD). 

Atualmente podemos dizer que as TD’s estão sendo fundidas nas escolas e aliadas ao 

ensino gradativamente. Estamos em processo de aceitação da utilização dessas 

ferramentas como contribuintes e facilitadoras do processo de aprendizagem.  

A utilização da tecnologia digital no ensino pode contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos. Tendo conhecimento de que as salas de aula, sejam 

de escolas públicas ou privadas, contemplam uma multiplicidade cultural e 

intelectual de pessoas,........VEJA QUE ESSA IDEIA NÃO ESTÁ FECHADA. Segundo 

Levy (2003): 

 
Cada indivíduo humano possui um cérebro particular, que se desenvolveu, a 

grosso modo, sobre o mesmo modelo que o dos outros membros de sua espécie. 

Pela biologia, nossas inteligência são individuais e semelhantes (embora não 

idênticas). Pela cultura, em troca, nossa inteligência é altamente variável e 

coletiva (LEVY, 2003, p. 99). 

 

Considerando as colocações de Levy a respeito da diversidade dos seres 

humanos é interessante pensarmos que a aquisição da linguagem, que ocorre a partir 

da interação, pode ocorrer de forma satisfatória a partir do contato virtual e das 

relações virtuais entre os sujeitos que pensam e se expressam, pois “todos os campos 

da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”(BAKHTIN, (2003[1979]), p. 

28). 

Se entendermos que a comunicação é a chave para a aquisição de 

conhecimento, devemos considerar  o quão importante é a apropriação da linguagem 

e da construção do enunciado para os seres humanos.  

Deste modo, compreendemos que se métodos convencionais não estão 

conseguindo abarcar as necessidades do portador do TEA, a utilização da tecnologia 

se torna uma alternativa diante da era digital atual. As contribuições da utilização 

das TD’s ao ensino ultrapassam as fronteiras do conhecimento, segundo Lévy (2003): 

 
A educação e o ensino trabalham também diretamente sobre o espírito. A 

informática e os softwares nos propõem tecnologias intelectuais que modificam e 

aumentam nossas capacidades de percepção, de memória, de raciocínio, de 

imaginação e de inteligência coletiva (LÉVY, 2003, p.110). 

 

A utilização da Tecnologia Digital o processo de aquisição da linguagem de 

autistas não surge para a interação e socialização que, consequentemente, vão 

resultando na construção de enunciados. A tecnologia é utilizada, neste caso, para 

suprir as necessidades dos portadores de TEA, principalmente no que tange à 

comunicação e interação. Para Bakhtin (2003[1979]), 
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Ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do meu 

discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situação, dispõe de 

conhecimentos especiais de um dado campo cultural da comunicação; levo em 

conta as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de 

vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar a ativa 

compreensão responsiva do meu enunciado por ele (BAKHTIN, (2003[1979]), p. 

302). 

 

Para que o autista chegue a esse espaço da comunicação apresentada por 

Bakhtin é necessário que seja realizado um trabalho de construção de enunciado, de 

interação primeiramente com o virtual para, gradativamente, transpor ao real. E é a 

partir desse ato colaborativo que o autista irá adquirindo a linguagem e construindo 

seus enunciados.  

Segundo o caderno do Instituto de Tecnologia Social (2008), pelo autista ser 

um pensador visual, a utilização de imagens é o que facilitará a compreensão do 

aluno e são a partir dos recursos de comunicação alternativa que a aquisição de 

linguagem passa a efetivar-se. São os materiais digitais que irão estimular o autista à 

aquisição de conteúdos.   

Diante das colocações realizadas, podemos compreender a necessidade de 

associar a tecnologia digital ao ensino de autistas, pois é a partir dos ambientes 

virtuais que o portador do espectro autista se apresenta na sociedade como um ser 

“aprendente” e comunicativo. Segundo Cunha (2013) 

 
A questão é que uma pessoa com autismo tem menor controle sobre seus 

impulsos diante de estímulos exteriores, quando estes o afetam grandemente. É 

preciso sempre propiciar oportunidade para que ela descubra propriedades (que 

efetivamente há) para a superação desses desafios. (CUNHA, 2013, p, 58). 

 

Diante de todas as teorias discursadas e a análise efetuada, podemos nos 

conscientizar da importância e relevância dos materiais digitais no processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo Granetto e Dal Molin (2013)  

 
Os objetos digitais de ensino-aprendizagem surgem com esse objetivo, de serem 

instrumentos dessa nova forma de educar, facilitando a disponibilidade e 

acessibilidade da informação no ciberespaço, é uma terminologia recente que 

vem sendo cada vez mais incorporada no ambiente educativo. (GRANETTO E 

DAL MOLIN, 2013, p. 4). 

 

Ao considerarmos que os objetos digitais de ensino-aprendizaem 

possbilitaram novas possbilidades de ensino e de aquisição da linguagem 

compreendemos que a acessibilidade, principalmente relacionada ao autismo e a sua 

construção do enunciado, conforme as perspectivas do Círculo bakhtaniano, é 

ampliada e possibilidade que de fato o acesso a lingua seja amplificado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Defendemos, com base no estudo que estamos realizando, que os obejtos 

digitais podem possibilitar com maior facilidade o processo de aquisição da 

linguagem e cosntrução de enunciado pelos portadores do transtorno espectro 

autista, intensificando as possibilidades de interação e comunicação desses 

indivíduos. 

A tecnologia é um recurso que agregado ao ensino se torna ainda mais 

enriquecedor e que, levando em consideração a teoria bakhtiniana em relação ao 

desenvolvimento da linguagem e à construção do enunciado, entendemos que é 

possível associar esse processo à realidade de cada indivíduo, como no caso dos 

autistas, adaptando-se a realidade e as facilidades deste. 

Os objetos digitais precisam ser trabalhados por pessoas que conheçam todas 

as suas dimensões. Ademais, torna-se imprescindível que o profissional tenha clareza 

sobre as teorias de desenvolvimento da linguagem e das possíveis formas de instigar 

a interação e comunicação. 

Faz-se necessário destacarmos que a utilização da tecnologia digital vem ao 

encontro da busca por metodologias facilitadoras e versáteis no processo de ensino e 

aprendizagem de autistas. Sabemos que os portadores do TEA são pensadores 

visuais, por conseguinte, as plataformas e aplicativos despertam interesse e 

proporcionam ambientes de aprendizagem incentivadores e ricos. Os objetos digitais 

de ensino-aprendizagem são como “[...] uma unidade didática interativa” (MOTTER, 

2013, p.146). 

Para mais, salientamos que esta é uma pesquisa introdutória, em que 

buscamos realizar considerações primaciais para que possamos discutir 

gradualmente o diálogo entre as teorias de aquisição da linguagem e utilização da 

tecnologia digital como mediadora e/ou facilitadora desse processo. 
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PETEDU E AS ARENAS 

DIALÓGICAS NO PROCESSO 

FORMATIVO  
 

Danieli Candida CEZAR320 

Valdete CÔCO321 
RESUMO 

 

Este trabalho vincula-se ao Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes: Projeto 

Educação (PETEDU), que tem como escopo a formação de professores na Educação Infantil. 

O grupo é composto por graduandos oriundos de classe popular dos cursos em 

licenciaturaem Artes Visuais, Educação Física e Pedagogia. Articulando o tripé acadêmico 

de ensino, pesquisa e extensão, desenvolve atividades ancoradas no referencial teórico 

metodológico bakhtiniano. Em sua dinâmica de funcionamento, as atividades são, 

sobretudo, desenvolvidas em coletividade, marcando o propósito de valorizar os encontros 

com o outro. Nesse contexto, a finalidade desta produção é compreender os sentidos 

atribuidos pelos participantes do PETEDU as arenas dialógicas como processo formativo. 

Como dados, analisamos nove Relatórios Anuais (RL) do ano de 2017 e onze Instrumentos 

Avaliativos Individuais (AVAL) referentes ao primeiro semestre de 2018, numa perspectiva 

de pesquisa qualitativa de cunho exploratório. Ao analisarmos os dados, observamos que os 

sujeitos, enquanto pertencedores a um grupo de orientação bakhtiniana, narram a 

importância desse movimento dialógico, proporcionado pelo trabalho coletivo, por vezes 

sustentado na roda (de conversa, de produção conjunta, de emissão de pareceres, de troca de 

experiências, de interações com as crianças pequenas, de narrativas da vida...). Assim, no 

diálogo com as vivências, evidenciamos a formação movida por atos responsivos que, não 

sem tensões, nos constituem, visto que somos seres de incompletude, mediados pela 

dialogia estabelecida entre o eu e o outro. 

 

Palavras-Chave: processos educativos; formação; roda; dialogia; ato responsivo 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho vincula-se ao Programa de Educação Tutorial Conexões de 

Saberes: Projeto Educação (PETEDU), da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), que tem como escopo temático a formação de professores na 

Educação Infantil. De maneira geral, as atividades do PETEDU são desenvolvidas em 

coletividade, no horizonte de valorizar os encontros. Nessa perspectiva, requer de 
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seus integrantes um movimento de aprendizagens no exercício da conviviabilidade 

coletiva, apostando na possibilidade de mover processos formativos compartilhados. 

Nesse contexto, temos como objetivo neste trabalho compreender os sentidos 

atribuidos às arenas dialógicas como processo formativo, vivenciadas no PET EDU, 

tendo como dados instrumento de registros das ações produzidos pelos integrantes 

do grupo. Nesse propósito, este texto está organizado em três tópicos, acrescidos 

desta introdução e das considerações finais. No primeiro tópico, sintetizamos uma 

apresentação do PETEDU,  com destaque para as ações vinculadas a esta produção. 

No segundo tópico informamos sobre a metodologia de trabalho com os dados. No 

terceiro tópico desenvolvemos as análises, considerando o exercício do diálogo, a 

aproximação ao referencial bakhtiniano e o convívio com a diversidade, como eixos 

analíticos. Por fim, apresentamos as considerações finais destacando os atos 

responsivos vivenciados num grupo em que as atividades são sustentadas na 

partilha das ações e, consequentemente, nas aprendizagens conjuntas. 

 

1. O PETEDU NOS PRÓPOSITOS DE TRABALHO PARTILHADO 

 

O grupo possui um caráter conexista, integrando até 12 estudantes oriundos 

de classe popular, vinculados às licenciaturas em Artes Visuais, Educação Física e 

Pedagogia, tendo como escopo temático a formação de professores, com atenção a 

Educação Infantil (CÔCO, 2012). As atividades desenvolvidas buscam articular o 

tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão, com ancoragem no referencial 

teórico-metodológico bakhtiniano. 

No planejamento anual temos 16 atividades, com proprosiçao de 

desenvolvimento de modo coletivo. Esse planejamento foi construído também em 

coletividade, projetando na parede as proposições até chegar ao conjunto das ações 

acordadas. O desenvolvimento do planejamento é articulado em reuniões 

administrativas, realizadas uma vez por semana, em que deliberamos sobre a 

processualidade das atividades, explorando os processos responsáveis e responsivos 

dos trabalhos em andamento, os diálogos com o referêncial teórico, as vinculações 

com os cursos de origem e a busca por articular a tríade acadêmica. 

Descrevendo um pouco das atividades, cabe informar que o planejamento 

agrega quatro dimensões: de ensino, de pesquisa, de extensão e de articulação. Na 

dimensão das atividades de ensino, destacamos o desenvolvimento de ações que 

visam a aproximação com os cursos de origem, com o estudo do referencial teórico 

bakhtiniano (incluindo a inserção em eventos) e com o campo da Educação Infantil. 

Nas atividades de pesquisa, o grupo desenvolve pesquisa coletiva, integrando 

o Grupo de Pesquisa, Formação e Atuação de Educadores (GRUFAE), vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da mesma instituição (VIEIRA; REIS; 

CÔCO). Nesse coletivo mais ampliado, aborda a problemática da Educação Infantil 

na formação inicial em Pedagogia, com atenção aos enunciados discentes, no bojo de 

acompanhar o curso de Pedagogia a partir da implementação da Resolução 02/2015, 

que define as Diretrizes Curriculares para os cursos de licenciaturas (BRASIL, 2015). 
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No escopo das atividades extensionistas, uma vez por semana, integra o 

cotidiano de um Centro Municipal de EI (CMEI), com a finalidade de ambientar os 

graduandos a Educação Infantil, fomentando a formação docente, em especial, com a 

troca de saberes entre profissionais e estudantes em formação inicial. Dessas 

vivências são geradas registros que são compartilhados no coletivo do grupo. 

Nas atividades de articulação, o grupo participa de atividades junto aos outros 

grupos do programa na universidade e mobiliza esforços para se fazer presente, com 

apresentação de suas atividades, nos encontros regional e nacional do programa. 

No conjunto das ações do PETEDU se mostra intrínseca a cultura da roda 

como estratégia de desenvolvimento do trabalho (CÔCO; ALVES; FERREIRA, 2016). 

Nesse contexto, buscando compreender os sentidos atribuidos às arenas dialógicas 

como processo formativo vivenciados no grupo, como fonte de dados, elencamos 

enunciados que narram as vivências no PETEDU, conforme informaremos no 

próximo tópico em que informamos sobre a metodologia encaminhada neste estudo.  

 

2. METODOLOGIA 

  

No intento de perquirir o movimento dialógico vivenciado no PETEDU, 

elegemos os relatórios individuais anuais (RL), produzidos por cada estudante ao 

final do ano de trabalho, e os instrumentos de avaliação (AVAL), produzidos 

semestralmente. Nestas produções os estudantes sistematizam seu percurso no 

coletivo do grupo, analisando sua inserção nas atividades e seus processos 

formativos. Esse movimento inicialmente individual é compartilhados via e-mail 

com os colegas, encaminhando para troca entre pares. Uma troca em movimentos 

difusos, com análises, comparações entre os textos, contribuições. Em seguida, move-

se uma roda de análise do conjunto do material, observando-se as trajetórias 

individuais e, muito especialmente, a constituição do grupo com a reunião dessas 

trajetórias. Nesses processos de trocas, na sua dimensão mais explícita, são 

mobilizados pareceres, contribuições, solicitações e outros processos interativos. 

Cabe observar que, junto a essa dimensão mais visível, emerge um diálogo mais 

afeto as particularidades, conforme a composição dos laços no interior do grupo. De 

todo modo, potencializa-se os processos de formação. Entendemos que esses 

procesos formativos, carreados no encontro com o outro, se efetivam não só no 

horizonte da docência como exercício profissional, abarcando também nossa 

constituição como individuos sociais e politicos. 

Assim, conforme informado, reunimos nove RL, decorrentes da síntese do 

trabalho empreendido no ano de 2017 e onze AVAL, relativos ao primeiro semestre 

de 2018. Para a análise,  elencamos três principais eixos: diálogo, aproximação com o 

referencial bakhtiniano e convívio com a diversidade. Cabe observar que o material 

informa muito sobre o período de ambientação no PETEDU, visto que parte 

considerável dessas narrativas são de ingressantes no grupo. Assim sendo, buscamos 

compreender os enunciados discentes sobre as relações estabelecidas, com atenção 

aos movimentos formativos que se estabelecem no encontro entre distintos sujeitos 
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que se (des)encontram no cotidiano do grupo, vinculado a um programa de 

educação tutorial.  

Analisamos os enunciados em busca de compreender, em especial, como se 

efetivam as trocas com o outro, no fomento a dialogia no grupo. Compondo uma 

arena coletiva, as vivências dialógicas podem mobilizar o senso critico, a atenção as 

questões sociais e um convívio mais humanitário, de apoio mútuo. Sem invisibilizar 

os tensionamentos que marcam a vida comum, o cotidiano do grupo  se mostra 

recheado de polifonias, no sentido de vozes que se encontram, por vezes, 

confrontam. Na esteira dessa perspectiva, também esta produção ancora-se no 

referencial teórico-metodológico bakhtiniano, no horizonte de desenvolvimento de 

pesquisa qualitativa exploratória (MOREIRA; CALEFFE, 2008).  Tivemos como 

princípio de que os registros selecionados, são ricos em memórias das ações, 

retratando também as interações dialógicas vivenciadas. Assinalado esses elementos 

metodológicos, passamos a desenvolver as análises, evideciando os eixos elencados 

para interagir com os dados.   

  

3. NO PROCESSO FORMATIVO, VIVÊNCIAS DE DIÁLOGO, DE 

APROXIMAÇÃO AO REFERENCIAL BAKHTINIANO E DE CONVÍVIO COM A 

DIVERSIDADE 

 

Para encaminhar o movimento inicial de leitura do material utilizamos o 

mecanismo de localizar palavras, elegendo palavras chaves relacionadas aos três 

eixos, referentes ao diálogo, a aproximação com o referencial bakhtiniano e ao 

convívio com a diversidade. De partida, assinalamos a percepção da vida polifônica 

dos indivíduos, fazendo interagir múltiplos enunciados. Integrando esses 

movimentos, composto com muitos dizeres, buscamos compreender os sentidos, 

como um lençol de poéticas, observando que muitos caminhos se pode explorar e 

muitos outros se abrirão nesse movimento. A dialogia com os sujeitos em ato 

responsivo caminha com a alteridade, movendo o olhar exotópico. Assim sendo, 

intergimos com os dizeres dos colegas, movemos novos dizeres e fizemos encontrar 

esses dizeres, visto que também esse texto contou a participação dos pares, numa 

roda de contribuições. Sem abdicar da responsabilidade pela assinatura destas 

análises, nossa voz está carreada das problematizações que, generosamente, 

convidaram a revisão do olhar. Assim sendo, passamos ao primeiro eixo, referente ao 

exercício do diálogo na conviviabilidade do grupo. 

 

3. 1 Diálogos 

 

Com o escopo temático da formação de professores, em especial, na Educação 

Infantil, composto por estudantes oriundos de classe popular, o PETEDU, para 

muitos de seus integrantes, se torna o espaço de encontro mais aproximado das 

discussões acadêmicas (CÔCO; SOARES; FARIAS; CARDOSO, 2013). Nesse quadro, 

toma singular importância o encaminhamento das ações de modo coletivo, 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a6

8
6

 

geralmente, encaminhado por meio de roda (de conversa, de reunião coletiva, de 

avaliação de trabalho, de produção de textos, etc.). Assim, a roda compõem um 

espaço de escuta (no reconhecimento daqueles que tomam o propósito da fala) e de 

fala (requerendo um escuta atenta), entendendo que"[...] toda compreensão é prenhe 

de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna 

falante” (BAKHTIN, 2011 p. 271). Nesse movimento, tomamos a lógica de uma 

escuta responsiva, observando que o ouvinte fala com os gestos, com o olhar e com 

outras manifestações ao receber a fala do outro, implicando perceber-se nela. Nos 

processos de reação, ainda que se observe silenciamentos, cabe não desmerecer um 

movimento implicado, como destaca o enunciado abaixo: 
 

[...] Acredito que, para além dos aprendizados a respeito das determinadas 

temáticas discutidas, os maiores aprendizados que essa atividade proporciona é 

o falar (o se posicionar, expor o que pensamos) e o ouvir (se silenciar para ouvir o 

outro, respeitar as diversas opiniões) [...].(REL 5, 2017, p.15) 
 

Então, evidenciamos uma formação que se efetiva como processo de estar com 

o outro, mediatizados pelos temas em questão (pode ser grupo de estudos, 

planejamento de atividades, reuniões administrativas, produção de sínteses, etc). 

Esse dado chama a atenção para a integração entre a forma e o conteúdo dos 

processos formativos, ou seja, na aparente visibilidade do conteúdo materializada 

nas pautas em discussão/encaminhamento se soma um universo relacional muito 

importante, mobilizador dos sujeitos. Na imagem a seguir ilustramos uma das 

atividades do grupo de estudo, dedicada ao tema da aproximação ao referêncial 

teórico, movida com o propósito de fomentar os apredizados por meio de trocas 

dialógicas. 

 
Figura 29. Grupo de Estudos 

 
Fonte: Autores 

 

A atividade do grupo de estudo será retomada no próximo eixo, por ora, 

assinalamos que quando vivenciado estes momentos de rodas, o tecer do 

conhecimento precisa negociar as fronteiras entre cada sujeito, como evidencia o 

enunciado a seguir: 
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[...] Passei a integrar um grupo que valoriza o diálogo, o encontro com o outro e 

que respeita as inúmeras vozes, isso me fez exercitar não apenas o ato de falar, 

mas também o ato de ouvir. (REL 5, 2017,p.166) 
 

Ao ingressarem no PETEDU, os petianos começam a se aproximar de novas 

reflexões, requeridas pelas atividades, exercitando a observação, o acompanhamento 

de ações, a execução de atividades e a produção de sínteses associadas, requerendo 

ainda atravessarem as fronteiras dos seus olhares, atentando-se aos excedentes de 

visão. No cotidiano e convívio em grupo, quando outro me fala este move uma 

compreensão de mim mesmo, em que “[...] sempre que o outro me encontra, sempre 

que o outro se dirige à mim, sempre que ele me invade, ele me incompleta” 

(MIOTELLO; MOURA, 2014, p. 10). Por vezes emergem coincidências, mas não raro 

temos divergências, complementaridades, novos aspectos a considerar e outras 

questões que expandem as fronteiras compreensivas até então delineadas. 

Num grupo em que as atividades são realizadas sobretudo por meio do 

trabalho coletivo, o ato responsivo está intrínseco a cada ação, ainda que seja 

prudente não minimizar as possibilidades de não envolvimento (mesmo remetendo-

as a um tipo de responsividade, de distanciamento do coletivo). Nessa 

complexidade,  a roda tem sido muito valorizada no grupo, como um espaço mais 

democrático de negociação da palavra, com vistas a tomada de decisões. Nesse 

sentido, apresentamos mais um enunciado referente aos encontros com as palavras 

do outro, vivenciados nas rodas do grupo: 
 

[...]podemos afirmar que o outro me altera por meio do diálogo, pois a palavra 

do outro me é exterior, sua visão e concepções são exteriores as minhas, os 

enunciados que antecedem suas falas são diferentes dos que antecedem as 

minhas, nossas visões de um mesmo fato são diferentes, por esse motivo ao nos 

relacionarmos por meio da linguagem nos alteramos e construímos nossas 

identidades. (REL 5, 2017, p.53) 

 

Esse movimento de atenção ao outro, na constituição de si, por vezes implica 

também não abrir mão de assertivas mais pessoais agregando mais um salto no 

processo formativo, com o reconhecimento a necessidade de convivência entre 

possições distintas. Não se trata de um movimento fácil, em especial, quando uma 

atividade requer a solidariedade de um conjunto de sujeitos para sua execução e, 

dentre eles, emergem posições muitos distintas para o andamento do trabalho. Se 

mostra desafiador reunir esforços numa determinada direção, compor uma ação com 

várias formas de fazer, alternar modos de fazer, aprender o modo de fazer do outro... 

Enfim, a roda se mostra mais uma vez importante também como processo avaliativo 

das ações, movendo diálogos que passam a compor as aprendizagens, contribuindo 

para a continuidade das ações.  

Nesse sentido de continuidade, os dados informam o trânsito de uma 

dimensão a outra das atividades, carreando aprendizagens. Por exemplo, o evento a 

seguir retrata o entrelaçamentodos conceitos bakhtinianos (presentes nas atividades 
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dos grupos de estudos), nas observações associadas a atividade de extensão na 

Educação Infantil. 

 
[...] Em um dos muitos diálogos estabelecidos após minha inserção no Programa 

de Educação Tutorial, fui apresentada ao livro de literatura infantil “Nicolau 

tinha uma ideia” de Ruth Rocha, ao estudar um pouco mais a respeito de 

dialogia e alteridade não pude deixar de fazer uma relação entre os conceitos e a 

história apresentada no livro. (REL 5,2017, p.53) 

 

Então, finalizando esse tópico referente ao exercício do diálogo, assinalamos 

os processos de aprendizados vivenciados. Obviamente vivenciamos diálogos 

incessantemente, isso não quer dizer que estamos prontos para a vida com o outro. 

Estar com o outro implica aprendizagens contantes. Estar com o outro mediatizados 

por um conjunto de atividades, de um programa de educação tutorial, circunscreve 

ações comuns em resposta as demandas. Apostar no processo de partilha, 

sustentados no referencial bakhtiniano, implica o exercicio da palavra, tanto como 

direito à manifestação como acolhimento dos posicionamentos do outro. Como 

síntese, afirmamos que esse exercício – no grupo geralmente movido pela roda - se 

mostra formador dos sujeitos e da consituição do grupo. Os dados assinalam, de 

diferentes modos, que no PETEDU as atividades “são” coletivas, mesmo quando 

retratam tensionamentos nas formas de execução. Inferimos uma apropriação que 

sugere um ponto de contato, agregador das várias possibilidades de encaminhar as 

atividades. Visões distintas que convergem no (re)conhecimento da coletividade, um 

proposito que se nutre do próprio movimento coletivo. Destacando esse movimento 

coletivo sustentando no exercício do diálogo, passamos ao próximo tópico dedicado 

a realçar a aproximação ao referencial bakhtiniano, que sustenta essa perspectiva do 

grupo. 

 

2. Aproximação ao referencial bakhtiniano 

  

Neste eixo, além de retomarmos a atividadede grupos de estudos, destacamos 

o estabelecimento de diálogos com os cursos de origem, permitindo ampliar as 

vivências formativas. Leituras, discussões, compartilhamentos de materiais, 

retomada do que é estudado no curso e outros movimentos vivificam o encontro dos 

sujetos com o referencial bakhtiniano. Esse referencial sustenta o movimento interno 

do grupo, conforme explorado no tópico anterior, e também a execução de suas 

atividades. O evento a seguir informa o exercício de apropriação do referencial para 

o desenvolvimento das pesquisas do grupo. 

 

O grupo de estudos de metodologia de pesquisa, por exemplo, possibilitou que 

eu compreendesse a pesquisa sob uma perspectiva bakhtiniana e a importância 

do outro nesse processo em que os sujeitos se alteram. (AVAL 1, 2018, p.10) 
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A pesquisa tem se mostrado um desafio agregador de muitas aprendizagens 

aos estudantes que, geralmente, estão em suas primeiras inscursões nesse escopo. O 

referencial bakhtiniano convida a uma compreensão de pesquisa com os sujeitos (e 

não sobre estes), valorizando as trajetórias, os enunciados e as interações que movem 

os acontecimentos de pesquisa. Na imagem a seguir ilustramos o movimento de 

pesquisa do grupo, que tem acompanhado os estudantes de Pedagogia (seus pares 

de formação) na problematização de suas perspectivas profissionais, com atenção ao 

interesse pelo campo da Educação Infantil. 
 

 
Figura 30. Reunião de articulação e tabulação de dados. Pesquisa coletiva:  

“A EI na formação inicial em Pedagogia: enunciados discentes” 

 
 

Na interface de considerar o referencial bakhtiniano como sustentação da 

dinâmica de funcioamento do grupo e também como ancoragem das atividades, em 

especial, da pesquisa, essa cadeia dialógica sobre a ancoragem teórico-metodológica 

nos processos formativos se intensifica, como sinaliza o enunciado a seguir: 
 

Dessa forma, as leituras do referencial teórico bakhtiniano (Bakhtin 2003; 2012) 

promoveram o meu encontro com o entendimento da cadeia dialógica que 

fomentam nossos processos, além de auxiliar no entendimento sobre o outro, a 

partir dos conceitos apresentados pelo autor, que nos faz pensar sobre as 

interações verbais que nos rodeiam.(AVAL4, 2018,p.6) 
 

Com isso, os conceitos bakhtinianos vão incitando os processos interativos e 

pungindo as escritas e produções de trabalhos para eventos, conforme expressa o 

enunciado a seguir: 

 
Enquanto escrevia meu trabalho para o XXIII ENAPET me deparei com conceitos 

que me encheram a mente de ideias e um deles casou muito com nosso grupo 

repleto de diversidade e encontro de culturas, e em meio minhas leituras me 

encontrei com o conceito de cultura.(AVAL 3, 2018, p.10) 

  

Concluindo esse segundo eixo realçamos a aproximação ao referencial 

bakhtiniano como exercício da palavra, movendo diálogos e convidando ao encontro 

(não sem confrontos) de polifonias, buscando avançar nos processos compreensivos 
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de estar com os outros, de trabalhar junto, de vivenciar a formação, de produzir 

pesquisa, de partilhar a vida. Nos dados de aprendizagens associadas a execução das 

atividades, toma destaque as aprendizagens ligadas a escrita, em especial, no 

exercício de desenvolver autoria (CÔCO: ALVES; SILVA, 2014). Assim sendo, 

avançamos para o último eixo, relativo a heterogeneidade integrando do PETEDU. 
 

3. O convívio com a diversidade 

 

O grupo sendo multidisciplinar reúne estudantes de três cursos, trazendo as 

especificidades de suas áreas temáticas (Licenciaturas em Pedagogia, Artes e 

Educação Física). Junto com isso, temos as particularidades próprias de cada sujeito. 

Assim, o PET reúne, não sem tensões, um coletivo de sujeitos exercitando o ato 

responsivo no trabalho em coletivo. Nesse sentido, importa para o grupo afirmar que  

”[...]Tudo o que diz respeito a mim chega a minha consciência através do olhar e da 

palavra do outro, ou seja, o despertar da minha consciência se realiza na interação 

com a consciência alheia, a qual está constituída por uma determinada dimensão 

axiológica”( SOUZA,  ALBUQUERQUE, 2012, p.112). 

Assim, dentre as atividades buscamos criar espaços para os processos 

interativos que envolvem o conhecimento do outro, destacando duas ações: a 

produção de memoriais de trajetórias e as vivências culturais. Na produção de 

memoriais, os estudantes sintetizam suas trajetórias e compartilham com os pares 

num movimento de fazer encontrar trajetórias distintas, implicadas com a luta pelo 

direito à educação, que culmina com a inserção no espaço da universidade(CÔCO; 

SOARES; FARIAS; CARDOSO, 2013). Reconhecida as trajetórias singulares, na 

conviviabiliade cotidiana, encaminhamos ações de vivências culturais em que o 

grupo (em coletivo) se desloca para outros espaços do contexto local (parques, 

museus, teatros, cinemas, áreas livres, etc.) com vistas a realizar ações interativas. 

Com exemplo, apresentamos a imagem a seguir, retrando uma vivência cultural de 

compartilhamento de memorial musical, ou seja, cada um trouxe um pouco do seu 

repertório musical para ser socializado com o grupo, movendo narrativas sobre 

preferências, justicativas, memórias desses sons e outras questões que compõe as 

singularidades dos sujeitos. 
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Figura 31. Vivência cultural. Memorial Musical 

 
 

 

Assim, de maneira geral, a roda tem se constituído como nossa arena 

dialógica, favorecendo a tecitura de diálogos no intento de avançarmos nos processos 

formativos. Nos desafios que mover conviviabilidade ética na diversidade, o evento 

a seguir sintetiza um pouco do que o grupo tem apostado: 

 

 [...]pelo fato da composição do grupo ser muito diversa, tendo uma variedade de 

personalidades compondo um mesmo ambiente. Estar nesse lugar, com 

diferentes e singulares pessoas com suas vivências, por vezes é difícil pelas 

divergências de pensamentos, no entanto, vejo que isso vai fazer com que o 

processo de me alterar seja potencializado, acreditando que quanto mais 

encontros eu tiver com o outro, mais do outro eu terei.(AVAL 11, 2018, p.7) 
 

 Como síntese dos três eixos de análise, evidenciando a arena diálogica 

do PETEDU no encaminhamento do seu processo formativo, ressaltamos que  as 

fronteiras das diferenças se desdobram em escutas, olhares e reflexões, enfatizando a 

transmutação que este espaço proporciona aos sujeitos e, simultaneiamente, vem 

vivendo. Se os sujeitos constituem os espaços, os processos formativos que afetam os 

sujeitos, simultaneamente, afetam os espaços. Entendo o PETEDU como espaço em 

movimento, busca-se mover redes de apoio e aprendizados recíprocos, em que “uma 

dada pessoa, do seu ângulo de visão, pode mediar, com o seu olhar e com a sua fala, 

aquilo que em mim não pode ser visto por mim” (SOUZAe ALBUQUERQUE, 2012, 

p.113). Trata-se de proposta (sempre em discussão) e como tal, um aposta que precisa 

ganhar adesão na dialogia do trabalho comum.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com a finalidade de compreender os sentidos atribuidos às arenas dialógicas 

vivenciadas no PETEDU como processo formativo, assinalamos o reconhecimento de 

um exercício de reflexão contínua. Os olhares sobre o grupo e a vida ganham 

ressignificações, em atos responsivos implicados com o encontro com o outro. As 

fronteiras das heterogeneidades, não sem desafios, movem alteridades que, 

significativamente, tem conseguido transbordamentos, criando assim pontes para o 

atravessar de mãos dadas a dialogia que circunda entre nós, recheada de sentidos e 

nos fazendo sentir a cada enunciado a incompletude dos indivíduos na existência. 

Os enunciados sugerem que, não sem tensões, a partir do excedente de visão, 

podemos olhar para o outro vendo também a nós mesmos. Percebemos ainda que a 

partir dos encontros as relações vão se constituindo e fortalecendo a teia dialógica do 

convivio em coletivo de múltiplas personas, tornando progressivamente a 

comunicação mais responsiva. Assim, nos processos formativos partilhados, os 

dizeres também são movidos pelas aproximações, pelo reconhecimento tanto da 

possibilidade de dizer como da abertura a escuta. 

Nos encontros cotidianos, o movimento vivo de responsividade na produção 

de dizeres nas arenas dialógicas gera pertencimento, permitido avançar nos 

processos formativos. Se estas relações se revelam com grandes desafios, 

simultaneamente, vão se consolidando  com  o ampliar do olhar para o outro e para 

si. Essa perspectiva, nos possibilita observar que na dimensão alteritária o outro me 

serve como espelho do que em mim se esconde, de modo que meu encontro ético 

com o outro pode ser revelador ( SOUZA e ALBUQUERQUE, 2012). Nesses 

(des)encontros, movemos laços que dizem de nós, de nós no grupo e, especialmente, 

do grupo em sua constituição. Assim sendo, agregamos ainda a essa conclusão, 

nossos propósitos de mover esse arena componente do PETEDU, fazendo encontrar 

essas nossas reflexões com o contexto do VII Círculo – Rodas de Conversa 

Bakhitniana – FRONTEIRAS. Com isso, agregar aos nossos processos formativos 

mais uma oportunidade de tensionar as fronteiras de nossas compreensões, 

alargando os sentidos implicados com a dialogia com o referencial bakhtiniano. 
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TEXTOS MULTIMODAIS PARA 
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INTRODUÇÃO 

 

 objetivo deste trabalho é socializar uma proposta de atividades de leitura que 

compõe uma unidade didática constituída de atividades de leitura e escrita de 

textos dos gêneros história em quadrinhos (HQ) e propaganda, para alunos 

do 1º ou 2º anos do ensino fundamental.  

A unidade didática em questão integra um projeto de extensão intitulado “O 

ensino da ortografia no 1º ano do Ensino Fundamental325”, aplicado nos meses de 

setembro e outubro de 2018, para professores alfabetizadores do município de Pato 

Branco. Foi elaborada para exemplificar o ensino da leitura de textos multimodais a 

partir de uma perspectiva interacional e o ensino da escrita com ênfase em palavras 

constituídas de relações regulares e irregulares (MORAIS, 2006) entre grafemas e 

fonemas da língua portuguesa. 

Em uma concepção de leitura interacional/dialógica, a língua, os sujeitos 

(autor e leitor) “são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que – 

                                                 
322 Doutoranda em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professora do Departamento de Letras 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Pato Branco. 

323 Mestre em Educação. Professora do Departamento de Letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Campus Pato Branco. 
324 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Professora do Departamento de Letras da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Pato Branco. 

325 Esse foi aprovado sob o número 55436/2018, na PROEX/UNIOESTE. O projeto de extensão teve o objetivo de 

promover a formação continuada de um grupo de professores alfabetizadores do município de Pato Branco. Para 

isso, realizou-se o estudo das relações entre fonemas e grafemas da língua portuguesa e da importância do 

trabalho de leitura e escrita por meio de gêneros textuais. As oficinas realizadas tiveram como finalidade: discutir 

os conteúdos concernentes às relações entre a fonologia e a ortografia da língua portuguesa e ao ensino da língua 

materna a partir dos gêneros textuais imagéticos; orientar a aplicação de uma unidade didática previamente 

elaborada com uma proposta de ensino de leitura e de escrito a partir de uma história em quadrinhos e de uma 

propaganda; e conhecer os resultados da experiência de aplicação da unidade didática pelos docentes 

participantes do curso. 

O 
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dialogicamente – se constroem e são construídos no texto” (KOCH; ELIAS, 2006, p. 

10). O leitor é um ser socialmente constituído “pois ao interagir com o texto, com o 

autor e com o meio, vai se constituindo e, ao mesmo tempo, constituindo o outro e 

modificando o meio, numa relação dialógica, uma vez que nesse processo há 

interação” (COSTA-HÜBES, BARREIROS, 2014, p. 27). 

Bakhtin (2000, p. 279) explica que “a significação (linguística) de um discurso 

adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa”. Todo 

enunciado é dialógico, constituído como resposta a outros enunciados, seja numa 

situação imediata, seja num contexto mais amplo. Conforme Volochínov (2013, p. 164), 

mesmo as intervenções mais íntimas são totalmente dialógicas, pois “estão totalmente 

impregnadas com a valoração de um ouvinte potencial, de um auditório potencial, 

mesmo quando o pensamento nesse ouvinte não tenha passado pela mente do falante”. 

Nesses termos, “a orientação social estará sempre presente em qualquer enunciação do 

homem, não só verbal, mas também gestual” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 169). 

A interação autor-texto-leitor e discurso veiculado é condição para a 

realização de uma leitura interacional/dialógica. Nessa perspectiva teórica, ler 

significa compreender o conteúdo do texto, relacionando-o ao contexto imediato e 

amplo de sua produção. Assim, uma leitura dialógica envolve a resposta a questões 

como: Quem produziu o texto? Quando? Onde? Por que o texto foi produzido? Para 

quem? Para circular em que veículo/suporte?  

Assumir essa postura teórica implica conceber a alfabetização como 

constitutiva do processo de letramento. O alfabetismo é um conceito de natureza 

psicológica e de escopo individual (ROJO, 2009, p. 45) e se refere às capacidades 

cognitivas envolvidas na leitura e na escrita (COSTA-HÜBES; BARREIROS, 2014, p. 

163). O letramento, por sua vez, é definido como “um estado ou condição de quem 

interage de maneira competente e frequente com distintos gêneros discursivos, tipos 

e funções de leitura e escrita que circulam socialmente” (CASTELA, 2014, p. 163). A 

alfabetização proporciona o alcance desse estado ou condição que, por sua vez, só é 

possível a partir da interação dialógica entre autor-texto-leitor e discurso veiculado. 

Para o alcance do objetivo apresentado no primeiro parágrafo dessa 

introdução, apresentam-se, nas subseções subsequentes: a caracterização dos gêneros 

multimodais história em quadrinho (HQ) e propaganda; a proposta de atividades de 

leitura da HQ e da propaganda que integram a unidade didática destinada a alunos 

de 1º e 2º ano de ensino fundamental; e, por fim, as conclusões advindas das 

atividades propostas na unidade didática. 

 

1. HQ E PROPAGANDA: textos multimodais 

 

Os textos do gênero história em quadrinhos (HQ) e propaganda utilizados 

para a realização das atividades de leitura e escrita da unidade didática assemelham-

se, enquanto gêneros, por serem constituídos pela combinação entre a palavra 

(linguagem verbal) e a imagem (linguagem não verbal). 
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Sua compreensão, assim como a de outros textos 

multissemióticos/multimodais, requer uma leitura que integre texto escrito e material 

gráfico. Enquanto o texto verbal é constituído pela linearidade do texto escrito ou 

falado (palavras dispostas na página uma após a outra, dentro de uma sintaxe 

característica da língua portuguesa, com um acervo lexical familiar), “o texto não 

verbal contém elementos simultâneos, algumas vezes sobrepostos, organizados 

dentro de uma sintaxe (organização) particular” (ROSA, TEIXEIRA, CASARIL, 2014, 

p. 120). Assim, “elementos variados como o som [...], o cenário, as cores e outros 

aspectos gráficos, como a diferenciação no tamanho das letras [...] carregam 

significados que complementam o processo de leitura” (ROSA, TEIXEIRA, 

CASARIL, 2014, p. 121). 

As HQ caracterizam-se por terem como elemento básico a imagem. 

Constituem-se por uma sequência de quadros responsáveis por construir uma 

mensagem para o leitor, constituindo narrativas ficcionais ou reais (ROSA, 

TEIXEIRA, CASARIL, 2014, p. 121). Estão presentes em sites, jornais e gibis. São 

facilmente reconhecidos pela composição física que possuem, ou seja, pelos aspectos 

gráficos – quadros (presença ou ausência); balões, cujos contornos são altamente 

significativos, falas (quando há a presença do elemento verbal e, nesse caso, 

considera-se o tamanho das letras que tem uma razão de ser); desenhos; cores etc. As 

HQ podem ser encontradas em sites, jornais, gibis ou livros quadrinizados e 

possuem fácil circulação entre as crianças e adultos. Em razão de sua constituição 

imagética, as HQ podem ser utilizadas com alunos não alfabetizados, o que facilita o 

trabalho do professor no processo do letramento inicial. 

A propaganda, por sua vez, é um gênero que costuma ser tratado como 

sinônimo de publicidade. Porém, há uma diferença entre eles. Enquanto a 

propaganda refere-se à disseminação de ideias ou valores e “se caracteriza pelo 

esforço de persuadir o interlocutor a se apropriar de uma determinada ideologia", a 

publicidade é um tipo de propaganda que tem o propósito de “divulgar e/ou 

promover bens e serviços com o intuito de persuadir determinado interlocutor a 

realizar a troca proposta pelo locutor, seja a compra de um produto ou um serviço, 

beneficiando o anunciante identificado" (FUJISAWA, 2011, p. 8-9). Em outros termos, 

 
toda publicidade é uma propaganda, na medida em que difunde os valores das 

sociedades de consumo e informa sobre as mercadorias em circulação no 

comércio, mas nem toda propaganda é uma publicidade, já que os valores 

divulgados em uma propaganda nem sempre correspondem aos valores de uma 

sociedade de consumo, a serviço de mercadorias (BARRETO FILHO apud 

COSTA, 2008, p. 29). 

 

Desse modo, a propaganda destaca-se por dois tipos principais de gêneros: 

gêneros de propaganda (GP) e gêneros de propaganda com caráter publicitário 

(GPP). Segundo Fujisawa (2011, p. 21), o GP “difunde ideias que podem influenciar o 

comportamento, as crenças ou os valores do interlocutor” e o GPP “promove 
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produtos ou serviços para serem adquiridos pelo público-alvo, tendo como objetivo 

uma troca comercial”. Os GPs e os GPPs se assemelham quanto ao processo de 

produção e aos espaços pelos quais circulam. Também se assemelham quanto às 

escolhas linguísticas e/ou de outras linguagens (visual, sonora, por exemplo) e 

quanto à construção composicional específica, consoante as mídias escolhidas (TV, 

rádio, revistas, Internet, entre outros). 

 

2. PROPOSTA DE ATIVIDADES DE LEITURA 

 

A HQ e a propaganda selecionadas para a unidade didática podem ser 

encontradas na internet e têm como assunto, em comum, “a árvore”. A seleção de textos 

com esse assunto ocorreu porque a preservação das árvores, além de pauta urgente e 

necessária na sociedade contemporânea, costuma ser abordada em diferentes séries 

escolares. Além disso, é assunto recorrente na mídia e na sociedade e não é um debate 

estranho para crianças de seis ou sete anos, idades que costumam ter os estudantes de 1º 

e 2º anos do ensino fundamental, público alvo desta unidade didática.  

Originalmente, a HQ, apresentada a seguir, compõe o livro “Vida de 

Passarinho” e seu autor é o cartunista e pintor mineiro Luís Carlos Coutinho, 

conhecido como Caulos. A primeira edição da obra foi publicada no ano de 1989 pela 

L&PM editora.  
Figura 32. História em Quadrinhos326 

 
                                                 

326 Fonte: http://www.caulos.com/livros/vida-de-passarinho-lpm-editores-2005-5a-edicao/ 
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Essa HQ é composta por sete quadrinhos. O primeiro apresenta um pássaro 

pousado em um galho de árvore. No interior do balão (de fala) desenhado diante de 

sua boca, vê-se a imagem de notas musicais, o que permite inferir que o pássaro está 

cantando. Esse quadrinho apresenta, também, o nome de seu autor, “Caulos”, e o 

título da obra “Vida de Passarinho”, na qual a HQ está inserida.  

Do segundo ao sétimo quadrinhos é narrada a história de um sabiá que, 

enquanto voa, recita versos do poema “Canção do Exílio327”, de Gonçalves Dias, até 

que se depara com um toco de palmeira. No texto, os versos recitados pelo pássaro – 

do segundo ao quinto quadrinho – fazem referência ao que vê enquanto voa 

(estrelas, flores, palmeiras) e aos seus sentimentos em relação a sua terra (amores). 

A propaganda, por sua vez, foi lançada pela empresa catarinense Hippo, no 

ano de 2012. Para incentivar a preservação da natureza e comemorar o dia da árvore, 

a empresa promoveu um concurso cultural do qual podiam participar os curtidores 

da fanpage da rede gourmet de Florianópolis, no twitter ou no facebook. Os 

participantes deveriam responder à frase “ser sustentável é...” e o autor da frase mais 

criativa seria premiado com uma cesta com produtos orgânicos e sustentáveis.  

 
Figura 33. Propaganda328 

 
 

O texto verbal dessa propaganda é composto pelos enunciados: “Faz oxigênio, 

faz sombra. E faz falta. Faça a sua parte. Preserve. 21 de setembro. Dia da árvore”. O 

logotipo da empresa “Hippo você bem aqui” também é elemento verbal da 

propaganda. Os elementos não verbais, por sua vez, constituem-se da imagem da 

lateral de um tronco de árvore, de seus galhos e folhas e da logomarca da empresa 

                                                 
327 O referido poema, escrito por Gonçalves Dias quando vivia em Portugal, no ano de 1843, tematiza as belezas 

naturais do Brasil e os sentimentos do poeta em relação à pátria brasileira. 
328 Fonte: (https://acontecendoaqui.com.br/tech-marketing/supermercados-hippo-realiza-campanha-nas-redes-

sociais-em-homenagem-ao-dia-da-arvore) 
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(que lembra o desenho da face de um hipopótamo e que, por isso, se relaciona com o 

nome da empresa “Hippo”).  

As frases dos enunciados “faz oxigênio, faz sombra. E faz falta” fazem 

referência à árvore, conforme é possível inferir a partir da observação dos elementos 

verbais (menção à árvore e a sua data comemorativa) e dos elementos não verbais 

(imagem de algumas partes da árvore) constitutivos do texto. Além disso, o 

conhecimento de mundo do leitor possibilita que ele conceba que as plantas 

produzem oxigênio e que a sombra, especificamente, é produzida pelas árvores. 

Logo, o interlocutor da propaganda possui diferentes recursos que permitem que 

conclua que a árvore é o assunto da propaganda.  

Os enunciados “Faça a sua parte. Preserve” caracterizam-se por frases 

compostas por verbos no modo imperativo. Não recuperam ou fazem referência a 

elementos constitutivos do texto. Dirigem-se ao público leitor com o qual a empresa 

anunciante estabelece uma interação por meio da propaganda.  

Nessa propaganda, as cores são suaves, com o predomínio do azul claro – cor 

que está relacionada ao céu e ao ar puro – e diferentes tons de marrom e verde – 

cores do tronco e dos galhos das árvores, respectivamente. O texto que faz referência 

aos benefícios da árvore e ao pedido de sua preservação está escrito na cor azul 

escura e com letras de imprensa maiúsculas em tamanho maior comparado ao 

tamanho da letra utilizada para registrar as informações sobre o dia da árvore e o 

logotipo da empresa. Assim, o tamanho da letra para a escrita das frases “Faz 

oxigênio, faz sombra. E faz falta. Faça a sua parte. Preserve”, coloca em evidência o 

objetivo da empresa anunciante: demonstrar a importância da árvore e a necessidade 

de sua preservação. Além disso, a tipografia do logotipo da empresa responsável 

pela veiculação da propaganda se diferencia do restante do texto por estar grafado 

na cor vermelha e por destacar tanto pela cor quanto pelo estilo da letra a escrita da 

palavra “Hippo”.  

Na HQ e na propaganda, os sentidos são construídos pela inter-relação entre a 

o texto verbal e não verbal. Ou seja, nesses gêneros, o enunciado resulta da 

organização e alternância entre a palavra e a imagem. Assim como ocorre com os 

gêneros constituídos, exclusivamente, de elementos verbais, a construção de sentidos 

nos textos multimodais contempla uma multiplicidade de fases e faces. Kleiman 

(1989, p. 09) afirma que “a compreensão de textos envolve processos cognitivos 

múltiplos, justificando, assim, o nome de ‘faculdade’ que era dado ao conjunto de 

processos, atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de 

compreender” (KLEIMAN, 1989, p. 09). 

Esses processos cognitivos correspondem a ações como: o reconhecimento de 

letras, fonemas, morfemas necessários para o processo de decodificação329; o 

                                                 
329 Para Cagliari (2008), a decodificação está vinculada ao processo de decifração do sistema de escrita, exigindo 

dos leitores iniciantes conhecimentos tais como: a diferenciação entre desenho e escrita; o sistema alfabético; a 

categorização gráfica e funcional, entre outros. Para uma criança no processo inicial de alfabetização essa tarefa 

não é tão simples o quanto parece, pois a dificuldade para ela, muitas vezes, se inicia pelo próprio 

reconhecimento das letras. 
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reconhecimento da palavra; o entendimento dos sinais gráficos como a acentuação e 

pontuação; a análise semântica; a observação da divisão sintática; a compreensão dos 

elementos não verbais presentes nos textos multimodais. Esses conhecimentos 

linguísticos e textuais, ao lado do conhecimento de mundo – compreendido como 

“uma espécie de dicionário enciclopédico do mundo e da cultura arquivado na 

memória” (KOCH e TRAVAGLIA, 2008, p. 61) – atuam, conjuntamente, para a 

construção do sentido do texto. 

Dentre as atividades de leitura propostas para a HQ e para a propaganda, 

estão as relacionadas à situação social de produção dos enunciados. Essa determina o 

que e como dizer a partir dos elementos que propiciaram a sua realização: momento 

e lugar da interação, interlocutores envolvidos, esfera onde está inserida, finalidade e 

etc. A situação sócio histórica na qual o enunciado está inserido possibilita, portanto, 

a compreensão do conteúdo temático do gênero.  

O conteúdo temático é indissociável da enunciação. Só pode ser analisado a 

partir de sua inserção numa situação concreta de enunciação que, de certo modo, o 

determina. É único e irrepetível. Por isso que sua identificação requer que se 

considerem os seus sentidos em determinado momento histórico, em determinada 

situação, que se considerem os interlocutores envolvidos, a esfera de inserção do 

gênero, sua finalidade.  

Para a análise da situação/contexto social de produção, Rojo (2004) orienta a 

realização de questionamentos como:  

 

Quem é seu autor? Que posição social ele ocupa? Que ideologias assume e coloca 

em circulação? Em que situação escreve? Em que veículo ou instituição? Com 

que finalidade? Quem ele julga que o lerá? Que lugar social e que ideologias ele 

supões que este leitor intentado ocupa e assume? (ROJO, 2004, p. 6). 

 

Nessa perspectiva, com o propósito de conhecer a situação de produção da 

HQ e da propaganda foram elaboradas as seguintes questões: 

 

“Localize, na HQ, o título do livro onde esta história está escrita e o pinte com lápis 

azul”; 

“Localize, na HQ, o nome de seu autor e o pinte com lápis vermelho”;  

“Leia, com seu professor, o texto abaixo, e saiba um pouco mais sobre o autor da HQ.”  

“Onde é possível encontrar essa HQ?”;  

“Que pessoas costumam ler essa HQ?330”;  

“Assinale a alternativa que indica o objetivo do autor com essa HQ”;  

“Quando Caulos publicou essa HQ, em 1989, você nem tinha nascido. O que você 

acha que o motivou a fazer essa história?”;  

                                                 
330 Para contribuir com o trabalho dos docentes, a unidade didática apresenta seções denominadas “Conversa 

com o professor” nas quais são apresentados conteúdos e orientações que contribuem para a aplicação das 

atividades propostas. Um desses quadros orienta para o diálogo sobre as questões “Onde é possível encontrar 

essa HQ?”; e “Que pessoas costumam ler essa HQ?”. 
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“Você acha que, atualmente, ocorrem desmatamentos no Brasil?” 

“Que título você daria para essa história?” 

“Na propaganda aparece o nome da empresa responsável por sua circulação. Qual é o 

nome da empresa?” 

 “Leia, abaixo, algumas informações sobre a HIPPO, empresa responsável pela 

circulação da propaganda e sublinhe as palavras que demonstram que essa empresa se 

preocupa com a natureza.” 

“Na propaganda está escrito ‘Faça a sua parte. Preserve’. Para quem é feito esse 

pedido?” 

“Leia o texto, a seguir, e converse com o seu professor sobre onde essa propaganda 

circulou”. 

“Depois de ler o texto acima, converse com o seu professor para saber quem eram os 

leitores que a empresa Hippo tentou atingir com essa propaganda”.  

“Assinale a alternativa que indica o objetivo da propaganda lançada pela empresa 

HIPPO”. 

 

Essas atividades promovem a reflexão sobre o perfil dos interlocutores da 

interação, lugar social do autor dos gêneros, seu contexto imediato de produção, 

objetivos, entre outras. Consequentemente, criam condições para que os alunos 

possam identificar o tema dos gêneros e interpretar os textos.   

Questões como “Que título você daria para essa história?” ou “Qual é o seu 

objetivo/finalidade?” demandam uma leitura atenta e global do texto. Por isso, as 

atividades que abordam a identificação do autor, seu papel social, público leitor, 

conteúdo do texto, esfera de circulação, por exemplo, exigem que o gênero seja 

retomado várias vezes, e isso auxilia no desenvolvimento da reflexão quanto ao 

título que poderia ser dado, ao objetivo ou finalidade do texto. Assim, propõe-se que 

as questões que abordam finalidade, objetivo ou assunto sejam uma das últimas a 

serem apresentadas aos alunos. 

A construção composicional e o estilo linguístico de um gênero discursivo são, 

juntamente com o conteúdo temático, as dimensões cuja análise possibilita a sua 

compreensão.  

A construção composicional de um enunciado considera os aspectos formais 

engendrados a aspectos extraverbais que constituem o gênero em uma situação 

específica de interação social. Conforme Bakhtin, esse fator que constitui o gênero 

pode ser compreendido como “[...] determinados tipos de construção do conjunto, 

tipos de acabamento, tipos de relação do falante com outros participantes da 

comunicação – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc.” 

(BAKHTIN, 2000, p. 266).  

Na análise da construção composicional de um gênero, encontramos as suas 

“articulações composicionais”, isto é, as partes constitutivas dessa organização: os 

parágrafos, títulos, intertítulos, cenas, atos, capítulos. São, pois, as partes de um texto 

que permitem sua organização e identificação em cada esfera da comunicação 

humana. 
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Estruturalmente, a HQ é um gênero “icônico ou icônico-verbal narrativo cuja 

progressão temporal se organiza quadro a quadro. Como elementos típicos, a HQ 

apresenta os desenhos, os quadros e os balões e/ou legendas, onde é inserido o texto 

verbal” (MENDONÇA, 2002, p. 199-200). A propaganda, por sua vez, é um gênero 

que apresenta variações. No geral, é composto de imagens, título principal, textos de 

apoio, logotipo/logomarca. Os enunciados das atividades, a seguir, fazem referência, 

direta ou indireta, à estrutura composicional dos textos dos gêneros HQ e 

propaganda. Permitem a observação da relação estabelecida entre o texto verbal e 

não verbal desses textos para a construção de seu sentido: 

 

“Há dois tipos de balões nessa história. O balão que mostra quando o sabiá fala e o 

balão que mostra quando o sabiá pensa. Escreva, nas linhas abaixo, qual balão contém a fala e 

qual contém o pensamento do sabiá”;  

“No quarto quadrinho, o balão de fala tem um formato diferente. Que formato ele 

tem?” 

“No segundo quadrinho, há o desenho de estrelas. Circule, nesse quadrinho, a palavra 

“estrelas” falada pelo sabiá”.  

“No terceiro quadrinho, há o desenho de flores. Circule, nesse quadrinho, a palavra 

“flores” falada pelo sabiá”. 

“Observe o rosto do pássaro no sexto quadrinho. Assinale, abaixo, o que ele expressa.” 

“Localize, na HQ, o título do livro onde essa história está escrita e o pinte com lápis 

azul". 

“Localize, na propaganda, o logotipo da empresa anunciante”331. 

“Na propaganda está escrito “faz oxigênio, faz sombra. E faz falta”. A quem essas 

frases se referem?” 

“Como você chegou a essa conclusão?” 

“Na propaganda há um pedido “faça a sua parte. Preserve”. A quem essas frases se 

dirigem?” 

“Como você chegou a essa conclusão?” 

 

O estilo do gênero (BAKHTIN, 2000, p. 266), por sua vez, refere-se à sua 

caracterização quanto aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais que integram 

os enunciados. Nas HQs há um predomínio do tipo textual narrativo, embora seja 

possível encontrar, também, sequências argumentativas e expositivas (MENDONÇA, 

2002). Já a propaganda apresenta uma linguagem concisa, estruturas sintáticas curtas 

com propósitos de persuadir o leitor, por meio da razão ou da emoção. Costuma 

utilizar verbos no modo imperativo e pronomes de tratamento como “você”. 

(MORAES, 2002).  

                                                 
331 Essa questão “Localize, na propaganda, o logotipo da empresa anunciante” também orienta para a 

identificação do locutor do gênero, ou seja, contribui para a identificação do contexto social de interação que 

promove o conhecimento do conteúdo temático, como visto anteriormente. 
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Realizar a abordagem dos verbos do modo imperativo que constituem a 

propaganda utilizando-se de sua designação gramatical é um exemplo de 

inadequação quando se trata de um público de alunos que estão no início de seu 

processo de alfabetização, como é o caso de crianças de 1º e 2º anos do ensino 

fundamental. Nessas séries escolares, é suficiente abordar a função realizada por 

esses verbos, tais como a de realizar um pedido ao público leitor como ocorre na 

propaganda sob análise. Isso contribui para que o aluno consiga estabelecer o sentido 

do texto e que perceba a finalidade no uso desse tipo de verbos que, portanto, podem 

prescindir de uma classificação gramatical, nessa fase de escolarização. A 

continuidade do convívio com textos desse gênero, nas séries subsequentes, e a 

maturidade conquistada pelos alunos permitem que o professor realize o 

aprofundamento sobre o estilo linguístico característico da propaganda e que 

introduza, desse modo, as designações gramaticais. 

As atividades, a seguir, exploram o estilo linguístico da HQ e da propaganda. 

Nelas não são realizados questionamentos ou solicitações, de maneira direta, para a 

identificação do estilo linguístico dos gêneros como seria, por exemplo, com uma 

pergunta do tipo: “Qual é a característica das frases que compõem a propaganda?” O 

conteúdo e o modo como os enunciados das atividades estão elaboradas permitem 

que os alunos das séries iniciais da alfabetização conheçam as características do estilo 

linguístico dos textos à medida que os interpretam: 

 

“Leia o texto do quadro abaixo e saiba quem foi Gonçalves Dias a quem o sabiá se 

refere na HQ e qual é o poema do qual foram retirados os versos declamados pelo pássaro”; 

“Pinte, na história em quadrinhos, um sinal de pontuação chamado aspas (“ ”) e leia, 

abaixo, o que ele significa nesse texto.” 

“Localize, na HQ, um sinal de pontuação chamado “dois pontos” (:) e converse com 

seu professor para saber porque esse sinal aparece nesse local.” 

“Caulos destacou a palavra ‘era’ no último quadrinho da história. Por que ele fez 

isso?” 

“Ao encontrar o toco de palmeira, no último quadrinho, o sabiá fica com os olhos 

arregalados. Como será que ele se sentiu?” 

“Utilize as palavras do quadro, abaixo, para completar o resumo da narrativa da HQ.” 

“Na propaganda há um pedido “faz oxigênio, faz sombra. E faz falta”. A quem essas 

frases se referem? Como você chegou a essa conclusão?” 

“Na propaganda está escrito “faça a sua parte. Preserve.” A quem esse pedido é 

dirigido?” 

 

O estilo do enunciado pode corresponder ao estilo de uma esfera social 

específica ou ao estilo individual do autor do texto. Bakhtin pontua que: “todo 

enunciado – oral e escrito, primário e secundário e também em qualquer campo de 

comunicação discursiva – é individual e por isso pode refletir a individualidade do 

falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter um estilo individual” (BAKHTIN, 2003, 

p. 265). Faraco (2009, p. 137) assinala que “o estilo se constrói a partir de uma 
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orientação social de caráter apreciativo: as seleções e escolhas são, primordialmente, 

tomadas de posição axiológicas frente à realidade linguística, incluindo o vasto 

universo de vozes sociais. 

Nessa perspectiva, as escolhas estilísticas do locutor orientam-se pelo contexto 

específico de interação em que este se encontra. Na HQ, por exemplo, no segundo 

quadrinho, o nome do poeta Gonçalves Dias é apresentado e seguido de dois pontos, 

de abertura de aspas e de uma citação direta de versos do seu poema “Canção do 

Exílio”. A realização da intertextualidade explícita332 ao poeta Gonçalves Dias e a 

transcrição de versos de sua autoria foi uma escolha de Caulos e, portanto, uma 

característica que passou a constituir o estilo dessa HQ.   

As atividades de leitura para a compreensão das dimensões (tema, estrutura 

composicional e estilo) dos gêneros HQ e propaganda proporcionam a construção 

dos sentidos dos textos. Essas atividades, ao lado de outras orientadas para a 

interpretação textual, exigem dos estudantes a capacidade de realizar inferências e de 

localizar informações visíveis na linearidade textual. 

A realização de inferências consiste na ação, realizada pelo leitor, de relacionar 

palavras, organizar redes conceituais no interior do texto, buscar informações em 

suas experiências “para com elas recuperar os elementos faltosos no texto” (KOCH, 

2002, p. 50). Tratam-se de “uma ponte entre segmentos textuais, ou entre informação 

explícita e informação não explicitada no texto” (KOCH, 2002, p. 50). As inferências 

são importantes para a compreensão textual, pois permitem que o leitor preencha as 

lacunas deixadas no texto no momento em que com ele interage. Grande parte das 

atividades apresentadas, anteriormente, exige a realização de inferências. Outro tipo 

de atividade apresentada na unidade didática e que demanda a realização de 

inferências é “Marque um X na opção que indica o assunto em comum entre a 

história em quadrinhos e a propaganda”. Esse tipo de atividade permite que o 

estudante observe que um mesmo assunto pode ser abordado de diferentes formas. 

Localizar informações visíveis na linearidade textual, por sua vez, consiste na 

identificação de palavras, frases e imagens dos textos. Essa ação caracteriza algumas 

das atividades anteriormente apresentadas e outras que contribuem para a realização 

da interpretação textual como as apresentadas, a seguir:  

 

“Quem é o personagem dessa história em quadrinhos?” 

“O que ele está fazendo no primeiro quadrinho?” 

“Como você chegou a essa conclusão?” 

“O que o sabiá está fazendo do segundo ao sétimo quadrinhos?” 

“O que ele vê enquanto voa?” 

“Localize, na propaganda, o dia e o mês de comemoração o dia da árvore e escreva na 

linha abaixo.” 

                                                 
332 A intertextualidade restrita ocorre quando se identificam os elementos de um texto em outro, seja direta ou 

indiretamente, isto é: “[...] podemos depreender que stricto sensu, a intertextualidade ocorre quando, em um 

texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma 

coletividade” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 86) 
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Localizar palavras, frases ou imagens na superfície textual requer que o aluno 

reconheça o código escrito do texto e a linguagem não verbal constitutiva do texto. A 

compreensão de um gênero escrito envolve, desse modo, a aprendizagem do código 

escrito. Observa-se, portanto, a relação entre a alfabetização e o letramento. A 

condição de interagir socialmente com e a partir de uma diversidade de gêneros 

discursivos escritos é impulsionada pela alfabetização.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentou-se, nesse trabalho, uma proposta de atividades de leitura de 

textos dos gêneros HQ e propaganda para alunos de 1º ou 2º anos de ensino 

fundamental. As atividades foram elaboradas para compor uma unidade didática 

apresentada a professores em processo de formação continuada, participantes do 

projeto de extensão “o ensino da ortografia no 1º ano do ensino fundamental”. As 

atividades têm como base teórica e metodológica os estudos de Bakhtin.  

A perspectiva adotada para a realização das atividades aponta para um 

encaminhamento didático-pedagógico para o estudo dos gêneros supracitados e suas 

suas dimensões (conteúdo temático, estrutura composicional e estilo). A construção 

de sentido de um gênero demanda mais do que fenômenos puramente linguísticos. 

Requer o estabelecimento de relações dialógicas, uma vez que essas são 

extralinguísticas.  

Nesses termos, como pontua Brait (2006), a abordagem discursiva deve 

considerar dois polos constitutivos da linguagem: um ponto de vista interno 

(materialidade linguística) e um externo (extralinguístico), como exemplificado pelas 

atividades que consideraram a situação sócio histórica de produção dos gêneros 

analisados. 

Portanto, para a perspectiva dialógica, os gêneros HQ e propaganda existem 

como tais devido à sua perspectiva dialógica. Ou seja, relacionam-se a um contexto 

no qual estão inseridos, conforme a esfera de comunicação humana na qual circulam. 

Desse modo, com o intuito de promover o ensino dos gêneros em uma perspectiva 

discursiva, realizamos uma proposta que visa “alcançar melhores resultados tanto 

em termos de ampliação de conhecimentos como de favorecimento da 

aprendizagem” (COSTA-HÜBES, 2014, p. 33).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

este trabalho, propomos uma reflexão a respeito do ensino para alunos 

surdos recorrendo ao princípio bakhtiniano, o qual parte de uma linguagem 

viva, em que o texto interaja com o leitor, produzindo sentidos. No caso 

desta pesquisa, o desafio é romper a fronteira da linguagem tradicional dos livros e 

assim repensar a construção de enunciados concretos que se aproximem da realidade 

do aluno, facilitando a compreensão e interpretação. 

A nossa inquietação pedagógica está em adaptar material para o ensino de 

Segunda Língua (L2) para surdos, uma vez que estes não têm a audição funcional 

para usar a língua Portuguesa como primeira Língua. 

Essa inquietação nos faz buscar livros interessantes que possam ser utilizados 

na educação de surdos. Nossa escolha, aqui, recaiu em um livro com o tema 

relacionado à lenda do curupira, o qual pode aguçar o interesse pela literatura e 

assim incentivar a construção de bons leitores. Vale ressaltar que o livro é 

direcionado – pela linguagem utilizada – para o público infantil, uma vez que a 

narrativa contém texto e imagens priorizando uma linguagem acessível para as 

crianças, além disso, a obra aborda questões de preservação do meio ambiente e, 

assim, propõe despertar no leitor uma postura crítica diante da sua realidade. 

Resolvemos adaptar esse livro para o nosso público, de crianças surdas. 
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2. GÊNERO DO DISCURSO 

 

A linguagem humana concerne às várias possibilidades de uso da língua, o 

que implica pensar em contextos de produção distintos. Ainda nesse sentido, quando 

pensamos no sujeito é necessário compreender o mesmo situado em um tempo e em 

um espaço, sendo estes dois elementos importantes para entender as formas de 

recepção e compreensão. 

Quando se refere ao campo da linguagem, também é relevante destacar o 

enunciado, porque é por meio deste que a linguagem é manifestada, seja ela oral, seja 

escrita. Isto é, a comunicação está relacionada com os diversos campos de atividades 

humanas – cotidiano, escolar, jurídico, jornalístico, etc. –, visto que, a forma como 

esses enunciados são proferidos também dependem das circunstâncias e das vozes 

que estão no discurso, ou seja, tem que avaliar o momento da fala, quem produz 

quem responde. O aqui e o agora. 

No que tange ao enunciado, ao considerá-lo na perspectiva bakhtiniana, ele é 

visto também como um fenômeno oriundo da interação com o meio, nas palavras do 

autor: 

Esses enunciados refletem as condições específicas de cada referido campo não 

só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção 

dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, 

por sua construção composicional (2016, p. 11-12). 
 

Com isso, compreendemos a junção desses elementos para a produção do 

enunciado, sendo que este não é homogêneo, uma vez que os contextos reais de fala 

possuem as suas especificidades, logo, esse enunciado vai assumir um caráter 

distinto no tema, na forma e no conteúdo.  

Sobre essas peculiaridades, presentes nas atividades de uso da linguagem, o 

Bakhtin considera os contextos de uso da língua determinantes para a elaboração dos 

tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais são designados de gêneros do 

discurso. 

Também é importante falar sobre a heterogeneidade dos gêneros discursivos, 

pois o próprio Bakhtin os distingue em primários e secundários, para o autor: 
 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisa 

cientificas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – ficcional, cientifico, 

sociopolítico, etc. no processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 

diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 

comunicação discursiva imediata (2016, p. 15). 
 

As produções dos gêneros secundários, que são mais elaborados e 

sistematizados, vão surgir a partir de atividades de uso da língua mais simples, nesse 

sentido, podemos contextualizar com o livro em análise, do Curupira, pois o mesmo 
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é o resultado da transformação de um gênero corriqueiro: o narrar. Com relação ao 

livro do curupira, esta é uma história presente nas vozes de pessoas mais antigas, as 

quais essa narrativa vai sendo repassada de geração a geração. 

Outro aspecto interessante é o caráter do gênero. Este vai se modificando com 

o decorrer do tempo e vai ser adaptado para as condições diversas de uso, dentre 

estas, o da sala de aula. A respeito disso, é interessante observarmos a relação 

dialógica entre os gêneros, pois o simples ato de narrar, um ato comunicativo do 

cotidiano, é transformado mediante a alteração dos pontos essenciais desse gênero, 

ou seja, o enunciado é constituído novamente sem, no entanto, abandonar a sua 

originalidade, contida no princípio, quando foi criada a história, em um tempo muito 

longínquo da memória coletiva. 

Dentro do estudo do gênero deve se frisar que ao longo do discurso vão se 

recuperando outros enunciados, pois o dialogismo é o aspecto primordial da língua/ 

linguagem, ou seja, nenhum enunciado é isolado, sempre está se relacionando com 

outros enunciados, construindo-se a partir de ditos que são únicos e sempre 

irrepetíveis – uma vez que a situação, os locutores, o tempo e o espaço sem 

alteraram. 

O livro “Curupira” nos leva a refletir sobre a literatura e o seu vínculo com a 

cultura. Desta forma, Bakhtin (2017) destaca que a ciência da literatura deve estreitar 

o relacionamento com a história da cultura. A análise do livro “Curupira” oportuniza 

fazer esse movimento. Nesse sentido, 
 

A literatura é parte inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do 

contexto pleno de toda uma época. É inaceitável separá-la do restante da cultura 

e, como se faz constantemente, liga-la imediatamente a fatores econômicos, 

passando, por assim dizer, por cima da cultura. Esses fatores agem sobre a 

cultura no seu todo e só através dela e junto com ela influenciam a literatura 

(BAKHTIN, 2017, p. 11). 
 

O texto traz a discussão ao mesmo tempo antiga e atual sobre a necessidade 

de preservação do meio ambiente, sobre preocupações dos caminhos que a 

humanidade percorre, em que um ser da natureza vem em defesa da fauna e da 

flora, desta forma, a personagem Curupira tem uma função multifacetada que 

transcende o tempo. A análise da obra não pode se deter nas condições de sua época, 

e sim procurar relacioná-las com as situações contemporâneas. Nessa perspectiva “as 

obras dissolvem fronteiras da sua época, vivem nos séculos, isto é, no grande tempo, e 

além disso levam frequentemente (as grandes obras, sempre) uma vida mais intensa 

e plena do que em sua atualidade” (BAKHTIN, 2017, p. 14). 

 

3. LETRAMENTO LITERÁRIO  

 

Ao conceber o sujeito aluno, é importante visualizá-lo constituído a partir de 

uma série de aspectos, os quais os compõem enquanto um ser que se expressa. Dessa 

forma, compreendemos o individuo como um corpo humano dotado em sua 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

1
0

 

interioridade de muitos outros corpos: o corpo sentimento, o corpo imaginário, o 

corpo linguagem e tantos outros, como diz Cosson (2006). Uma das 

responsabilidades do professor é justamente estimular esses outros corpos, que são 

parte do ser humano e o faz singular. 

Com isso, a necessidade de suscitar essas habilidades constituintes de cada 

aluno, é de suma relevância, uma vez que são fatores que precisam de um 

direcionamento, por isso, o educador possui importância no que tange a formação 

desse processo de letramento literário, sobretudo quando concerne aos estímulos, 

pois são essas regulações que vão nortear e lapidar o sujeito leitor em formação. 

Quando se trata da linguagem, formada a partir da soma e muitos aspectos, é 

válido ressaltar o seu caráter verbal, porque é por meio é com palavras e por palavras 

que somos constituídos e constituímos os outros. Falar do verbo é necessário, pois é 

basicamente o por meio do verbal que o mundo se apresenta para todos nós. 

No que tange ao imaginário, este é dotado de muitos signos verbais, visto que 

os mesmos são parte integrante da criação humana. Nesse sentido, quando se fala do 

sujeito, é indispensável a expressão mediante o uso de palavras, assim como a 

tradução de um signo não-verbal também pode precisar da relação com os signos 

verbais. 

Mais uma vez, nosso corpo linguagem é um emaranhado de palavras, tanto a 

fala quanto a escrita. Com isso, há a necessidade de uso da língua, as interações são 

importantes, visto que esse uso vai ser determinante no desenvolvimento desse 

corpo linguagem, na medida em que ele vai se transformando, vai tornando maior, 

vai sendo lido e a partir da leitura de mundo ocorre a profundidade da interpretação. 

Sobre essa linguagem verbal, um ponto importante a ser definido é a palavra e 

sua origem, por isso, é importante compreender a palavra enquanto um enunciado, 

uma vez a mesma é oriunda da sociedade a qual esses alunos estão inseridos. 

Quando falamos que a palavra é um produto social, é necessário entender essa 

constituição a partir da relação eu-outro.  

Nesse sentido, a concepção dialógica da linguagem é relevante, pois a mesma 

é resultante de relações, sendo estas fundamentais para a elaboração dessa palavra. 

Falar das vozes. 

Passemos então para um breve resumo da história: O curupira é conhecido 

como o defensor das matas brasileiras, o seu nome significa corpo de menino. Isso é 

em virtude do mesmo não ter um corpo de adulto, pois ele tem as características de 

menino. O curupira é muito querido pelos animais, por isso, ele não suporta ver 

caçadores, pois sabe que estes vão matar os seus amigos. Quando ele encontra algum 

caçador, ah! Ele não perdoa mesmo. Além do que, ele sempre desarma as armadilhas 

que eles deixam na mata e muitas vezes, faz com que o próprio caçador caia na 

armadilha. Isto é, ele faz tudo isso para livrar os animais e a fauna da floresta, 

protege ambos das ações malvadas de caçadores que querem matar os animais e 

desmatarem a natureza. Um dos artifícios infalíveis do curupira é a sua flecha 

mágica, essa com certeza ele não erra e isso é certo, não adianta tentar fugir. 
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Mas, pode acontecer dos caçadores, já furiosos com tudo que o curupira 

aprontou, comecem a sair a sua procura. Porém, tem outra característica do protetor 

das florestas, os pés ao contrário. Com isso, ele confunde os caçadores, pois quando 

os mesmos acharem que ele está indo em uma direção, ele está na verdade indo a 

outra. O curupira tem só um ponto de fraqueza, a comida. 

Os dois caçadores observam e deixam um prato de vatapá na mata, 

exatamente onde o curupira passa costumeiramente. Eles colocam a comida lá e se 

escondem, ficam à espreita para ver se o plano orquestrado por eles vai de fato dar 

certo. Pouco tempo depois, o curupira passa pelo trajeto e encontra a comida no meio 

do caminho, ele sem pensar senta e começa a comer. No entanto, havia um detalhe: 

na comida tinha pimenta, justamente o condimento que o curupira tem alergia. Com 

isso, o amigo dos animais ficou muito agitado. 

Devido ao efeito da pimenta, o curupira ficou muito agitado, a ponto de pegar 

fogo. Isso foi determinante para ele sair descontroladamente atrás dos caçadores. 

Assim, ele conseguiu afastar os mesmos da floresta, pois os dois ficaram com muito 

medo da expressão do curupira e correram para longe.  

 

4. ASPECTOS ESTÉTICOS 

 

Ao analisarmos a forma com a qual o livro está ordenado, obedecendo a uma 

série de aspectos que são os elementos responsáveis por caracterizar a especificidade 

desse gênero: o narrativo. No que concerne à natureza desse gênero, é válido 

mencionarmos a sua produção a partir de um gênero mais simples, o primário, que 

consiste no ato de narrar. 

Enquanto ato comunicativo oral, esta é uma prática de linguagem presente 

desde os primórdios da existência humana. Segundo Gancho (1998, p. 5):  
 

Contar histórias é uma atividade praticada por muita gente: pais, filhos, 

professores, amigos, namorados, avós... Enfim, todos contam-escrevem ou 

ouvem-lêm toda espécie de narrativa: histórias de fadas, casos, piadas, mentiras, 

romances, contos, novelas... Assim, a maioria das pessoas é capaz de perceber 

que toda narrativa tem elementos fundamentais, sem os quais não pode existir. 
 

A autora chama a atenção para o aspecto composicional da narrativa, pois é 

um gênero com uma composição específica, a qual vai ser a responsável por sua 

caracterização enquanto tal. A respeito desse fator, Bakhtin (2016) diz: “Em cada 

campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 

específicas de cada campo; é a esses gêneros que correspondem a determinados 

estilos” (p. 18). Além de estar disposto de uma forma singular, cada gênero possui 

um estilo característico. 

A história pode contemplar os dois públicos – crianças e adolescentes – no 

entanto, por se tratar de uma lenda, a qual trabalha com a questão ambiental em um 

contexto imaginário e mais lúdico, penso que é mais indicada para ser utilizada com 

crianças. A história tem um aspecto muito interessante a ser trabalhada com as 
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mesmas, a preservação ambiental, um assunto de cunho social que está a interagir 

com o viés do fantástico. Esse fantástico vai dialogar com um tema de relevância 

social, isso vai passar uma interpretação de maneira lúdica: a importância de cuidar 

da natureza, ao público infantil. 

No que tange a linguagem, é acessível, pois apresenta um vocabulário mais do 

cotidiano da maioria das crianças, exceto alguns termos mais específicos da história e 

algumas sentenças que exigem mais interpretação textual, mas são em passagens 

esporádicas. O livro faz uso da verbo-visualidade, um recurso interessante para 

alcançar os alunos surdos, porque há possibilidade de os mesmos aliarem o texto 

com as imagens, o que contribui no processo de compreensão global da narrativa. 

Chamamos a atenção mais uma vez para o todo do livro no que concerne à 

linguagem, visto que o mesmo por ser um gênero direcionado às crianças faz uso de 

uma linguagem mista. Essa linguagem possui um estilo peculiar, uma vez que tem 

um texto de fácil entendimento, sem tantos recursos lexicais e fraseológicos 

rebuscados e com imagens animadas, com um caráter de ludicidade. 

Nas palavras de Bakhtin:  
 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de 

tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação discursiva – 

com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. o estilo integra 

a unidade do gênero do enunciado como seu acabamento (2016, p. 18). 
 

Com base nisso, o estilo do livro em análise está em uma perspectiva de 

linguagem, a qual se relaciona com a temática e a composição. Essa relação vai 

incidir diretamente no leitor, pois o livro traz elementos constituintes, porém, com 

formas adaptadas ao público alvo. Por isso, as imagens animadas e em 

predominância no livro são propositais, pois se trata de uma leitura para crianças em 

fase de apropriação da língua. 

Sobre as imagens, elas ilustram as cenas e é um complemento para aluno 

surdo conseguir entender o texto, pois as ilustrações propiciam o aluno visualizar 

aquilo que está escrito. Na verdade, vai além, pois por meio das gravuras é possível 

observar detalhes que a escrita não mostra por se tratar de uma abstração. Com 

relação a esta, ponderamos a necessidade do uso das imagens, visto que muitas 

crianças surdas têm dificuldades de trabalhar com a abstração e porque algumas 

crianças podem não ter o contexto da mata presente em seu cotidiano. Em virtude 

disso, a imagem juntamente com o texto vai facilitar uma compreensão mais ampla, 

macro, do livro. 

Outro ponto a ser salientado é o formato do livro. Ele tem o formato de livro 

de bolso, com boas ilustrações coloridas. A respeito do texto, o mesmo possui uma 

fonte boa e visível com uma linguagem acessível. Essas características são muito 

interessantes para o público, o qual o livro está a se dirigir: o infantil, a própria 

disposição das imagens que são representadas de uma maneira mais infantil, são 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

1
3

 

distribuídas ordenadamente para ter a atenção das crianças. Para exemplificar, 

podemos mencionar a capa do livro, a qual já tem uma imagem do curupira, esta 

semelhante à de uma criança, o que aproxima o público. 

 
Figura 34. Curipirinha337 

 
 

5. ASPECTOS IDEOLÓGICOS 

 

A história traz uma reflexão interessante de ser utilizada com as crianças, a 

preservação da natureza. Essa temática é relevante, pois é essencial falar do 

desmatamento desenfreado o qual está acontecendo nas grandes, média e pequenas 

cidades brasileiras na atualidade. 

É possível observar a presença do ser criança na história, pois a própria 

imagem do curupira é criada com base em uma representação do ser criança. Ele é 

ilustrado com características físicas, as quais lembram um pequeno garoto. Além 

disso, à medida que a história vai se desenrolando, é possível observar nas ações do 

mesmo personagem muitos traços comportamentais infantis. 

Os personagens possuem valoração, visto que cada um traz consigo uma 

carga ideológica. Nesse sentido, o curupira, protagonista, é permeado pela ideologia 

da conservação do meio ambiente, ele é um personagem o qual vai afugentar os 

caçadores. Ou seja, ele vai ser simbolizado como um defensor da natureza, quem 

protege a fauna e a flora do desmatamento. Enquanto que os caçadores são 

exatamente o oposto, pois eles não têm interesse em cuidar da mata, tampouco estão 

a se importar com a vida dos animais e a preservação de suas espécies. 

                                                 
337 Fonte: Texto de Rodrigo De Góes, Desenho de Arthur Garcia, Coleção Lendas Brasileiras, Ano 1 – Nº 2 
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Também o uso do coro de alguns animais é vendido no mercado ilegal para a 

confecção de bolsas e outros itens, ou seja, a natureza é violada para enriquecer o 

bolso de muitos empresários. Além disso, essa questão traz outra discussão que não 

está no livro, mas acredito que pode ser explicitada: os povos da floresta, estes são 

dependentes da natureza e coexistem pacificamente com os animais e a própria 

floresta, pois desse ambiente, só retiram aquilo que necessitam para sua 

sobrevivência. 

Para finalizar, é válido ressaltar a reflexão a qual a disciplina História traz 

sobre a necessidade de defender a vida das matas e dos animais, isso também 

possibilita a reflexão em torno dos interesses financeiros os quais perpassam o 

desmantelamento de muitas áreas verdes e na execução de muitas espécies. Essa 

problemática, tão atual, pode ser observada no momento em que os caçadores 

surgem na história, quando eles vão à busca de animais. Nesse momento é necessário 

refletir sobre o tráfico de animais silvestres, que são presos e vendidos ou 

empanados a valores altíssimos, sobretudo ao se tratar de espécies da região 

amazônica. 

Portanto, a representação da sociedade na história é vista mediante o embate 

ideológico de duas concepções acerca do meio ambiente: o seu uso para fins 

lucrativos e o seu reconhecimento e consequentemente, sua preservação. Essas duas 

são vistas de maneira lúdica e adaptada para o público o qual a mesma está 

direcionada, as crianças. Diante disso, é possível fazer discussões a respeito da 

postura de algumas instituições sociais: as Organizações Não Governamentais 

(ONGs), os ministérios competentes e demais órgãos ambientais; e suas posturas 

perante toda essa situação que é uma verdadeira mazela de consequências sociais, 

antropológicas e ambientais. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação de surdos é uma temática recorrente, sobretudo entre professores 

de línguas, nesse caso, mais precisamente os docentes em formação, que buscam 

constantemente por metodologias no ensino de Língua Portuguesa, considerada 

como Segunda Língua (L2) dos surdos. 

Um dos aspectos principais desse ensino se refere à leitura e a necessidade de 

estratégias que alcancem o referido público de forma efetiva. O objetivo é 

desenvolver os aspectos cognitivos do aluno surdo a partir da análise do gênero.com 

um livro de literatura infantil da Coleção Lendas Brasileiras – Curupira, adaptando 

estratégias direcionadas ao aluno surdo. Partindo dessa discussão e para contribuir 

nas ações pedagógicas para trabalhar a leitura com alunos surdos, esta pesquisa 

apontou uma possibilidade: o trabalho de leitura com o gênero narrativo. No 

desenvolver do processo de aquisição de leitura, é preciso buscar além da simples 

decodificação. Desta forma, este trabalho precisa romper com as fronteiras que 

impõe apenas a forma textual escrita como estratégias de leitura mnemônicas. 
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Para desenvolver a pesquisa, foi utilizado o conceito de gênero para Bakhtin 

(2010). Para apresentar um recorte da pesquisa, foi escolhida a estratégia 

desenvolvida na perspectiva do letramento literário (COSSON, 2006). Os resultados 

indicam a utilização de estratégias variadas que efetivamente contribuem no 

processo de letramento literário do aluno surdo. 

Conclui-se que o ensino de leitura voltado para o letramento literário, nesse 

caso especificamente com a leitura e análise do gênero narrativo, pode ser uma 

estratégia eficaz no processo de ensino de leitura para o aluno surdo. 
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EU, EM UM MUNDO DE 

FRONTEIRAS, ENCONTRO 

BAKHTIN 
 

Gelvane Nicole GUARDA338 

 

 

eu nome é Gelvane Nicole Guarda. Cursei minha graduação em 

licenciatura em Pedagogia e atualmente sou Mestranda no Programa de 

Pós-graduação em Educação na Universidade Federal da Fronteira Sul, na 

cidade de Chapecó. Foi neste percurso formativo que fui iniciada nos pensamentos 

do filosofo da linguagem Mikhail Bakhtin.  

Há menos de três meses, passei a ter encontros diários com Bakhtin. Tenho 

encontrado através de suas leituras, um acalento para minha passagem diária. Neste 

momento, peço-lhes uma escuta carinhosa e atenta para minhas compreensões de 

Bakhtin, por parte daqueles que já são íntimos e discorrem com mais propriedade e 

segurança de seus conceitos e pontos de vista. Este texto, portanto, é um escrito que 

fala um pouco do regalo que é dialogar, refletir e encontrar esse filósofo e pensador 

russo. 

Durante esses meses, o meu encontro frequente com Bakhtin foi através do 

Mestrado em Educação. Um convite muito especial de minha orientadora, Professora 

Camila Caracelli Scherma para participar do grupo de pesquisas intitulado 

“Bakhtinianas”, grupo é voltado às contribuições do filósofo da linguagem, a qual 

nos auxilia nas compreensões, leituras e discussões envolvendo categorias de 

compreensão do teórico. Este grupo é formado por estudantes mulheres da 

graduação e pós graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, 

campus Chapecó/SC. Esse meus encontros com Bakhtin por meio do grupo está 

sendo de grande valia, pois os círculos de conversas que temos semanalmente, me 

fazem perceber, compreender, dialogar e colocar-me a escuta de Bakhtin.  

A partir do grupo Bakhtinianas passo a ter a oportunidade de ler 

coletivamente, as obras de Bakhtin e de seu Círculo, como Marxismo e Filosofia da 

Linguagem. Através dessas leituras, das palavras e das interações, vejo em Bakhtin 

amorização, responsividade, diante da vida: vejo-o como um pensador encantador, 

que desperta em mim muita reflexão. E principalmente nesses encontros do grupo, 

tenho a relação do eu e outro que se firmam, no qual nos foram e são possibilitadas 

muitas trocas, conversas, desabafos e anseios frente às questões individuais e 

coletivas da nossa vida, seja ela exterior ou não à academia. 

                                                 
338 Mestranda em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Campus Chapecó. Bolsista da 

CAPES/DS. Membro do grupo de pesquisa Bakhtinianas.  E-mail: gerguarda@hotmail.com 
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Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem de Bakhtin/Volochinov (2017), a 

palavra:  
 

[...] serve de expressão a “um” em relação ao “outro”. Na palavra, eu dou forma a 

mim mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, da perspectiva da minha 

coletividade. A palavra é uma ponte que liga o eu e o outro. Ela apoia uma das 

extremidades em mim e outra no interlocutor. A palavra é o território comum do 

locutor e do interlocutor. (BAKHTIN/VOLÓCHINOV, 2017, p. 205). 

 

Segundo Bakhtin/Volóchinov (2017) são neste momentos de trocas, que os 

sujeitos encontram-se, que partilham e dialogam. Neste momento, consigo 

compreender algo que sempre necessitei “me colocar a escuta” e ao mesmo tempo 

ser expressiva, dialógica, responsiva e responsável. Momento esse que sinto alegria 

do encontro.  

Estudar Bakhtin, tem sido um maravilhoso encontro de escuta e, também de 

dizeres, diálogos e interações. Para ele, o dialogismo é o grande princípio 

constitutivo da linguagem e a condição dos sentidos. Neste sentido então, instala-se 

entre eu e o outro como um fenômeno social e não individual. Segundo 

Bakhtin/Volóchinov (2017, p. 205) “palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto 

por aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige”.  

A medida que eu, Gelvane, vou me encontrando com Bakhtin, vou 

reconhecendo as possibilidades de me construir como uma educadora diferente. E 

dessa forma, compreender diferentes formas de interações verbais com o(s) outro(s).  

Buscar uma nova forma de pensar o sujeito, um sujeito que está vivo e como sujeito 

ativo-responsivo-responsável que atua fortemente no mundo, construindo história 

por meio do outro, materializado de enunciados significativos. Esse sujeito dito por 

mim, experienciado em grande vivências, desafios, instabilidades e inquietações de 

um sujeito que anseia pelo olhar que enxerga e, ao mesmo tempo, que escuta 

ativamente e dialoga com o outro.  

O meu encontro com Bakhtin e o grupo de estudos Bakhtinianas vem se 

configurando, aqui, através da “vivência do nós”, uma vivência diferenciada e 

compartilhada. Essa vivência se mostram muito adequada uma vez que Bakhtin 

(2011, p.348), nos faz compreender que [...] Viver significa participar do diálogo: 

interrogar, ouvir, responder, concordar, questionar etc. E é nesse diálogo que o 

homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, 

o espírito e com todo o corpo, de forma ideológica. 

A alegria sentida e, cheia de desafios, pelo fato de encontrar e dialogar 

Bakhtin, tem um grande razão, de que eu, Gelvane, sou um ser humano expressivo, 

dialógico por natureza, carregada de vivências e muitas inquietações. E por 

consequência, tenho no grupo de estudos um coletivo de vozes que privilegiam 

minha escuta do social, rumo a restauração da minha e de outras subjetividades com 

as quais eu venha estabelecer interações dialógicas significativas ao encontro de 

Bakhtin.  
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A LITERATURA E MEU DIÁLOGO COM BAKHTIN NA EDUCAÇÃO 

 

Através de minhas pequenas e singelas compreensões da teoria Bakhtiniana. 

Hoje, alguns apontamentos me remete ao passado, um passado não tão distante, 

quando fui professora regente de turma de Educação Infantil - pré-escolar em 2016, 

na rede municipal de Chapecó/SC.  

Nessa turma, realizava diversas “ações” como professora. Uma das principais 

atividades da turma, que hoje me dá muita saudade, era os momentos destinados a 

literatura infantil. Um momento muito significativo, onde as crianças se colocam 

carinhosamente a escuta ativa da professora que vos fala.  

Era nestes momentos, que havia um grande encontro, uma roda de conversa, 

uma escuta prazerosa, uma escuta responsiva, cheia de significados e de vivências. 

“Quando estamos nos olhando, dois mundos diferentes se refletem na pupila de 

nossos olhos.” (BAKHTIN, 2011, p. 21). E dessa forma, através da leitura, conseguia 

me colocar no lugar delas, identificava nas crianças seus valores sociais, históricos, 

culturais, e também seus conhecimentos, seus anseios e desejos. Por meio dessa 

escuta, surgia um espaço dialógico entre sujeitos, um elo de atitudes responsivas 

ativas.  

Na perspectiva Bakhtiniana, o dialogismo é um processo que deve ser 

constante nas interações, devem ser construídos por meio de diferentes integrantes e 

de várias formas entre os sujeitos. Hoje, consigo perceber que durante todo esse 

tempo, estava escavando meu próprio “jardim Bakhtiniano”, um jardim muito 

florido e carregado de significados. E foi por meio desse jardim, que hoje percebo, 

minhas primeiras relações com a teoria bakhtiniana, relações essas que comecei 

através da escuta do outro/da criança, nas atividades de rodas de conversas sobre as 

literaturas, que eram apresentadas.  

Quando eu, como professora, dialogava com minhas crianças através de rodas 

de conversas. Buscava através da literatura passar para as crianças uma função muito 

importante, que era dar vez e voz a elas. 

Por meio da literatura, propiciava a elas, momentos únicos, fazendo com que a 

escuta deles fossem pela curiosidade, pelo interesse em conhecer, observar, interagir. 

E portanto, sob o olhar Bakhtiniano, o sujeito que fala, é constituído como um ser 

histórico e ideológico, e se constitui a medida que se relaciona com outro.  

Pensar a educação como lugar de seres dialógicos, que produzem práticas 

dialógicas, me leva a considerar um encontro do eu-outro, um encontro 

compartilhado. Por isso, hoje, acredito na necessidade de criar praticas pedagógicas 

em que a fala das crianças sejam vividas de forma intensas, em seus sentidos mais 

expressivos e dialógicos, de forma que, nas atividades de roda de conversa de 

literatura, por exemplo, sejam realmente um espaço destinado ao diálogo, de escuta, 

um oportunidade de conversa, um lugar para partilhar vivências sem controlar as 

vozes dessas crianças. E dessa forma, a linguagem dessa crianças jamais poderá ser 

considera como objeto neutro, isolado e desprendido das questões culturais, sociais e 

históricas, uma vez que, a linguagem é uma prática construída socialmente, dialogia 
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e extremamente ligado a sua ideológica. Em concordância com Bakhtin/Volóchinov 

(2017, p. 181) “A palavra está sempre repleta de conteúdo e de significação ideológica ou 

cotidiana. É apena essa palavra que compreendemos e respondemos, que nos atinge 

por meio da ideologia ou do cotidiano”. 

E é através dessas compreensões que eu como professora, vou possibilitando e 

possibilito práticas dialógicas na Educação Infantil, que levam as crianças momentos 

mágicos, cheios de descobertas, aprendizagens e experiências significativas. 

Portanto, meu encontro com Bakhtin, a literatura e as crianças, fazem com que 

partilho momentos de aprendizagens, onde a relação no diálogo com outras vozes, é 

o ponto primordial para a construção de uma inter-ação e, uma pedagogia 

humanista, libertadora e significativa, na forma de gerar sentidos e libertar a 

opressão na sala de aula.   

 

ABRINDO-ME COM ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Tenho que confessar que estudar Bakhtin, não está sendo nada fácil. Mas 

também ninguém me disse que seria fácil, não é?! Este momento de fronteira, de 

encontro com ele, está sendo muito desafiador e provocador. Posso dizer também, 

que este momento é um maravilhoso encontro de escuta, construção e ressignificação 

quanto educadora.  

Os encontros com o grupo Bakhtinianas, alivia essa minha de ansiedade de 

compreende-lo e, também oportuniza-me vivenciar um dos encontros mais 

significativos, prazerosos e satisfatórios de minha atual vivência. Encontros esses que 

impulsionam-me a continuar a dialogar, permanecer e a viver. Minha certeza é que 

através de Bakhtin encontrei aporte para seguir com minhas inquietações enquanto 

educação e também na formação do sujeito histórico, social, cultura e ideológico.  
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RESUMO 

 

Este trabalho elege como objeto de discussão o processo de constituição de sujeitos, mais 

especificamente, o movimento arquitetônico que abarca a organização do sentido de um 

enunciado concreto, enquanto potencialidade no ser único e sempre em relação de interação 

com o outro, com a esfera ideológica, num determinado tempo-espaço. Nesse contexto, o 

objetivo do trabalho apresentado se circunscreve na tarefa de problematizar o processo de 

constituição dos sujeitos e de produção de sentidos em uma videoanimação intitulada 

“Perfeito”, produzida por Maurício Bartok. Para a discussão proposta, buscou-se traçar uma 

retomada de conceitos basilares explorados pelo Círculo de Bakhtin, de modo que a análise 

pudesse ser melhor compreendida. A partir da discussão proposta, reitera-se que a proposta 

bakhtiniana se configura como uma possibilidade bastante promissora para iluminar 

encaminhamentos metodológicos para o trabalho com a leitura de textos, implicando os 

processos autorais, as relações entre eu e o outro, bem como a questão do percurso de 

construção de sentidos e suas implicações para a análise do contexto de produção, circulação 

e recepção dos textos audiovisuais, elementos substanciais para a formação de leitores 

proficientes.  

 

Palavras-Chave: Arquitetônica. Multissemiose. Círculo de Bakhtin. 

 

 

 

 

                                                 
339 Doutor em Letras (Linguística e Língua Portuguesa). Professor Associado do Departamento de Estudos da 

Linguagem da Universidade Federal de Lavras. Líder do GEDISC. E-mail: villarta.marco@del.ufla.br  
340  Doutora em Linguística. Professora. Adjunta do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal de Lavras. E-mail: helenaferreira@del.ufla.br 
341 Graduando em Letras. Universidade Federal de Lavras. Membro do GEDISC. E-mail: 

raphaelssoares@hotmail.com 

 

mailto:villarta.marco@del.ufla.br


AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

2
1

 

INTRODUÇÃO 

  

 contemporaneidade vivencia uma demanda por uma ressignificação de 

metodologias de ensino relacionados aos processos de leitura de textos 

multissemióticos. Esse processo de ressignificação tem feito emergir várias 

discussões acerca da recepção, circulação e produção dos textos que integram a 

sociedade da informação e que, notadamente, implicam a constituição dos sujeitos 

que produzem/constroem sentidos e projetos de dizer. Desse modo, embora 

tenhamos conhecimento de apenas um texto de Bakhtin que tenha se ocupado das 

questões de ensino, consideramos que, no conjunto de sua obra e da dos demais 

membros do que chamamos de Círculo de Bakhtin, a abordagem enunciativa-

dialógica proposta pelo autor instaura espaços de reflexão que podem iluminar a 

prática educativa e a visibilizar os alunos como sujeitos que se constituem pela 

linguagem. Para o autor, as práticas sociais de uso da linguagem manifestam-se por 

meio da interação verbal entre os interlocutores. Assim, o dialogismo, que é a 

característica essencial dessas práticas sociais de uso da linguagem, se configura 

como um princípio constitutivo de todo discurso e espaço interacional entre sujeitos, 

pois nenhuma palavra é, autenticamente, nossa, ou seja, o discurso é, per si, a 

perspectiva de vozes outras, seja no ponto de partida, seja para quem se dirige. 

No nosso entendimento, conceitos como o de sujeito, de subjetividade e de 

produção de sentidos consubstanciam-se como questões precípuas para uma 

abordagem dialógica para o encaminhamento da prática educativa. Nesse sentido, os 

pressupostos e interpretações da obra do Círculo de Bakhtin, salvaguardadas as 

especificidades de seus constructos teóricos, podem favorecer uma discussão que 

implica constitutivamente o sujeito nas questões de linguagem. Para Bakhtin e 

demais autores do Círculo, a linguagem, como produto da atividade, como produção 

humana, produz o sujeito na relação com o outro, assim como é produzida dentro 

dessa interação e por meio dela. 

Considerando essa perspectiva interacionista, o presente trabalho objetiva 

problematizar a questão do ensino da leitura de textos multissemióticos. Procedendo 

a um recorte investigativo, buscamos analisar uma videoanimação, intitulada 

Perfeito, à luz do referencial teórico do Círculo de Bakhtin, com vistas a indiciar 

apontamentos para uma reflexão sobre o trabalho com textos audiovisuais em sala de 

aula. Para a consecução desta investigação epistemológica, pretendemos, a partir da 

teorização desenvolvida pelo campo bakhtiniano e de conceitos de teorias sobre 

cinema e imagem, evocar aspectos relevantes para uma tomada de consciência sobre 

a tarefa de formar autores de linguagem a partir de processos mediados na sala de 

aula.  

 

1. CONTEXTUALIZANDO A DISCUSSÃO 

  

Embora consideremos que o caráter dialógico da linguagem já tenha sido 

amplamente abordado por pesquisadores renomados do campo bakhtiniano, 

A 
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reiteramos que se trata de uma noção basilar para uma reflexão sobre a linguagem. 

Essa noção, mesmo sendo praticamente secular, ainda se sustenta, de modo 

substancial na contemporaneidade, uma vez que a dialogia é um fenômeno 

constitutivo da linguagem.   

Vale destacar que o dialogismo não se restringe à rememoração de um texto a 

outro. Sobre esse conceito, Faraco (2003, p. 66) pontua que “o dialogismo é tanto 

convergência, quanto divergência; é tanto acordo, quanto desacordo; é tanto adesão, 

quanto recusa; é tanto complemento, quanto embate”. 

No contexto escolar, no entanto, nem sempre essa perspectiva é considerada, 

uma vez que a língua ainda é estudada sob o ponto de vista formal, em detrimento 

da análise que contemple as diferentes práticas sociais de uso. Contrariamente às 

tendências pedagógicas em que que a língua é estudada a partir de suas estruturas, 

na perspectiva discursiva bakhtiniana, a língua é vista sob um enfoque semiótico-

ideológico, como um processo social de comunicação/interação e não como um mero 

um conjunto de estruturas. Essa perspectiva nos encaminha para uma abordagem 

que sobreleva o estudo da linguagem para as dimensões históricas, identitárias, 

estruturais e sociais. Para o Círculo de Bakhtin, não existe uma língua que seja 

dissociada do uso, da enunciação, assim como também não existe uma linguagem 

que seja apenas uso, pois o uso é a realidade da língua/linguagem.   

Desse modo, consideramos que explorar o movimento de participação do 

sujeito no diálogo que se estabelece em torno de um determinado texto significa 

ampliar a concepção de que compreender um texto é produzir réplicas ao texto 

assumindo uma posição responsiva (BAKHTIN, 2011).  

Para Bakhtin (2011, p. 271) 

 
[...] toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora esse grau de ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 

 

A partir dessa perspectiva, salientamos que, no espaço escolar, a atitude ativa 

se circunscreve em uma postura responsiva ao que é dito ou apresentado pelo 

professor e pelos colegas, contrapondo-se a uma tendência pautada na reprodução 

de respostas “prontas” por parte dos alunos, o que desvela uma prática bastante 

recorrente nas situações de ensino-aprendizagem.  

De acordo com Lima e Silva (2015, p. 10),  

 
o processo educativo é historicamente determinado por uma imposição de 

produção/reprodução de um modelo de sociedade que é determinado pela classe 

dominante. Assim, o contexto educacional pode ser permeado por muitas 

situações de conflito, em que se apresentam o confronto social, os encontros e os 

desencontros, as aproximações e as rejeições, e manifestam-se comportamentos 

de subordinação e resistência (ANDRÉ, 1995). Nesse contexto de diálogo, de 

confronto e de tensões entre os interlocutores, que se evidencia no espaço escolar, 
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há a necessidade de, nesse espaço, serem promovidas estratégias pedagógicas 

que regulem o funcionamento discursivo definido na própria relação de 

interlocução, em função dos modelos já instituídos (RANGEL, 2007). Essas 

estratégias podem ser adquiridas por uma prática de ensino de língua que 

promova, aprimore, desenvolva a responsividade, uma atitude que 

instrumentaliza os sujeitos para uma eficaz prática social. Assim, esse espaço 

educacional estaria se configurando com um contexto propício ao ato 

responsável nos termos bakhtinianos. (LIMA; SILVA, 2015 p. 10) 

 

Instaurar uma discussão sobre um contexto propício para a aprendizagem à 

luz dos construtos do Círculo pode, no entendimento de Szundy (2014), possibilitar a 

assunção crítica diante de práticas monologizadas e autoritárias de ensino-

aprendizagem e, portanto, vislumbrar a busca de experiências mais dialógicas e 

persuasivas que criem, efetivamente, possibilidades para transformações e promova 

uma educação responsável e responsiva ao mundo contemporâneo. 

Nesse contexto, problematizar o processo de ensino-aprendizagem pressupõe 

pensar a condição humana em seus desdobramentos:  

 
quem sou eu para mim? Quem sou eu para o outro? Quem é o outro para mim? 

Quais são minhas determinações socio-históricas? Elas me libertam ou me 

impedem de ser mais humano? Quais são as alteridades que mais me 

constituem? Como me oriento neste mundo já socialmente significado? Como 

minhas contrapalavras se encontram com as palavras do outro? Respondo de 

qual maneira a essas palavras? Minhas contrapalavras ressoam a quais palavras 

de outrem? E de qual maneira? Quais são as relações entre discurso de uma 

memória de passado e de uma memória de futuro, em determinadas situações? 

(DIAS, 2016, p. 583) 

 

Essas questões sempre refratam, em alguma medida, a outra palavra, que 

pode ser uma nova questão e também respostas. Ao pensar sobre essas questões, é 

relevante pontuar que a visibilidade do sujeito em relação ao espaço e tempo se 

evidencia pelo olhar e pelo discurso do outro. Consideramos que a sociedade não 

pode existir independemente das relações que se estabelecem entre os sujeitos que 

dela fazem parte. Implicar o sujeito nessa discussão possibilita entender que somos 

povoados pelo outro e nossas relações com o outro faz de nós e deles também os 

elementos constituintes da sociedade. O sujeito, então, é, por essência, um agente 

responsável pelo que faz, agente que, em suas relações sociais e históricas com outos 

sujeitos igualmente responsáveis, constitui a própria socielade sem a qual nem 

mesmo ele existe.  

Além disso, o sujeito é também dividido, ou seja, “é mais de um” – aquele que 

ele julga ser e aquele que os outros julgam que ele é. Nesse sentido, podemos 

entender, em conformidade com Sobral (2009, p. 54) que  
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Ainda que se veja como uma “mesma” individualidade, o sujeito vê-se 

inescapavelmente no “espelho do outro”. O sujeito depende do outro, de seu 

reconhecimento, para ser visto como íntegro, para ser reconhecido, constituído. 

Ele só tem uma ideia mais clara de si mesmo no contato com o outro, cujas 

relações lhe mostram coisas sobre si mesmo a que ele não tem acesso. Ao mesmo 

tempo, o sujeito vê o outro como um ser completo, ser que veio a existir num 

dado momento que nunca mais se repete, ser que não tem igual, e, assim, mostra 

ao outro uma imagem do que esse outro “é” enquanto ser íntegro. O sujeito fala 

no interior de uma “rede de interlocução” (ou de interlocutores) em que ocupa 

diferentes posições-sujeito em diferentes situações de enunciação. (SOBRAL, 

2009 p. 54) 

 

Nesse sentido, Souza e Albuquerque (2012, p. 113) postulam que “essa 

dimensão alteritária vivida pelo sujeito no âmbito das interações sociais serve como 

um espelho daquilo que em mim se esconde, e que só se revela a mim na relação com 

o outro.” Essa questão elucida o princípio da intersubjetividade em que o sujeito se 

constitui frente ao outro em um processo de autorreconhecimento pelo 

reconhecimento desse outro em um movimento de alteridade.  

Assim, podemos ressaltar que a tomada de consciência do sujeito abarca, 

mutuamente, três momentos básicos: eu-para-mim; outro-para-mim; eu-para- o-outro. 

Desse modo, podemos entender que  

 
É esta arquitetônica do mundo real do ato que a filosofia moral deve descrever, 

não como um esquema abstrato, mas como o plano concreto do mundo do ato 

unitário singular, os momentos concretos fundamentais de sua construção e da 

sua disposição recíproca. Estes momentos fundamentais são: eu-para-mim, o 

outro-para-mim, e eu-para-o-outro; todos os valores da vida real e da cultura se 

dispõem ao redor destes pontos arquitetônicos fundamentais do mundo real do 

ato: valores científicos, estéticos, políticos (incluindo também os éticos e sociais) e 

finalmente religiosos. (BAKHTIN, 2010, p. 114). 

 

Nessa direção, ao fazermos um movimento teórico que analisa a  constituição 

do sujeito na contemporaneidade, evidenciamos que, no entendimento do autor 

referenciado, a dimensão “eu-para-o-outro” é sempre dada em sua relação com o 

“eu-para-mim” e o “outro-para-mim”, envoltos em valores e que acontecem de 

forma singular no tempo e no espaço. 

Desse modo, o sujeito vivencia, na singularidade do seu lugar único, no aqui e 

agora em que ele se constitui (zdies-i-tieper-býtie342), por meio da palavra,  a 

construção da consciência como “um território comum” (VOLÓCHINOV, 2017) entre 

o sujeito e seu outro. Nessa relação intersubjetiva, as fronteiras entre o eu e o outro, 

entre o discurso interior e o discurso exterior fluidificam-se, em uma 

constitutividade. Para Volóchinov (2017, pp. 116-117) o psiquismo interior não deve ser 

analisado como objeto e só pode ser compreendido e analisado como signo. Nessa 

                                                 
342 Здесь-и-теперь-бытие – ser-aqui-e-agora 
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constitutividade, ocorre uma visão de si para si, ao mesmo tempo em que é 

permeado pelo olhar do outro para si, como o outro o percebe, além de como o outro 

me é percebido, como eu vivencio sua existência exterior à minha. 

Complementando o exposto,  Ponzio (2010, p. 23), 

 
cada eu ocupa o centro de uma arquitetônica na qual o outro entra 

inevitavelmente em jogo nas interações dos três momentos essenciais de tal 

arquitetônica, e portanto do eu, segundo a qual se constituem e se dispõem todos 

os valores, os significados e as relações espaço-temporais.  

 

Assim, a dimensão arquitetôncia subexiste na compreensão dos elementos que 

implicam na interação verbal entre os seres humanos. Nesse contexto, segundo 

Machado (2017, p. 204) “mostra-se um espaço de construção, de movimento em que 

tudo se implica mutuamente e os elementos em ação interferem uns sobre os outros”. 

A arquitetônica se configura, então, como um projeto de dizer343, um projeto de 

interação social em que são acionadas diversas categorias de análise como o estudo 

das relações interativas, das entoações valorativas, do gênero discursivo envolvido, 

do estilo utilizado etc.  

Buscando articular os pressupostos teóricos supramencionados aos processos 

educativos, consideramos relevante pontuar que a noção de arquitetônica se revela 

determinante para a formação de um leitor crítico, uma vez que ultrapassa a forma 

composicional. Assim, partimos da assertiva de que a arquitetônica está no 

descobrir-se outro ou no descobrir o outro em mim. Essa concepção pode permitir 

que as marcas do outro apareçam na organização do fazer pedagógico, de maneira a 

transformá-lo e a promover percursos metodológicos efetivamente interativos. Levar 

em conta a arquitetônica implica lidar com essas fronteiras entre o que me é interior e 

o que exteriormente delimita minha consciência, minha co(n)vivência, meu coexistir 

com esse outro, extralocalizado em relação ao que circunscrevo (sempre 

provisoriamente) como meu.  

Um dos vários momentos em que Bakhtin trata dessas fronteiras é quando ele 

diz que: 

 
Quando em eu tenho a mim mesmo em toda a minha seriedade, todo o 

objetificado está em mim - os fragmentos de minha expressividade externa, todo 

o já dado, presente em mim, o eu como conteúdo determinado do meu 

pensamento sobre mim mesmo, dos meus sentimentos de mim -, deixa de 

expressar-se para mim, eu começo a ir-me todo para o próprio ato desse 

pensamento, da visão e do sentimento. Não integro plenamente nenhum círculo 

externo nem me esgoto nele, estou para mim como que na tangente de qualquer 

                                                 
343 Bakhtin usa a expressão Речевая воля (rietchieváia vólia) em russo, que tem recebido traduções diferentes: 

vontade discursiva, intenção discursiva, intuito discursivo, projeto de dizer, vontade de produzir sentido, querer-dizer. 

Adotamos aqui uma forma utilizada por Paulo Bezerra, tanto na primeira tradução do russo para o português do 

Estética da Criação Verbal, quanto da versão revisada de Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2017, p. 37; BAKHTIN, 

1979, p. 256) 
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círculo. Todo o espacialmente dado em mim tende para um centro interior não 

espacial, no outro, todo o ideal tende para o seu dado espacial." (BAKHTIN, 

2011, p. 38) 

 

Nessa acepção, a arquitetônica deixa de ser visto um complexo conceito 

teórico e instala-se no processo de se constituir-se como “sujeito-professor” ou 

“sujeito-aluno”, nesse estender-se entre seus lugares, promovendo situações de 

tensões e de questionamentos, que podem criar uma dinâmica de uma formação que 

esteja assentada em um viés crítico, que efetivamente contribua para o processo de 

construção dos sujeitos e do conhecimento. Discorrendo sobre isso, Catarino, 

Barbosa-Lima e Queiroz (2015, p. 841) postulam que 

 

são as múltiplas vozes que aparecem na sala de aula que possibilitarão, por meio 

da interação dialógica, o embate entre os opostos, o aprofundamento do processo 

de construção do conhecimento. As múltiplas vozes significam múltiplos pontos 

de vista, múltiplas culturas, múltiplas possibilidades. Dessa maneira, por meio 

de uma ponte que ligue o mundo da cultura ao mundo da vida, podemos pensar 

na postura do professor diante de seu público, seus objetivos, seus ideais de 

educação.  

 

Essas questões evidenciam a relevância de um olhar atento para as interações 

que acontecem na sala de aula, para os posicionamentos e questionamentos 

apresentados pelos alunos para que possam ter oportunidades para perceber as 

formas de ser e estar no mundo. Essa afirmação sinaliza para o fato de que a 

experiência é o que consubstancia o encontro inextricável do eu-outro e potencializa 

as interações que são imbricadas nas/pelas  relações que se estabelecem nas escolas, 

em um processo dialético de articulação entre o mundo da cultura ao mundo da 

vida.  

E, por quais motivos, seria relevante analisar, discutir e produzir sentidos, no 

contexto de uma enunciação da dinâmica e indissociável relação teoria/prática, 

na/para a sala de aula, com videonimações ou outros textos não-verbais ? Utilizamo-

nos de um momento de discussão de questões semelhantes (sob outra perspectiva 

teórica) de Joly: 

 

[...] a imagem é de fato uma linguagem, uma linguagem específica e heterogênea; 

que, nessa qualidade, distingue-se do mundo real344 e que, por meio de signos 

particulares dele, propõe uma representação escolhida e necessariamente 

orientada; distinguir as principais ferramentas dessa linguagem e o que sua 

ausência ou presença significam; relativizar sua própria interpretação, ao mesmo 

tempo, que se compreendem seus fundamentos: todas garantias de liberdade 

intelectual que a análise pedagógica da imagem pode proporcionar. (JOLY , 2012, 

p. 48) 

                                                 
344 Ponderamos aqui, que entendemos esse real a que a autora se refere também como uma representação¸ 

construção sociocultural e histórica que alude a um objeto do mundo, mas, necessariamente, com essa mediação. 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

2
7

 

 

A noção de arquitetônica permite traçar um caminho teórico-metodológico 

para a análise dos textos e discursos. Assim, parte-se de uma análise  que identifica 

as partes do objeto,  seus modos de articulação para o processo de produção de 

sentidos e, por fim, as relações dialógicas construídas desse movimento, que é a 

repercussão histórica, social e cultural do objeto no seu tempo e espaço. 

Isto posto, deslocamos nossa discussão para a questão mais diretamente 

relacionada ao objeto de estudo deste trabalho, qual seja, a leitura de textos 

multissemióticos. Nesse contexto, entendemos que a leitura é concebida como uma 

prática que se configura a partir da interação de interlocutores, a partir de uma 

produção linguístico-semiótico-discursiva proposta por um autor-criador, que a 

apresenta por meio de certa linguagem e de um sujeito-leitor que constrói sentidos a 

partir do projeto de dizer apresentado na situação interlocutiva. Esse sujeito-leitor, 

em relação ao autor; esse sujeito-aluno, em relação ao sujeito-professor, sob um viés 

bakhtiniano são vistos, porém, como instâncias que não se confundem com um 

receptáculo passivo dos sentidos. Para Bakhtin, há um falante  e um entendedor (ou 

compreendente, compreendedor345), pois o enunciatário não é passivo, mas 

responsivamente ativo na sua compreensão. Bakhtin vai ainda mais longe, quando trata 

da compreensão dos/nos enunciados: 

 
Isto se refere inteiramente aos enunciados plenos e às relações entre eles. Eles não 

podem ser entendidos de fora. A própria compreensão integra o sistema 

dialógico como elemento dialógico e de certo modo lhe modifica o sentido total. 

O entendedor se torna inevitavelmente um terceiro no diálogo. (BAKHTIN, 2016, 

p. 104) 

 

Essa produção, ao ser lida, singulariza um torna possível um encontro de 

visões de mundo, realizado em meio de conflitos, combinações e identificações de 

diferentes níveis e naturezas, dada a inexorável implicação dos sujeitos. Ler, então, 

pressupõe um encontro singular entre sujeitos mediados por um determinado objeto, 

“o que indica a reafirmação do leitor como sujeito da linguagem, bem como da 

leitura como prática viabilizadora do diálogo com o outro, em seus diversos modos 

de se desenvolver num mundo contemporâneo.” (CASTRO; WAKIM, 2014, p. 104).  

Desse modo, consideramos que o encaminhamento metodológico da leitura na 

escola deve contemplar diferentes semioses e aproximar dos gêneros discursivos que 

circulam no cotidiano dos alunos. Entre esses gêneros, destacam-se as 

videoanimações (curtas), que são de fácil acesso e possibilitam a exploração de 

recursos que compõem outros gêneros que podem ser trabalhados na escola, tais 

como: fotografias, filmes, clipes musicais etc.  

De acordo com Villarta-Neder e Ferreira (2018), as videoanimações permitem 

explorar  

                                                 
345 Ponimáiuschi (BAKHTIN, 2016, p. 24) 
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a (mútua) constituição dos sujeitos (equipe autoral, personagens, espectador) em 

condição de diálogo. Como em qualquer ato de linguagem, entendemos que 

nenhuma peça audiovisual retrata  o mundo tal qual ele é. Qualquer sistema 

sígnico humano, qualquer linguagem é simbólica, alusiva. Construímos 

representações do mundo a partir de como nos inserimos nele e de como 

fazemos contato com ele. A partir dessa perspectiva, podemos entender, então, 

que o que é mostrado resulta de escolhas, de recortes que a equipe autoral 

daquela peça audiovisual empreendeu. (VILLARTA-NEDER; FERREIRA, 2018 

p.3)  

 

Essa posição desvela a implicação do sujeito-leitor como coparticipante do 

processo de produção de sentidos. Para o processo de leitura, esse sujeito mobilizará 

conhecimentos prévios e (se) construirá (em) uma relação intersubjetiva. Essa 

operação pressupõe um movimento dialético e dialógico. De um lado, a percepção 

das condições em que o enunciado foi produzido; de outro, sua inserção em uma 

cadeia enunciativa que não se esgota na produção, mas que, mesmo esta, só faz 

sentido se tomada conjuntamente com a circulação e recepção desse enunciado. 

Assim, evidencia-se uma posição que implica um sujeito ativo, uma vez que toda 

compreensão do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva, ou seja, não se 

trata de uma mera dublagem da voz alheia em forma de pensamento, mas uma 

resposta, uma concordância, uma participação; e essa compreensão ativamente 

responsiva não necessariamente se faz em uma resposta notadamente perceptível, ela 

pode se realizar na ação, como compreensão responsiva silenciosa. 

Nessa direção, Castro e Wakim (2014) asseveram que: 

 
Uma vez concebida a imagem em seu potencial de interação, é possível 

igualmente considerá-la como fruto das relações dialógicas e, portanto, capazes 

de enunciar. Portanto, a imagem em seu caráter enunciativo, pode ser visto como 

um elemento mediador de interpretações de mundo. Nessa perspectiva, a leitura 

de imagem torna possível perceber a constituição semântica, a vocação 

discursiva, bem como, o potencial responsivo que a imagem pode carregar. 

Sendo assim, ler uma imagem de ontem e de hoje, daqui ou de qualquer outro 

lugar, é também levar em conta o seu potencial discursivo e a sua natureza 

enunciativa, que abre possibilidades de interação, ou seja, de perceber, 

questionar, confrontar visões de mundo por intermédio da multiplicidade de 

vozes que a imagem pode conter. Isso significa compreender o sujeito que lê 

como ser que se desenvolve e se transforma nas relações dialógicas, ou no 

encontro entre subjetividades na concretude de suas práticas. (CASTRO E 

WAKIM, 2014, p. 110)  

 

Assim como a imagem, as demais semioses também possuem caráter 

enunciativo.  
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3. ANÁLISE DA VIDEOANIMAÇÃO 

 

 

A videoanimação que selecionamos para uma discussão encontra-se 

disponível na plataforma de vídeos Youtube.com. O curta se chama “Perfeito” e 

apresenta um personagem o qual busca a perfeição de sua obra, desconsiderando os 

riscos emanados nessa alienada busca. Com vistas a propiciar ao leitor o acesso ao 

enredo, transcrevemos aqui uma audiodescrição, que pode ser encontrada na mesma 

plataforma no sítio https://www.youtube.com/watch?v=kC3V0IrdKK0.  

 
Em um espaço em branco, centenas de pilares de madeira de alturas desiguais 

todos juntos e em pé formam um gigantesco bloco retangular. Do topo um 

boneco de madeira acastanhada com corpo esguio e articulado, sua cabeça tem 

forma de bastão, com olhos escavados, nariz alongado, queixo quadrado, o 

boneco procura algo no piso irregular. Primeiro com as mãos e depois como os 

braços puxa para cima com menor esforço um dos pilares no meio do bloco, 

enquanto alisa, avalia o pilar com atenção, pega do chão o martelo e uma estaca 

pontiaguda, ambos de madeira, posiciona a estaca em um ponto do pilar e 

começa a entalhá-lo com golpes vigorosos. Para, observa o martelo, e retoma a 

tarefa. Lascas de madeira caem no chão. A tela fica inteiramente branca, surge a 

escultura de uma mulher. Embevecido o boneco de madeira admira a sua 

criação. Ele solta o martelo no chão.  Ensaia tocar o rosto da figura inaminada e 

então a abraça longamente, enquanto o criador aperta a criatura em seus braços, 

com a cabeça encostada no rosto recém-entalhado, a câmera gira sem fim ao 

redor dos dois. Subitamente, o boneco desfaz o abraço e aproxima suas mãos do 

rosto feminino e imóvel parecendo recalcular suas proporções, apanha 

novamente as ferramentas e recomeça a entalhar a figura. A cada golpe do 

martelo na estaca, vão caindo um a um dos pilares que formavam o gigantesco 

bloco de madeira. O chão se desfaz à medida que os pilares se desprendem uns 

dos outros e despencam no vazio junto com as ferramentas. O boneco quase cai, 

mas recupera o equilíbrio agarrando-se com força à mulher esculpida, somente 

os dois restam em pé. Mantendo os braços em volta da mulher, o boneco aninha 

a cabeça junto ao rosto dela, agora marcado por uma rachadura. A câmera se 

afasta lentamente e mostra o que sobrou do gigantesco bloco:  apenas um longo 

abraço do criador em sua criatura.  A imagem vai se esmaiecendo  e a tela fica 

completamente branca.  

 

Nossa análise parte da concepção de que a língua (como qualquer outra 

linguagem) como uma prática social exige o reconhecimento dos aspectos que 

envolvem o seu uso. Nesse sentido, se considerarmos que a enunciação é 

“compreendida como uma réplica do diálogo social, é a unidade de base da língua, 

trata-se do discurso interior (diálogo consigo mesmo) ou exterior”, podemos 

compreender que a vídeoanimação apresenta questões interessantes para a análise.  

Observamos que a organização semiótico-discursiva da videoanimação e a 

seleção das imagens, das cores, dos enquadramentos, dos ângulos são realizadas pelo 
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autor-criador e propostas ao sujeito-leitor (espectador) como um projeto de dizer.  

Essas escolhas se somam ao conteúdo temático, ou seja, “a perfeição” como um 

núcleo central da proposta, que instaura uma singularidade ao texto, evidenciando 

recursos semióticos e discursivos e finalizando um processo de produção, que 

culmina em um produto aberto às interpretações por parte dos sujeitos-leitores, que, 

a partir da mobilização de conhecimentos e valores prévios, irão desenvolver uma 

compreensão responsiva no aluno e, consequentemente, levando-o a assumir 

posições críticas e valorativas. 

Nesse contexto, podemos antever que o sentido da cena da videoanimação 

está na relação que se estabelece entre as partes do texto e o contexto dos sujeitos-

leitores, o que mobiliza os leitores para uma articulação entre os acontecimentos das 

cenas e seus valores. Nesse âmbito, é preciso que o leitor possa compreender a 

organização das cenas e “reagir” perante os acontecimentos (“eu para mim”); depois 

tentar perceber  a palavra do outro nas discussões (“o outro para mim”) e, por fim, 

ver-se no/pelo outro (“eu para o outro”), por meio de uma atitude responsiva ativa. 

No começo do curta, nos é apresentado um sujeito, de madeira, em um espaço 

branco, tendo como solo colunas com a mesma composição de si. A primeira questão 

a ser levantada aqui é exatamente a das fronteiras do sujeito. Já de pronto, estamos 

diante de variados âmbitos. Há uma arquitetônica do sujeito-personagem, que 

representa uma fronteira com a arquitetônica do sujeito-autor. Há as fronteiras do 

autor-pessoa e do autor-criador. Existem aquelas entre essas arquitetônicas e a a do 

espectador. E, finalmente, há um entremeio na relação do personagem com o (seu) 

mundo, com o mundo do espectador e do espectador com o mundo do personagem e 

com o seu próprio. 

Se pensarmos inicialmente na relação personagem-mundo, cabe trazer um 

elemento da discussão de Bakhtin: 

 
[...] em um mundo exterior-único que eu posso ver, escutar e apalpar, eu não 

encontro minha expressividade externa enquanto objeto único igualmente 

externo, ao lado de outros objetos: eu me encontro numa espécie de fronteira do 

mundo que vejo, não sou conatural com ele em termos plástico-picturais. Meu 

pensamento situa meu corpo inteiramente no mundo exterior como um objeto 

entre os outros objetos, mas não o faz com minha visão efetiva, que não pode vir 

em auxílio do meu pensamento, propiciando-lhe uma imagem adequada. 

(BAKHTIN, 2011, p. 26) 

 

As figuras 1, 2 e 3, abaixo, situam o personagem nesse contexto: 
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Figuras 1, 2 e 3 – Personagem no mundo 

 

   
Fonte: Videoanimação Perfeito aos 0:13, 0:17 e 0:29 

 

O estar-no-mundo do personagem reflete essa relação/tensão entre os limites de 

seu corpo e do ambiente que o cerca. A videoanimação inicia-se com um plano346 

panorâmico, extremamente aberto347, com desfocamento da imagem. Há uma 

simulação de movimento de câmera, como se houvesse uma cena do mundo físico 

sendo filmada. E, nessa simulação, há um  close progressivo, com giro da câmera em 

relação ao personagem. Ao mesmo tempo, há um ajuste de foco. Essa tomada inicial 

resulta nas tomadas 2 e 3.  

Do ponto de vista de nossa arquitetônica enquanto espectadores, o 

personagem entra em nosso mundo e testemunhamos sua percepção do próprio 

mundo. Essa relação pode ser percebida por nós, arquitetonicamente, de maneira 

semelhante ao que Bakhtin afirma, quanto diz que o início da atividade estética do 

sujeito está diretamente relacionada com a identificação deste com o ambiente e sua 

experimentação: 

 
O primeiro momento da atividade estética é a compenetração: eu devo vivenciar 

– ver e inteirar-me – o que ele vivencia, colocar-me no lugar dele, como que 

coincidir com ele (no modo, na forma possível dessa compenetração [...]) 

(BAKHTIN, 2011, p. 23) 

                                                 
346 Na maioria das vezes, o plano define-se implicitamente (e de maneira quase tautológica) como "qualquer 

pedaço de filme compreendido entre duas mudanças de plano"; e é de certa forma por extensão que falaremos, na 

filmagem, de "plano" para designar qualquer pedaço de película que desfila de modo ininterrupto na câmera 

entre o acionamento do motor e sua parada. (AUMONT, 1995, p. 39) 
347 Correspondente, nesse caso, ao Plano Geral: “Plano que mostra uma área de ação relativamente ampla.” 

(MACHADO, nd, p. 5) 
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Desse modo, ao notar sua existência pela relação com o que o rodeia, este 

começa a se perceber no espaço, eu-para-mim e, a partir/simultaneamente disso, 

passa constituir o ambiente a sua volta. Assim, o personagem dá início não apenas a 

um se constituir, mas a constituir forma do outro para ele (o outro-para-mim). Essa 

constituição não se dá pela visão efetiva que ele tem de si e do mundo que o rodeia, 

mas pela representação arquitetônica348. Para os espectadores, a equipe autoral da 

videoanimação propõe essa compenetração com o personagem. Em uma relação 

espelhada, a representação que ele faz de si diante do mundo (outro-para-o-outro349) 

alude à representação que cada espectador faz de si no mundo (eu-para-mim).   

Nessa relação, há uma arquitetônica desse espelhamento pelo/no outro, que é 

díspar. Nós espectadores podemos conhecer a representação que o personagem faz 

de si, no/do mundo e do outro (personagem), mas ele não pode saber de nós. Há um 

terceiro, nesse caso, que é a equipe autoral. Podemos fazer uma representação dela 

(outro-para-mim) e da que ela tem de nós (eu-para-o-outro). 

Nas figuras 4 e 5, abaixo, o personagem, destaca, da indistinção dos elementos 

do mundo em que se situa/se constitui, um bloco de madeira, com o qual estabelece 

uma identificação. Cabe relacionar essa cena com uma reflexão de Bakhtin (2011, p. 

29): “A objetivação ética e estética necessita de um poderoso ponto de apoio, situado fora de si 

mesmo, de alguma força efetivamente real, de cujo interior eu poderia ver-me como outro.” 

(BAKHTIN, 2011, p. 29).  

O personagem necessita identificar – criar – na indistinção do mundo que o 

rodeia, esse lugar-outro350 a partir do qual ele possa, como outro de si, conferir-se 

acabamento (полнота – polnota) ético e estético. Mas o importante a se destacar é 

que não há um vazio desse lugar, não há o solipsismo de um personagem que pode 

existir sozinho, por si só. Antes de sentir a falta de outro, ele já é outro, na relação 

arquitetônica com o autor (equipe autoral da videoanimação). E, ainda, essa busca 

por esse outro, instaura o personagem como um coautor, um cocriador, em uma 

recursividade que envolve a equipe autoral, o espectador, o personagem-criador e, 

posteriormente, o personagem-criado como cocriador da relação intersubjetiva que 

constitui mutuamente a si e ao outro. 

Essa matrioska351 de constituições criadoras evoca uma consideração de 

Bakhtin: 

 

Trata-se precisamente de traduzir da linguagem interna para a linguagem da 

expressividade externa e entrelaçar-me inteiramente, sem reservas, com o tecido 

                                                 
348 Nesse caso, podemos considerar a extensão que VILLARTA-NEDER (2018) faz do conceito de arquitetônica 

bakhtiniana, com a noção de arquitetônica ampla: eu-para-mim, eu-para-o-outro, outro-para-mim; acontecimento-para-

mim; acontecimento-para-o-outro, acontecimento, com todas as recursividades possíveis. 
349 Paula, 2017. 
350 “[...] pode ser preenchido por um sujeito ou não, mas trata-se necessariamente de um lugar a partir do qual o 

sujeito consiga se ver de fora (distanciado de sua posição inicial).  (OLIVEIRA; CASTRO-DIAS, CUSTÓDIO, 2018) 
351 Tradicionais bonecas russas, de variados tamanhos, havendo o encaixe de uma dentro de outra.  
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plástico-picturial único da vida enquanto homem entre outros homens, enquanto 

personagem entre outros personagens [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 29) 

 

Essa teia de intersubjetidades, com suas arquitetônicas entrelaçadas, constitui 

um projeto de dizer da equipe autoral em relação ao espectador, e que o convida a 

produzir sentidos na direção da expectativa e da (re)descoberta de si e do outro.  

  
Figuras 4 e 5 – Percepção e interação com e no espaço 

  
Fonte: Videoanimação Perfeito aos 0:32 e 0:40 

 

Do ponto de vista da equipe autoral, essa relação é construída, no enunciado 

imagético, pelos planos e pelo enquadramento, como pode ser percebido nas figuras 

4 e 5, acima. A figura 4 apresenta um plano fechado352, com close no personagem e no 

bloco de madeira que ele destaca e abraça. Na figura 5, há uma abertura 

(distanciamento, uma extralocalização353) para um plano de conjunto354, aberto. 

No âmbito da construção do outro para mim, sendo essa percepção, um 

construto de minha autoria permeado pela relação ambiental que com esta tenho, 

sempre faltaram inúmeras informações que compõem o que esse sujeito é. Ao 

representar o outro, eu tenho apenas a visão que, biologicamente ou por meio de 

algum recurso tecnológico possuo. Obviamente isso já ocupa um lugar diferente do 

que aquele ocupado pelo próprio sujeito uma vez que, arquitetonicamente, sou capaz 

de a ele atribuir caracteristicas que ele não seria capaz pela sua própria limitação, 

mas de qualquer maneira, até a minha própria visão também se limita em algum 

momento dessa relação constitutiva.  

Há cenas, na sequência da videoanimação, que vão alternando pontos de vista 

da câmera, com enquadramentos e planos diversos. Ora o personagem é mostrado 

de lado, ora por trás, com planos mais abertos ou mais fechados. Consideramos que 

isso vai construindo essa teia de arquitetônicas e intersubjetividades. 

Cabe, nesse continuum, destacar apenas algumas, do ponto de vista do nosso 

recorte. Nas figuras 6 e 7, abaixo, o ponto de vista da câmera, pela primeira vez, é 

construído a partir do lugar da escultura, o que resulta na visão do personagem-

escultor-criador, com um foco impreciso, em um plano fechado, quase um close up. 

Essa imagem distorcida lembra aquelas produzidas por lentes com curvatura que 

                                                 
352 Corresponde ao Plano de Detalhe: “Mostra apenas um detalhe, como, por exemplo, os olhos do ator, 

dominando praticamente todo o quadro.” (MACHADO, nd, p. 5) 
353 Вненаходимост (vneniakhodímost). (BAKHTIN, 1979, p. 16) 
354 Plano um pouco mais fechado do que o plano geral. (MACHADO, nd, p. 5) 
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tendem ao convexo. Ocorre, interessantemente, que o olho humano é um globo, e sua 

parte que se comporta como lente, é convexa. Temos, como vontade discursiva da 

equipe autoral, a escolha técnica de um conjunto de posições do olhar que imita a 

visão humana, o que não deixa de ser uma representação metonímica da escultura 

que acaba de entrar para o mundo do humano: Devo adotar o horizonte vital concreto 

desse indivíduo  tal como ele o vivencia; faltará, nesse horizonte, toda uma série de elementos 

que me são acessíveis a partir do meu  lugar. (BAKHTIN, 2011, p. 24)  

A figura 7 apresenta para o espectador a primeira visão de quem via, pela 

primeira vez, de seu ponto de vista recém-inaugurado na narrativa imagética da 

videoanimação, a face de seu criador. Na figura 6, ao colocar o espectador no mesmo 

ponto de vista da escultura, a equipe autoral propõe sentido de (re)vermos o 

personagem como criador, também, desse espectador.  

  
Figuras 6 e 7 – A construção do outro para mim 

 
Fonte: Videoanimação Perfeito aos 0:56 e 1:01 

 

As figuras seguintes, de 8 a 11, abaixo, constituem a apreciação que o 

personagem-escultor-criador em relação a sua escultura. Insatisfeito com algo, que 

do ponto de vista de sua representação do outro, pode ter como sentido atribuído a 

percepção de imperfeição, de não acabamento do outro (escultura355). 

 
Figuras 8, 9, 10 e 11 – Apreciação personagem-escultor-criador 

 

                                                 
355 Essa atitude dialoga com o mito de Pigmalião: “[...] rei de Chipre. Escultor renomado, se apaixonou por uma 

de suas estátuas de mármore, chamada Galatéia. Louco de desejo por ela, suplicou a Afrodite que lhe concedesse 

uma esposa semelhante à sua obra de arte. Ao regressar ao palácio real, percebeu que a estátua fora animada pela 

deusa do amor. Pigmalião uniu-se a Galatéia [...]” (BRANDÃO, 1991, p. 275) 
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Fonte: Videoanimação Perfeito aos 1:50, 1:54, 2:05 e 2:08 

Obviamente, há implicações estéticas e éticas dessa representação do outro 

pelo eu. Para iniciar essa discussão, vale a pena invocar, novamente, Bakhtin: 

 
A forma do vivenciamento concreto do individuo real é a correlação entre as 

categorias imagéticas do eu e do outro; e essa forma do eu, na qual vivencio só a 

mim, difere radicalmente da forma do outro, na qual vivencio todos os outros 

indivíduos sem exceção. O modo como eu vivencio o eu do outro difere 

inteiramente do modo como vivencio o meu próprio eu; isso entra na categoria 

do outro como elemento integrante, e essa diferença tem importância 

fundamental tanto para a estética quanto para ética. (BAKHTIN, 2011, p. 35) 

 

O que narrativa imagética da videoanimação vai construindo para o 

espectador é a destruição do outro e do próprio mundo em que o personagem-criado 

(escultura) se encontram (no duplo sentido dessa palavra: onde estão, e onde se 

constituem intersubjetivamente). Com a intensidade frenética e obsessiva com que o 

personagem-escultor vai remodelando sua escultura, os demais blocos de madeira 

vão caindo.  

Esse ato vai resultar em um clímax, cujo percurso antecedente é mostrado nas 

cenas 12 a 15, abaixo: 

 
Figuras 12, 13, 14 e 15 – A construção destrutiva do outro 

 

 
Fonte: Videoanimação Perfeito aos 2:16, 2:18, 2:19 e 2:36 
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Ao final, só resta o bloco de madeira que sustenta a escultura. Até mesmo 

essa, em vez de resultar mais perfeita (aos olhos do escultor), tem sua face trincada. 

A videoanimação encerra sua narrativa, com o escultor abraçado a sua escultura, não 

como atitude de afeição ou empatia, mas como único lugar de sustentação para não 

cair no vazio e na ausência de lugares do mundo (já que todos demais blocos de 

madeira que formavam o solo, caíram). 

Os segundos finais da videoanimação exibem um recuo da câmera, com 

mudança gradativa de plano, saindo de plano conjunto para um plano cada vez mais 

aberto, panorâmico, enquanto a luz branca de fundo vai abrangendo toda a tela, 

coincidindo com a perda de foco. Resulta um fade out356 em branco, que apaga, pelo 

ofuscamento, todos os elementos da cena. 

 
Figura 16 – Resultado da busca pela perfeição 

 
Fonte: Videoanimação Perfeito aos 2:44 

 

A implicação ética (e estética) construída como vontade discursiva da equipe 

autoral da videoanimação coloca como crucial a interdependência do sujeito em 

relação a seu outro. A obsessão pela perfeição alheia desestabiliza os lugares do 

personagem-criador, de seu personagem-criado e o próprio mundo do 

acontecimento que torna possível suas existências e seus sentidos.  

Há um posicionamento crítico com relação a essa busca desenfreada pela 

perfeição e pelo acabamento definitivo. Ao tratar da questão do acabamento, Bakhtin 

pode auxiliar a melhor entender a necessidade constitutiva do não-acabamento: 

 
Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento do 

acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado, aberto para mim – ao 

menos em todos os momentos essenciais -, preciso ainda me antepor 

axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com a minha experiência presente. 

(BAKHTIN, 2011, p. 11) 

                                                 
356 Escurecimento ou clareamento gradual da imagem partindo da sua  intensidade normal de luz. (MACHADO, 

J., nd, p. 3) 
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Para além do exposto, podemos ainda considerar que conceito de 

arquitetônica pode também ser tomado em sua relação com a autoria, o que 

evidencia uma distinção explícita entre a criação literária e o ato no mundo vivido. 

Assim, a videoanimação apresenta as peculiaridades de uma produção fílmica 

envolta em um projeto de dizer, imbuída em uma perspectiva ficcional, mas com 

forte articulação com o mundo concreto. A resposta ao todo da pessoa-personagem 

implica uma avaliação ético-cognitiva por parte do sujeito-espectador, que dá 

acabamento em um todo concreto-conceitual singular e único e também semântico. 

Nesse sentido, podemos, a partir das palavras de Bakhtin considerar que  

 
é nossa relação que define o objeto e sua estrutura e não o contrário [...] a 

resposta total, que cria o todo do objeto, realiza-se de forma ativa, mas não é 

vivida como algo determinado, sua determinidade reside  justamente no produto 

que ela cria, isto é, no objeto enformado; o autor reflete a posição volitivo-

emocional da personagem e não a sua própria posição em face à personagem 

(BAKHTIN, 2011, p. 3-5).  

 

Em um movimento de construção da cena enunciativa, o autor-criador recria 

na videoanimação, a partir de situações vivenciadas na realidade social, uma 

produção ficcional, que aborda uma questão recorrente: o ideário da perfeição. Nesse 

entrecruzamento de arte e vida, o discurso na vida é atravessado por julgamentos 

de valor e a compreensão de qualquer ato de fala não pode descartar as avaliações 

que inevitavelmente estão presentes nas interações sociais. Essa questão parece 

ressignificar as relações que se estabelecem na escola – ler um texto ultrapassa a 

dimensão de responder questões propostas pelo professor. Assim, a construção 

intersubjetiva – como o sujeito se vê, como o sujeito vê o outro, como o sujeito acha 

que o outro o vê – traz implicações para uma reflexão sobre os modos de ensinar-

aprender a ler na escola.  É nesse encontro/confronto que a leitura de textos 

multissemióticos se efetiva. A escolha de uma dada semiose pode afetar a percepção 

do sujeito-leitor, mobilizando-o para uma mudança e ou renúncia de pré-conceitos 

ou pontos de vistas já prontos. A compreensão, em uma perspectiva dialógica, 

pressupõe uma luta, que culmina em enriquecimento.  (BAKHTIN, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nosso trabalho teve por objetivo desenvolver um ensaio sobre uma das 

fronteiras abertas/possíveis entre a teoria bakhtiniana e o ensino da língua e 

portuguesa. Um ensino efetivamente comprometido com a formação do sujeito 

precisa criar condições para a ampliação de habilidades relacionadas ao uso 

proficiente das práticas linguístico-semiótico-discursivas, de modo a favorecer a 

participação social e a reflexão sobre a constituição da linguagem e dos sujeitos.  

Desse modo, destaca-se a potencialidade de reflexões fundamentadas nas 

perspectivas analíticas do Círculo de Bakhtin no que se refere ao estatuto que a 
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linguagem ocupa na constituição, no desenvolvimento e na formação do sujeito 

enquanto um ser social e individual para subsidiar práticas de ensino de línguas 

alinhadas às abordagens discursivas. Nessa abordagem, o sujeito se torna um 

indivíduo no processo de interação social, mediado fundamentalmente pela 

linguagem. A experiência discursiva de qualquer pessoa se desenvolve por meio de 

uma interação constante e contínua com os enunciados ou discursos individuais dos 

outros.   

No diálogo entre o sujeito-criador e seu outro, há um projeto de dizer que 

comporta pontos de vista e valores em jogo, que fazem da obra (no caso, da 

videoanimação) um processo vivo de produção de sentidos sobre os modos de 

perceber e significar as cenas ficcionais e a própria vida.  O autor-criador não apenas 

faz uma proposta de sentidos que atenda ao seu objetivo definido para a produção 

fílmica, mas, ao utilizar determinadas semioses e escolhas enunciativas, se posiciona 

como um sujeito, que, do lugar de profissional da mídia, traz perspectivas e valores 

diversos sobre as experiências compartilhadas com os sujeitos-leitores. Essa questão 

redimensiona a relação entre o autor/texto/leitor, pois esse encontro não se esgota no 

ato de ler em si, ele constitui sujeitos, que se modificam a partir desse ato de leitura.  

Desse modo, a leitura na escola pode ser concebida em uma dupla 

contribuição: como acontecimento com o propósito de inserir-se o sujeito em uma 

atitude responsiva ativa, permitindo o acesso às informações e como a instauração de 

um determinado modo de participação no mundo, o que permite ao sujeito-leitor se 

transformar a partir das interações estabelecidas, modificando formas de 

compreender e de agir o/no mundo.   

Assim, analisar as fronteiras intersubjetivas na(s) arquitetônica(s) da 

videoanimação Perfeito representou uma possibilidade de ampliar a noção acerca de 

conceitos constitutivos do campo do Círculo de Bakhtin, o que traz  implicações 

pedagógicas voltadas para os processos de leitura e análise de textos, já que as 

dimensões intersubjetivas delineam a consciência e a coexistência, tanto em relação a 

si, quanto em relação ao outro, ainda que de modo provisório e inacabado.  
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PRODUÇÃO TEXTUAL COMO 

FORMA DE INTERAÇÃO E A 

REDAÇÃO ESCOLAR: fronteiras 

(in)transponíveis? 
 

João Carlos ROSSI357 

 
RESUMO 

 

Desde a década de 1980, o ensino de Língua Portuguesa (doravante, LP) vem passando por 

mudanças, no que se refere ao tratamento da linguagem como forma de interação e, 

consequentemente, da escrita. No entanto, apesar de vários estudos no campo científico, esse 

conhecimento produzido ainda não tem chegado às escolas de forma satisfatória, uma vez 

que os docentes encontram dificuldades ao trabalhar a linguagem sob essa perspectiva. À 

vista disso, ao desenvolvermos uma Formação Continuada colaborativa, com professores 

dos anos iniciais, da região Oeste do Paraná, percebemos a carência formativa nos 

encaminhamentos de ensino da produção textual à luz dos documentos norteadores da 

educação, os PCN (BRASIL, 1998), as DCE (PARANÁ, 2008), dentre outros currículos da 

educação básica. Desse modo, o presente trabalho objetiva relacionar a compreensão de 

linguagem como forma de interação, com as propostas de produção de texto na escola que 

visam a um interlocutor, contrapondo esse encaminhamento com a proposta de redação 

escolar, na qual se visa apenas corrigir a estrutura linguística, destacando as fronteiras entre 

essas práticas. Para aquecermos as discussões, agasalhamo-nos teoricamente em 

Bakhtin/Volochínov ([1929]2014), Geraldi (1984, 1997), Costa-Hübes (2012), dentre outros 

teóricos que travam diálogo com essa abordagem. 

 

Palavras-Chave: Produção Textual. Redação Escolar. Formação Continuada.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

urante muito tempo, o ensino de LP foi compreendido e trabalhado dentro 

uma perspectiva normativista. Importava ensinar ao aluno as normas que 

regem a estrutura considerada “padrão” da língua, uma vez que, de posse 

dessas regras, entendia-se que o aluno escreveria adequadamente.  

No entanto, foi a partir de 1980, que se passou a pensar o ensino sob outro 

viés, o dialógico. Geraldi (1984), dentre outros estudiosos da linguagem, ancorado 

nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin, problematiza as concepções de 

                                                 
357 Especialista em Educação Especial. Mestrando em Letras no Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu em 

Letras, nível de mestrado e doutorado, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Professor do 

Centro de Ensino Superior de Realeza - CESREAL. E-mail: joaocarlosrossii@hotmail.com 
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linguagem e apresenta-nos uma outra maneira de concebê-la: como forma de 

interação. Sob essa abordagem, o texto vem para ocupar o lugar privilegiado dado, 

até então, à gramática normativa, e torna-se o ponto de partida e de chegada para o 

ensino de LP. 

Esse novo olhar implica em outros encaminhamentos para as atividades de 

escrita, mais precisamente, de produção textual, uma vez que a linguagem passa a 

ser vista como social, historicamente situada e produto das relações entre os sujeitos 

usuários da língua. 

Considerando esse pressuposto teórico, o objetivo, neste artigo, é relacionar a 

concepção de linguagem como forma de interação com a produção de texto no 

ensino fundamental. Haveria um contrapondo com a proposta de redação escolar, 

que visa apenas corrigir a estrutura linguística do texto do aluno? 

Para orientar essa reflexão, organizamos nossas discussões da seguinte forma: 

primeiramente abordamos sobre atividades de escrita em um viés estruturalista, 

destacando como a produção de texto é compreendida dentro dessa orientação 

teórica; na sequência, voltamo-nos para a produção textual como forma de interação, 

recorrendo aos pressupostos bakhtinianos para respaldar essa abordagem, seguido 

das considerações finais e referências.  

 

2. AS IMPLICAÇÕES DA PERSPECTIVA ESTRUTURALISTA NA ESCRITA: as 

propostas de redações 

 

Durante muito tempo, o ensino de línguas foi pautado por distintas 

concepções de linguagem e, consequentemente, essa compreensão refletiu nas 

práticas de produção textual. Tendo em vista que para cada fase histórica há uma 

maneira distinta de conceber a linguagem, discorreremos sobre as orientações 

estruturalista e cognitivista que ainda hoje deixam resquícios na sala de aula. 

Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) interpretaram essas orientações como: 

Subjetivismo Idealista e Objetivismo Abstrato. A partir das reflexões dos estudiosos 

russos, Geraldi (2011[1984]) renomeia essa classificação, apresentando-as como: 

expressão do pensamento e como instrumento de comunicação, respectivamente.  

Discorreremos nessa seção, sobre essas duas concepções de linguagem e de 

escrita, para, na seção seguinte, discutirmos mais especificamente sobre a linguagem 

como forma de interação, compreensão defendida pelos estudiosos do Círculo e que 

encontra respaldo nos documentos pedagógicos que orientam o ensino. 

A primeira concepção de linguagem partia do entendimento de que o 

pensamento do indivíduo é que organizava toda e qualquer forma de expressão.  

Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) explicam que sob essa orientação, no que se refere à 

linguagem, “[...] tudo o que é essencial é interior, o que é exterior só se torna 

essencial a título de receptáculo do conteúdo interior, de meio de expressão do 

espírito” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p. 115). Assim, a fala e a escrita 

eram compreendidas como representações do pensamento.  
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As atividades de ensino organizavam-se em torno do estudo gramatical, 

orientado pela gramática normativa, pois acreditava-se que por meio de práticas de 

exercícios de escrita o aluno exteriorizaria com maior correção os seus pensamentos e 

seria uma  oportunidade de o professor verificar o conteúdo gramatical internalizado 

por ele. Neste sentido, entendia-se que indivíduos que não soubessem se expressar 

na fala e na escrita de forma a contemplar as prescrições normativas e estruturais da 

língua, era porque não pensavam adequadamente.  

Menegassi (2010) assinala que, a partir dessa corrente teórica, compreendia-

se que os indivíduos apresentavam (ou não) um dom inato para falar e/ou escrever. 

Desse modo, no que se refere à produção textual, bastava o professor, mostrar um 

enunciado como “escreva sobre a praia”, “escreva sobre o aquecimento global” que, 

imediatamente, o aluno externalizaria seu pensamento e redigiria seu texto.  

Porém, para Bakhtin/Volochínov (2014[1929]): 

 
Não existe atividade mental sem expressão semiótica. [...] O centro organizador e 

formador [da expressão] não se situa no interior, mas no exterior. Não é a 

atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que 

organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p.116).  

 

A partir do exposto pelos autores, podemos perceber que toda enunciação é 

determinada pela situação social real, a qual orienta e organiza a atividade mental 

dos indivíduos, evidenciando, mais uma vez, que a teoria da expressão é falha.  

Porém, essa compreensão encontrou respaldo no ensino por mais de séculos, 

mas foi a partir do século XX que os estudiosos da área da linguagem passaram a 

questioná-la. Mendes (2012), ao traçar um panorama diacrônico dos estudos 

linguísticos, aponta que as ideias apresentadas por Saussure vieram para contrapor a 

esse viés subjetivista de compreender a linguagem, sustentando-se em uma nova 

proposição. Saussure (2012[1916]) defende que a língua deve ser estudada não em 

relação à sua abordagem subjetiva, mas sim em função de sua forma, estrutura 

social. Para isso, estabelece um recorte para o seu estudo, voltando-se mais a língua 

escrita, pois entende que a fala é individual e, portanto, impossível de ser apreendida 

dentro de um sistema normativo. Todavia, ao voltar-se para o estudo da língua 

escrita, focaliza-a apenas no que diz respeito a sua forma, estrutura, sistema 

organizacional, dentro de um recorte sincrônico, desconsiderando toda a sua relação 

com a história, com a vida. 

Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) definiram esse momento como “Objetivismo 

abstrato” e assim o definiram: 

 

Enquanto que, para a primeira orientação, a língua constitui um fluxo 

ininterrupto de atos de fala, onde nada permanece estável, nada conserva sua 

identidade, para a segunda orientação a língua é um arco-íris imóvel que domina 

este fluxo. Cada enunciação, cada ato de criação individual é único e não 

reiterável, mas em cada enunciação encontram-se elementos idênticos aos de 
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outras enunciações no seio de um determinado grupo de interlocutores. São esses 

traços idênticos que garantem a unicidade de uma determinada língua e sua 

compreensão para todos os locutores de uma mesma comunidade. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p. 79). 

 

Os adeptos ao estruturalismo passaram a pensar a língua como social, 

porém, pronta, acabada, dada socialmente, de modo que o indivíduo, ao nascer, seria 

exposto a esse sistema linguístico pré-determinado, cabendo a ele aprender essa 

estrutura que orienta a sua língua materna.  

Ensinar a língua sob essa orientação era ensinar a gramática normativa, 

focando seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e semânticos, uma vez que 

era necessário garantir com que o aluno tivesse domínio dessa estrutura. Nesse 

sentido, as atividades de escrita conduzidas pelo docente voltavam-se à classificação 

e categorização dos elementos gramaticais, tendo em vista que a gramática tinha 

lugar privilegiado nas aulas de língua portuguesa.  

Essa maneira de conceber a linguagem, de acordo com Mendes (2012), 

inquietou os estudiosos e foi duramente criticada no início de 1970, repercutindo nos 

estudos de Roman Jakobson que, com a Teoria da Comunicação, procurou ampliar 

os estudos saussurianos, definindo a linguagem como um instrumento social de 

comunicação. Para isso, enfatiza os elementos envolvidos no ato de comunicar, 

definindo-os como emissor, receptor, canal, código, mensagem e referente. No 

entanto, mesmo tendo avançado frente à compreensão social da linguagem, esse 

estudo ainda privilegiava a variedade padrão da língua, além de apresentar um 

receptor de mensagem passivo, o qual não oferecia uma réplica para que a interação 

propriamente dita acontecesse entre os interlocutores.  

Produzir texto, nessa perspectiva, era escrever uma redação, ou seja, um 

texto para a escola, uma vez que se excluía o projeto discursivo do aluno, um 

interlocutor real para estabelecer sentidos por meio da atividade escrita. O que 

prevalecia era a necessidade de verificar se o aluno escrevia conforme a norma 

padrão, ortograficamente correto. De acordo com Geraldi (1997), tal forma de 

produção de texto resultava em uma escrita da escola e para a escola.  

Na esteira desse pensar, Passareli (2004) aponta que, sob tal orientação, “[...] 

no contexto escolar, a língua se transforma num fim em si mesma, uma vez que 

atende a objetivos de ordem acadêmica, sem vínculo com um sentido social mais 

amplo” (PASSARELI, 2004, p. 35), distanciando-se de uma proposição sob um viés 

interativo.  

 Esse cenário, segundo Rojo e Cordeiro (2004), inquietou os estudiosos da 

linguagem de tal modo que provocou um novo olhar para o ensino de língua, neste 

sentido, as autoras apontam que:  

 
Todas essas questões levaram a uma virada discursiva ou enunciativa no que diz 

respeito ao enfoque dos textos e de seus usos em sala de aula. Inicialmente, essa 

virada se configurou nos trabalhos de pesquisadores de diversos países sobre 
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leitura e, principalmente, sobre produção de textos. Trata-se então de enfocar, em 

sala de aula, o texto em seu funcionamento e em seu contexto de 

produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que as 

propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos (ROJO e 

CORDEIRO, 2004, p. 11). 

 

A partir desse momento, apontado pelas autoras como virada discursiva ou 

enunciativa, vários documentos norteadores da educação incluíram em suas 

proposições esse novo enfoque frente à leitura e produção de textos, tendo o texto 

como unidade de ensino, estudando-o em seu contexto de produção, para além das 

atividades prescritivas que o envolvem. Assim sendo, na seção que segue, 

apresentaremos de forma mais detalhada, as implicações que esse novo olhar 

demandou dos docentes, no sentido de conceber a linguagem enquanto dialógica e 

produto das relações humanas, bem como, suas implicações na condução do trabalho 

com escrita em sala de aula.   

 

3. AS IMPLICAÇÕES DA PERSPECTIVA DIALÓGICA NA ESCRITA: as 

propostas de produção textual 

 

É sábido que desde 1980, o ensino de LP sofreu várias mudanças, mais 

precisamente, é a partir de 1984, com as contribuições do professor João Wanderley 

Geraldi, no lançamento do livro “O texto em sala de aula”, que houve a ampliação de 

novos olhares para as práticas de ensino de leitura, produção e reescrita de texto. No 

livro proposto por Geraldi e outros pesquisadores, o autor encaminha as primeiras 

discussões da atividade de escrita como forma de interação em sala de aula, 

amparado nos pressupostos do Círculo de Bakhtin, que chegaram ao Brasil e 

começaram a influenciar as reflexões sobre o ensino de línguas, de modo que 

passaram a ser incorporados em documentos, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionas – PCN (BRASIL, 1998). A partir dessa proposição, houve várias implicações 

teórico-metodológicas, sendo que nesse contexto o aluno passa a produzir textos, com 

interlocutores reais e deixa de fazer redações, sem invés interativo, aquelas apenas 

com olhar à estrutura da língua.  

Geraldi (1997) aponta as fronteiras entre a redação e a produção de textos, 

mostrando que é a partir desse contexto de mudança, de um ensino normativo-

prescritivo, para um ensino interativo, que o autor faz essa distinção, “É a partir 

desta perspectiva que estabeleço, no interior das atividades escolares, uma distinção 

entre produção de textos e redação. Nesta produzem-se textos para a escola; naquela 

produzem-se textos na escola” (GERALDI, 1997, p. 136). 

Trabalharmos à luz da perspectiva da linguagem como forma de interação 

exige compreendermos o caráter sócio-histórico da língua, o qual é fator 

determinante quando falamos em deixar de se produzir redações e passar a produzir 

textos. Sob o caráter social da língua, Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) defendem que 

“A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no 
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sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos 

falantes” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 128). De acordo com essa 

compreensão, a língua não deve ser ensinada como um conjunto de normas a serem 

estudadas de forma abstrata, como nas compreensões anteriores, uma vez que é 

social, historicamente situada e se molda de acordo com os diferentes campos de 

atividade humana. Portanto, seu estudo deve ser orientado a partir de contextos 

reais, para que o seu propósito de ensino se efetive.  

Ao contrapor processos de compreensão anteriores, os quais viam a língua 

como um conjunto de signos, expressão do pensamento, instrumento social de 

comunicação, Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) ressaltam que “[...] a língua constitui 

um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal 

social dos locutores” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p. 131-132). Sendo 

assim, conforme há evolução da sociedade, bem como dos sujeitos, esses fatores 

influenciam diretamente na língua, uma vez que sua natureza é social.  

Nas palavras dos autores russos, no que se refere à língua como fenômeno 

social da interação verbal:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014[1929], p. 127).  

 

A partir desse apontamento, os autores reiteram o caráter social da língua e 

defendem que a sua verdadeira essência se constroi socialmente. Em se tratando da 

linguagem enquanto produto social, histórico, cultural, devemos atentar que esse 

dinamismo da língua implica em um posicionamento distinto do locutor com o seu 

interlocutor em cada campo social.  

Sob esse posicionamento, Bakhtin/Volochínov (2014[1929]) discorrem que: 
 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função desse interlocutor: variará se 

se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for inferior ou 

superior na hierarquia social, se estiver ligada ao interlocutor por laços sociais 

mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido etc.). Não pode haver interlocutor 

abstrato; não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido 

próprio nem no figurado (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p.116). 

  

Com essa afirmação, podemos inferir que não existe um interlocutor abstrato. 

Por isso, conduzir atividades de escrita com os alunos sob essa orientação, significa 

deixar de escrever redações, que serviam de instrumento aos professores para 

verificação da apropriação gramatical, e passar a produzir textos, em contextos sócio 

determinados, orientadores por uma situação de produção real, dirigindo a palavra a 

um interlocutor ativo, ora em contextos que exijam mais formalidade, ora em 
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contextos informais, ampliando e desenvolvendo as habilidades linguístico-

discursivas.  

Os autores, no que se refere à orientação da palavra sob determinação social, a 

qual provocará “deduções interiores” no sujeito, apontam que:  

 
Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 

muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 

do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através 

da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se 

ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p. 117). 

 

Essa orientação mostra a importância da determinação social frente à 

linguagem, uma vez que determina a escolha das palavras do locutor. À vista disso, 

o trabalho com a escrita requer, sob essa perspectiva, criar condições de produção em 

diferentes contextos, a fim de que o professor possa oferecer ao aluno, momentos de 

reflexões sobre a língua em uso para, a partir desse contexto, promover uma análise 

metalinguística. Ademais, que os estudantes possam perceber o caráter dialógico da 

linguagem, uma vez que, a depender do contexto em que a interação escrita ocorre, 

seu projeto discursivo se moldará em relação ao outro, o seu interlocutor, 

considerando que “A situação social mais imediata e o meio social mais amplo 

determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p. 117).  

Ao partimos dessa compreensão, devemos conduzir o trabalho linguístico em 

sala de aula, especialmente no que se refere à produção textual (foco desse artigo), 

sob um viés dialógico, o qual possibilita a promoção da criticidade dos sujeitos 

envolvidos nesse processo.  

Essa compreensão da linguagem como dialógica e interacionista contrapõe-se, 

nos escritos do Círculo, às vertentes anteriores – subjetivismo idealista e objetivismo 

abstrato. Nas palavras de Bakhtin/Volochínov (2014[1929]): 

 

[...] a teoria da expressão subjacente ao subjetivismo individualista deve ser 

completamente rejeitada. O centro organizador de toda enunciação, de toda 

expressão, não é interior, mas exterior: está situado no meio social que envolve o 

indivíduo (BAKHTIN/ VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p. 125). 

 

Os autores rejeitam as concepções que centram as reflexões da língua em 

formas abstratas e desconsideram o contexto em que ela ocorre, concepções essas, 

que orientaram (e ainda orientam, em alguns casos) as propostas de trabalho com a 

escrita. Desse modo, apontam que a natureza da enunciação, bem como, da atividade 
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mental são sociais. Sendo assim, são essas que devem orientar o olhar do professor 

ao conduzir a escrita em sala de aula. Nas palavras dos autores: 
 

A estrutura da enunciação e da atividade mental a exprimir são de natureza 

social. A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a 

própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a realidade da língua, é 

social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica da sua 

evolução (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929], p. 126). 

 

Ao considerarmos o elemento social como sendo fundante da interação e da 

atividade mental, devemos compreender que toda palavra é ideológica e esta, 

encontra-se ligada às relações evolutivas de seu tempo.  

À vista disso, diferentemente de concepções anteriores – as quais Clare (2012) 

aponta que se preocupavam em trabalhar a escrita sem um viés dialógico, centrado à 

obediência da norma padrão, àquela das gramáticas normativas – a concepção da 

linguagem como forma de interação ampliou esse olhar frente aos estudos da língua 

e foi incorporada aos documentos que orientam a educação básica, tais como os PCN 

(BRASIL, 1998).   

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), no que se refere ao ensino de LP, o 

documento aponta que é necessário garantirmos os saberes linguísticos ao aluno, a 

fim de que possam exercer a sua cidadania nos diferentes campos de atividade 

humana, na modalidade oral e escrita. Para os PCN:  

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da 

língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são 

condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem os 

homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e 

defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de mundo, produzem 

cultura. (BRASIL, 1998, p. 19). 

 

Segundo o documento, a utilização da língua em seus diferentes contextos 

possibilita ao aluno, a atuação ativa, responsiva, na sociedade, uma vez que saber 

transitar nos mais diversos contextos favorece a promoção da troca de saberes, a 

produção de cultura, a constituição do sujeito enquanto produto das relações sociais. 

De acordo com Geraldi (2011[1984]), essa compreensão de língua(gem) como forma 

de interação, implica por parte do docente, reconhecer que não há língua(gem) sem 

sujeito, uma vez que o sujeito se constitui na interação com o outro e se torna sujeito 

pelo uso da linguagem. 

Para Geraldi (1997), pautado na compreensão teórica do Círculo de Bakhtin:  

 
A língua não está de antemão pronta, dada como um sistema que o sujeito se 

apropria para usá-la segundo suas necessidades específicas do momento da 

interação, mas que o próprio momento interlocutivo, na atividade de linguagem, 

a cada vez a (re)constrói (GERALDI, 1997, p.6). 
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Sob essa tela, o autor defende que o estudo linguístico deve ser conduzido a 

partir do texto como unidade de ensino, ou seja, o texto deve ser o ponto de partida e 

de chegada para reflexão metalinguística. E por que não partir da produção textual 

do aluno? 

 Conduzir a atividade de escrita atentando a essa perspectiva de linguagem, 

demanda do professor a compreensão de que:  

 
A utilização da língua ocorre por meio de enunciados concretos e únicos, que 

emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação (BAKHTIN, 1997[1979], p. 279).  

 

Segundo Bakhtin (1997[1979]), cada enunciado é único e concreto e reflete as 

condições de produção, o momento histórico, os interlocutores envolvidos nesse 

processo interativo, bem como, o projeto discursivo. Sendo assim, é a partir de 

detemrinado gênero discursivo que os documentos orientam o trabalho de ensino 

por meio do texto.  

Para Costa-Hübes (2012), no que se refere ao ensino da escrita sob essa 

perspectiva linguística, enquanto docentes, precisamos compreender que: 

 
[...] o ensino da língua escrita só acontece quando conseguimos mediar 

momentos de aprendizagem por meio dos quais o aluno possa “mergulhar” em 

situações reais de interação. Em outras palavras: o aluno só aprenderá a escrever 

se vivenciar práticas cotidianas de uso da escrita. Logo, quando falamos do 

ensino da escrita, posicionamo-nos do lugar da interação, ou seja, de uma 

concepção sociointeracionista da linguagem que compreende a língua como 

social, histórica e ideológica, adequando-se às diferentes situações de uso 

(COSTA-HÜBES, 2012, p. 2). 

 

Nesse contexto, a partir do exposto pela autora, sabemos que é de suma 

importância que o professor possua conhecimentos teórico-metodológicos para 

oferecer ao aluno em seu contexto de inserção, um estudo significativo sobre a 

escrita, de forma que se produzam textos para interação e não sejam meros exercícios 

de escrita, como as propostas de redações pautadas em compreensões com viés 

estrutural. 

 Quanto ao amparo teórico-metodológico, para condução do ensino sob essa 

perspectiva que os documentos oficiais orientam, pode ser garantido aos docentes 

por de formações continuadas, as quais devem fazer parte do orçamento 

educacional, a fim de que se assegure uma formação de qualidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das reflexões expostas, podemos compreender que o ensino de língua 

portuguesa passou por várias mudanças ao longo do tempo, desse modo, as 

implicações do trabalho docente apontaram para distintas concepções de linguagem 

e, consequentemente, de escrita. Nesse processo de transição, de um ensino 

normativo-prescritivo, para um ensino interativo houve a necessidade de mudanças 

significativas na condução de práticas do ensino da escrita, o que significou (e ainda 

significa) transpor fronteiras em direção a uma outra forma de conduzir os estudos 

da linguagem.  

Essas compreensões foram sendo reformuladas pelos estudiosos da área 

linguística, ao perceber que a língua é produto das relações humanas e que não pode 

ser estudada de forma abstrata, distante dos contextos em que ocorre.   

Desse modo, conduzir as atividades de produção textual à luz da 

compreensão da linguagem enquanto forma de interação, possibilita-nos a formação 

de sujeitos críticos, em um processo consciente, deliberado, em que o aluno é parte 

integrante, ativa, no processo de aprendizagem. 

Sendo assim, o que antes parecia uma fronteira instransponível, no que se 

refere às atividades de escrita com foco na estrutura da língua, hoje é uma fronteira 

que já conseguimos transpor, pois concordamos, conforme Bakhtin/Volochínov 

(2014[1929]), que essa teoria é radicalmente falsa, uma vez que ensinar ao aluno 

apenas a estrutura da língua, desprovida de seu contexto de produção, não garante a 

efetivação do aprendizado das habilidades linguístico-discursivas nos diferentes 

campos de atuação humana.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho tem como objetivo analisar o que é recuperado e o que é omitido 

de elementos cronotópicos na história, a partir da comparação entre a 

interpretação da história O Garoto de Charles Chaplin por dois surdos, 

identificando alguns cronotopos presentes no trecho desse filme dirigido pelo 

próprio Charles Chaplin, lançado no Brasil no ano de 1921. Trata-se de uma comédia 

dramática de uma hora e oito minutos, sendo que o trecho selecionado tem 

aproximadamente dois minutos e cinquenta e quatro segundos. 

O trecho escolhido conta a história do personagem Carlitos ou “O 

Vagabundo”– que recebeu essa alcunha no Brasil no sentido de que se utiliza da 

esperteza e não do sujeito que não trabalha, representado pelo personagem Carlito, 

que é o próprio Chaplin – que trabalha como vidraceiro e orienta um garoto a 

quebrar os vidros das janelas de uma vizinhança e com isso ganharem dinheiro com 

o conserto. 

Recapitulando a narrativa, no primeiro episódio é apresentado o garoto 

conversando com o vagabundo na casa, em que o menino ao sair lembra sobre o 

plano: quebrar as janelas para o conserto. No segundo episódio é quando o menino 

arremessa a pedra da calçada, que é o motivo cronotópico principal. O terceiro 

episódio consiste no momento do barulho da janela quebrando, e quando a dona de 

casa constata o acontecido e na calçada ela encontra o “vagabundo” – conforme a 

designação genérica brasileira para o personagem Carlito –, um encontro “casual”, 
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com o vidro nas costas. Nessa mesma oportunidade ela já pede a ele consertar a 

janela. Já no quarto episódio, é a continuação do plano: o menino segue em rumo a 

mais uma janela, novamente em uma calçada. Neste momento, ele sente a presença 

de alguém, ao olhar constata que é o guarda. 

O garoto ciente dos seus atos esconde a pedra e consegue fugir do guarda. O 

guarda fica sem entender, segue caminhando pela calçada até enxergar uma janela 

quebrada, a partir desse momento, ele começa a desconfiar. No quinto episódio, é 

quando o guarda segue na calçada, encontra o vagabundo consertando a janela da 

senhora, ele fica observando desconfiado do acontecido. No sexto e último episódio, 

o vagabundo se apressa, vai caminhando pela calçada quando o garoto se aproxima, 

no entanto, este o afasta com alguns chutes, porque o guarda já estava os seguindo. 

A história termina quando o vagabundo, querendo se livrar do guarda, 

começa a correr junto com o garoto. Esse é o momento da descoberta, quando o 

guarda faz a retomada das cenas e chega à conclusão de que tudo aquilo não passa 

de uma trama e corre atrás dos dois para prendê-los. 

Essas passagens, com exceção do primeiro episódio – ambientado na casa, 

estão intimamente atreladas ao lugar calçada – e secundariamente a rua – que vai ser 

um elemento estratégico na realização das cenas – a definição espacial e por 

consequência temporal ou cronotópica. Essa mesma calçada possui relevância, pois 

vai definir os papeis sociais dos personagens – o vagabundo que é vidraceiro, o 

garoto, a dona de casa e o guarda, cada um com suas atribuições ou papeis.  

O vagabundo e o garoto assumem a representação do ato subversivo à moral 

vigente, até mesmo a indumentária de ambos somado ao conteúdo das relações, e 

nisso reside o transcorrer das cenas, do tempo; aliado ao cenário onde as cenas vão 

sendo exprimidas, que nesse caso é a rua, mais especificamente a calçada, acabam 

por refletir uma realidade, vão externar a concepção ideológica acerca daqueles 

indivíduos naquela determinada época. 

Os passos metodológicos são os seguintes: a) foi feito um recorte do filme “O 

garoto”, de Charles Chaplin; b) foram dividas as cenas em seis (6) episódios, os quais 

foram analisados os cronotopos c) Os participantes surdos contaram a historia em 

Lingua Brasileira de Sinais361 (LIBRAS); d)foram deduzidos os cronotopos. 

 O objetivo é de analisar o que é recuperado e o que é omitido de elementos 

cronotópicos na história, a partir da comparação entre a interpretação da história O 

Garoto de Charles Chaplin por dois surdos. Trata-se de uma pesquisa de campo 

comparativa entre dois estudantes surdos, realizado na cidade de Belém, os quais 

participam do curso de Letras, licenciatura em Libras, do terceiro ano, da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

 

 

 

 

                                                 
361 Doravante Libras 
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2. UMA BREVE NOÇÃO DE CRONOTOPO 

 

No que concerne ao cronotopo, começamos afirmando que este pode: a) 

organizar o tempo e o espaço do enredo de uma narrativa; b) organiza a estrutura 

composicional de um texto narrativo; c) organiza os acontecimentos macros e micros 

de uma história; d) ajudar na identificação do gênero discursivo; e) ajudar na 

compreensão de uma palavra utilizada na história.  

Trataremos neste artigo das funções a, b e c, ou seja, a organização do enredo 

da história, a organização da estrutura composicional e a organização dos 

acontecimentos macros e micros, respectivamente, que aqui designamos como 

episódios. 

Na perspectiva bakhtiniana da concepção de cronotopo, o mesmo leva em 

consideração o seu conteúdo e o seu processo, pois é a partir da junção de ambos que 

há a valoração. Para o sujeito agente, o agir possui um valor específico para aquele 

quem o executa diferente de um valor geral que iria ser imposto a este. Com isso, o 

indivíduo vai ter as suas ações norteadas por um contexto, sobretudo por ser um 

sujeito situado cronotopicamente, ou seja, o aqui e o agora no tempo e no espaço. 

Nos termos de Bakhtin, para ocorrer uma efetiva compreensão há necessidade 

de reconhecimento de elementos de espaço e de tempo em uma narrativa. 
 

Para entrar na nossa experiência (experiência social inclusive), esses significados, 

quaisquer que eles sejam, devem receber uma expressão espaço-temporal 

qualquer, ou seja, uma forma sígnica audível e visível por nós [...]. Sem esta 

expressão espaço-temporal é impossível até mesmo a reflexão mais abstrata. 

Consequentemente, qualquer intervenção na esfera dos significados só se realiza 

através da porta dos cronotopos. (BAKHTIN, 2002, p. 362). 
 

Nossa defesa principal é que o coronotopo é o centro organizador do enredo: 

“são os centros organizadores dos principais acontecimentos temáticos do romance. 

É no cronotopo que os nós do enredo são feitos e desfeitos” (BAKHTIN, 2002, p. 355). 

Trataremos dos motivos cronotópicos, que podem ser da estrada, do salão, da 

cidadezinha, do limiar, da praça pública, da calçada. O motivo cronotópico seria a 

intencionalidade, presente em um determinado local, de fazer algo. O motivo é a 

explicação de determinado comportamento, por exemplo, do garoto do filme estar 

em uma calçada atirando pedras na janela de uma casa a fim de quebra-la e com isso 

vidraceiro possa consertá-la. O motivo cronotópico é da calçada. 

 

3. ANALISE DO CRONOTOPO POR DOIS ESTUDANTES SURDOS 

 

Apresentamos a organização cronotópica dos acontecimentos do filme, a 

partir dos episódios principais, conforme nossa percepção: 

Para melhor sistematização, faremos a análise do vídeo por episódios. Os 

episódios são os seguintes: 
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No episódio 1,  ocorre a organização do plano, ambientado na casa, em que 

acontece a relação do vagabundo com o garoto. 

No episódio 2, acontece a execução do plano, o garoto vai para rua, conforme 

instruções do vagabundo para quebrar as janelas da vizinhança, na qual acontece a 

relação das donas de casa com a ação do Garoto.  

No episódio 3, o vagabundo que assume o papel de vidraceiro, passa a 

consertar a janela de uma das donas de casa. O motivo cronotópico em que ocorre o 

acontecimento é o da calçada, ocorrendo a relação entre o vagabundo que é o 

vidraceiro e a Dona de casa. 

No episódio 4, há a desconfiança do guarda. O acontecimento é na calçada, 

estabelecendo a relação entre o guarda e o Garoto.  

No episódio 5, a constatação acontece na calçada, em frente a casa da mulher 

onde o vagabundo substitui o vidro da janela. Neste episódio acontece a relação 

entre o vagabundo e o guarda. 

No episódio 6 ocorre a quebra da execução do plano do vagabundo. Essa 

quebra ocorre na rua. Acontece a relação entre os personagens o garoto com o 

Vagabundo e entre estes dois com o guarda.  

No primeiro caso o vagabundo tenta afastar o garoto, para não vincular o 

episódio da quebra da janela e, no segundo caso, a relação dos dois com o guarda 

que passa a persegui-los. 

Como percebemos, a tentativa de recuperar o enredo dessa narrativa só é 

possível com a efetivação dos acontecimentos em torno dos espaços-tempos da casa, 

da calçada e da rua, indicando a sequência de atos dos personagens. 

Por isso que Bakhtin define: “À interligação fundamental das ligações 

temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura, chamaremos 

cronotopo” (BAKHTIN, 2002, p. 211). 

Após assistirem ao filme, os dois surdos contaram em Língua de Sinais a 

história, que traduzimos da Libras para a Língua Portuguesa a fim de facilitar a 

compreensão dos leitores. 

O participante Ari, de 24 anos, narrou o seguinte: 

 
Ari 

 

Eles dois combinam juntos. O homem de bigode se senta e chama a criança pra se 

sentar. O homem diz: – Veja... siga o caminho. E dá um beijo no rosto da criança e 

diz: – vá! 

O homem levanta e coloca o chapéu, abotoa a camisa, coloca o suporte com os 

vidros nas costas. 

A criança vai andando. Pega a pedra, esfrega as mãos e joga a pedra. 

Com dúvida, o homem vai em direção à casa de uma mulher. 

Uma velha estava dentre de sua casa cozinhando., quando a criança quebra a sua 

janela. Ela sai, abre a porta e ouve o barulho. Toma um susto ao ver o vidro 

quebrado. Ela fica com raiva. 
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O homem de bigode andava por ali. Encontra a mulher-velha, que o manda fazer 

o conserto na janela. O homem aceita e ela entra na sua casa, fechando a porta. 

O homem de bigode consertava, consertava... 

A criança ia jogar outra pedra. Girou a mão para jogar, enquanto o homem de 

bigode consertava a janela. Mas quando ia jogar outro homem, um policial pega 

a criança. Ela assopra a mão, esconde a pedra e a joga no chão, tentando 

disfarçar. O homem-policial só o observa. A criança aponta o dedo: – Olhe lá! O 

homem-policial olha e a criança sai correndo. O policial diz: – Esse garoto me 

enganou! 

O homem de bigode consertava, consertava... O homem-policial passa por lá. O 

homem de bigode joga a massa na cara do homem-policial e esbarra nele. Ele fica 

assustado ao ver o policial. 

A mulher-velha da casa, abre a porta e anda na direção do homem de bigode. 

Este coloca o suporte nas costas. A mulher-velha pega um real e dá para o 

homem de bigode que recebe. O policial manda devolver. Ela fica assustada. O 

guarda vai embora. 

O homem de bigode empurra, chuta para afastar a criança. O guarda vê o 

homem de bigode chutar a criança e os dois correm, correm, muito rápido. O 

policial corre atrás. Final. (Filmagem feita com Ari em 20 de junho de 2017). 

 

A participante Carla, de 27 anos, narrou o seguinte: 

 

Carla 

 

O menino estava olhando e escutando o homem falar para seguir o caminho. E 

depois sai. – ora, ora!, diz o homem, colocando o suporte nas costas. 

O menino vai andando, olha uma janela, esfrega as mãos. Se apronta, pega a 

pedra e joga. Corre. Senta-se, observa outra janela e quando vai tentar jogar outra 

pedra vê um policial. Fica envergonhado e sorri assustado. 

O policial observa o homem. O homem coloca massa na janela e esta cai na cara 

do policial. Quando esbarra nele fica assustado, continua colocando a massa na 

janela com medo. 

A mulher com dúvida e assustada pergunta: – Quanto custa? 

Aflito e nervoso o homem responde: – Nada! E coloca o suporte nas costas. – 

Tchau! E corre muito, afastando o menino. O policial diz: descobri! e corre atrás 

deles, que estavam fugindo (Filmagem feita com Carla em 20 de junho de 2017). 

 

A partir da transcrição, recuperamos as seguintes discussões, que foram 

postas no quadro 1 a seguir; 

 
QUADRO 1: os cronotopos recuperados por dois surdos 

 Carla Ari 

Episódio1: 

organização do 

plano 

Estabelece a relação entre o 

vagabundo e o garoto. 

A casa não é referida 

Estabelece a relação entre o vagabundo e 

o garoto. 

A casa não é referida 
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Episódio 2: 

execução do 

plano, quebrar a 

janela 

Apresenta o garoto atirando a pedra 

na janela da dona de casa. 

A rua ou a calçada não são referidos 

Apresenta o garoto atirando a pedra na 

janela da dona de casa. 

A rua ou a calçada não são referidos. 

Aparece a casa da mulher. Ela está 

cozinhando. 

Episódio 3 

Execução do 

plano: consertar a 

janela  

------------------------- Apresenta a relação entre o vagabundo e 

a dona de casa. 

A calçada não é referida. Ela está 

cozinhando 

Episódio 4 

Desconfiança do 

guarda 

Apresenta a relação entre o guarda e 

o garoto. 

A calçada não é referida 

Apresenta a relação entre o guarda e o 

garoto.  

A calçada não é referida 

Episódio 5 

Constatação do 

fato  

Apresenta a relação entre o guarda e 

o vagabundo. 

A calçada não é referida 

Apresenta a relação entre o guarda e o 

vagabundo. 

A calçada não é referida. 

O policial manda devolver o dinheiro 

Episódio 6 

Quebra da 

execução do 

plano 

Apresenta a relação entre o garoto e 

vagabundo e entre guarda e o 

vagabundo/garoto. 

A calçada não é referida. 

“Chutar afastar” 

Apresenta a relação entre o garoto e o 

vagabundo e entre o guarda e o 

vagabundo/garoto. 

A calçada não é referida. 

“Chutar” 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018. 

 

Destamos que os participantes seguiram a sequência dos acontecimentos do 

filme, conforme os episódios por nós definidos. A única distinção no caso dos 

episódios foi por parte de Carla que não enunciou os acontecimentos do terceiro 

episódio. Essa ausência não compromete o enredo. O que pode comprometer a 

compreensão, por parte de um leitor que desconheça o filme O garoto são as poucas 

marcas de espaço presentes nas histórias contadas. 

Achamos que faltou mais competência no contar história, por parte dos dois 

participantes da pesquisa. Os dois participantes apresentam algumas características 

distintivas que pode ter influenciado no resultado: Carla não é oralizada e parece ter 

menos habilidade com a língua de sinais no que tange a compreensão temática da 

narrativa- note que até a mobilização de palavras é menos em relação ao texto do Ari. 

Ari utiliza unicamente a Libras para se comunicar e compreende menos a língua 

portuguesa oral. 

São poucas as marcas de lugar sinalizadas pelos participantes. Carla referiu 

apenas "a casa", no caso a casa em que a criança - no dizer da participante - atira a 

pedra. E Carla não referiu nenhum sinal para marcar o tempo dos acontecimentos e o 

Ari apresenta marcas de cronotopo no episódio três (3), quando ele mostra a dona de 

casa cozinhando, isto é, ele acrescenta um novo cronotopo: a cozinha do lar da Dona 

de casa.  

Avaliamos que essas poucas marcas de lugar, portanto cronotópicas, podem 

ter ocorrido em função da pouca experiência dos dois participantes em contar 

história a partir de um vídeo, ou que eles não conseguem transferir o contar de 

acontecimentos cotidianos para a atividade didática que realizaram. Podemos supor, 
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também, que os participantes consideraram que a história é de conhecimento 

partilhado entre pesquisadores e participantes, e por esse motivo deixaram de 

expressar essas marcas. 

O fato é que essas ausências marcam incongruências para um leitor que não 

conhece o vídeo O garoto de Charles Chaphin, e que essas informações cronotópicas 

ajudam no entendimento da história. 

Um aspecto encontrado na recuperação por parte dos surdos é a relação 

tempo-espaço. Os dois participantes surdos omitiram lugares em que os 

acontecimentos eram realizados. A nossa interpretação é que o dado contextual lugar 

e tempo, por ser do aqui e agora, foi omitido na fala dos participantes surdos por ser 

pressuposta. O que existe é apenas o narrar do momento. 

As cenas principais vão sendo concretizadas no nosso motivo cronotópico, a 

calçada. Essa ambientação é onde a narrativa vai avançar no tempo, pois os 

principais fatos vão acontecer nesse espaço. Então, observa-se a interligação de 

ambos os aspectos para a composição do todo da cena, visto que um fato é executado 

em determinado momento com a sua dimensão espacial definida (BRAIT, 2006). 

No episódio 1, é interessante analisar como os dois personagens, o vagabundo 

e o garoto se relacionam. Isto, porque é nítida a cumplicidade entre ambos, uma vez 

que essa parceria é necessária para a plena realização do plano.  

A medida que os fatos vão emergindo, também vai aparecendo um possível 

desfecho para os personagens, eles vão assumindo diferentes posições no decorrer da 

história, com isso o fator temporalidade vai exercendo a sua ação, uma vez que o 

mesmo é o responsável pela condução das relações, aquelas as quais vão 

desencadear os momentos importantes para o termino da história. Segundo Brait:  
 

Assim, por exemplo, os cronotopos da estrada, em um certo tipo de romance, 

indica o lugar onde se desenrolam as ações principais, onde se dão os encontros 

que mudam a vida dos personagens. No encontro, a definição temporal (naquele 

momento) é inseparável da definição espacial (naquele lugar). A estrada é, 

portanto, o lugar onde se escande e se mede o tempo da história. A cada vez, é 

preciso voltar a ela para que o tempo avance (BRAIT, 2006, p. 102). 
 

Diante disso, observamos na narrativa um cronotopo de calçada, uma vez que 

a execução dos fatos de maior relevância para o desfecho dos personagens acontece 

na mesma. É exatamente na calçada onde vai ser realizado o plano orquestrado pelo 

vagabundo e pelo garoto, também é lá o cenário dos encontros, das relações de em 

sua maioria, são concretizadas nesse espaço. 

Além disso, é válido destacar a necessidade deste cronotopo, pois é necessário 

recorrer a calçada para compreender com exatidão o porquê das ações expressas 

pelos sujeitos da narrativa, ademais entender quem são os envolvidos nos fatos, visto 

que os mesmos possuem um vínculo com esse lugar no qual as cenas vão 

acontecendo. É na calçada que a temporalidade vai ocorrer, uma vez que as ações 

dos personagens e os conflitos acontecem naquele lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo discutimos a compreensão do conceito de cronotopo aplicado a 

um texto real, um trecho do vídeo O Garoto de Charles Chaphin que foi apresentado 

para dois surdos, que recriaram a história a partir de suas perspectivas em língua de 

sinais. 

Demonstramos que a presença do que designamos como motivo cronotópico é 

fundamental de ser referido na história. A não referência acarretaria dificuldade de 

interpretação da história. E demonstramos que os participantes Ari e Carla 

demonstrou inabilidades no contar, por não referir esse motivo cronotópico. 

Fazendo uma breve recapitulação da narrativa, o momento em que o garoto 

arremessa a pedra sobre a janela, o encontro do vagabundo com a dona de casa, o 

encontro do policial com o garoto, a constatação do policial e a descoberta do plano 

pelo mesmo; todos esses fatos são motivados pela relação tempo-espaço, na medida 

em que para o menino conseguir quebrar a janela, era necessário o seu deslocamento 

até a calçada. O encontro “casual” do vagabundo com a senhora também precisava 

ser naquele mesmo lugar, pois a janela fica exposta para a calçada, até mesmo para 

camuflar mais o plano.  

Essas passagens, com exceção do primeiro fato – ambientado na casa, estão 

intimamente atreladas ao lugar citado, sendo este dotado de conteúdo ideológico, 

por isso o mesmo vai adquirir o protagonismo temporal e por consequência, espacial 

na realização das cenas. Essa mesma calçada possui relevância, pois quando se trata 

do vagabundo e do policial, a função do policial é patrulhar as ruas, zelar pela 

segurança que nesse caso vem sendo representado com a participação da dona de 

casa, que tem a sua janela quebrada. 

Enquanto que o vagabundo e o garoto assumem a representação do ato 

subversivo à moral vigente, até mesmo a indumentária de ambos somados ao 

conteúdo das relações, e nisso reside o transcorrer das cenas, do tempo; aliado ao 

cenário aonde as cenas vão acontecendo, que nesse caso é a rua, mais especificamente 

a calçada, que acabam por refletir uma realidade, vão representar a concepção 

ideológica acerca daqueles indivíduos naquela determinada época. 
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A CONSTRUÇÃO DIALÓGICA 

DOS SENTIDOS NO PROCESSO 

DE AUTORIA E FORMAÇÃO: 

fronteiras entre escrita e texto 
 

Jullie Belmonte de AGUIAR362 
 

RESUMO 

 

O trabalho remete a dinâmica de criação e surgimento do autor nos textos. A relação entre 

pesquisador e o que se pretende conhecer está pautada no viés Bakhtiniano, que caracteriza 

uma forma de lidar com sujeitos, linguagem e especificidades. A heterocientificidade denota 

o alargamento do gênero acadêmico, a perspectiva compreende aspectos éticos, estéticos e 

epistemológicos. Trago um poema e também uma aquarela no desenvolvimento das 

questões levantadas, os sentidos estão sendo postos no diálogo, inesgotáveis em 

significados. A natureza dialógica da escrita é discutida por uma narrativa, refletindo 

processos formativos e constituintes. 

  

Palavras-Chave: Heterociência. Autor. Formação.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 base para se pensar processos inerentes à autoria é a singularidade do 

sujeito. Um ser dotado de curiosidades e sonhos, expostos na forma com que 

interage no mundo, seja por palavras ou ações. A forma como a voz se 

coloca, por exemplo este texto, é latente. Escrevo e o impacto de minhas palavras só é 

percebido no geral.  

Trago de forma sensível a forma como percebo a linguagem enquanto 

constituinte. Revela-se aqui formas de se articular ideias e desencadear o processo de 

palavras próprias e alheias. Se tratando de um trabalho inspirado no viés 

bakhtiniano, os conceitos se mostram presentes ao longo de todo texto, até mesmo na 

condução do leitor, apelo estético e o convite para pensar junto. O limiar da 

construção da identidade do sujeito e seu processo formativo é a partir do outro.  

A categoria norteadora é a alteridade. A fronteira entre eu e o outro é uma das 

primeiras e essenciais para qualquer um. Segundo Bakhtin, a interação entre 

cognoscente e cognoscível é um ato bilateral. O reflexo de mim no outro, cada qual 

sendo sujeitos expressivos e falantes, produtores e reprodutores de cultura.  

                                                 
362 Bolsista cnpq Iniciação Científica PIBIC na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro campus Nova Iguaçu, 

cursa pedagogia e participa do GEPELID (Grupo de estudos e pesquisa sobre linguagens e diferença). 

A 
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Minha formação é atravessada pelo outro, dialogicamente: 
 

Diz o autor que há uma limitação intransponível no meu olhar que só o outro 

pode preencher. Cada um de nós se encontra na fronteira do mundo que vê. Ao 

aproximar os conceitos de exotopia e dialogismo, ou seja, a experiência espaço-

temporal com a experiência vivida na linguagem, Bakhtin dirá que do mesmo 

modo que minha visão depende do outro para eu me ver e me completar, minha 

palavra precisa do outro para significar. (SOUZA; ALBUQUERQUE. 2012.) 

 

Descobrir o que de fato se é, requer empenho em entender as próprias 

inquietudes. É fluido, aqui trabalhamos com a provisoriedade. O que acho que sou é 

um instante, experienciar situações alteram minha composição. A vida surpreende a 

cada segundo, a atenção aos detalhes é fundamental para compreensão da realidade.  

 

1. INSPIRAÇÃO 

 

Para fazer o retrato de um pássaro  

Pinta primeiro uma gaiola 

com a porta aberta 

pinta a seguir 

qualquer coisa bonita 

qualquer coisa simples 

qualquer coisa bela 

qualquer coisa útil 

para o pássaro. 

Agora encosta a tela a uma árvore 

num jardim 

num bosque 

ou até numa floresta. 

Esconde-te atrás da árvore 

sem dizeres nada 

sem te mexeres… 

Às vezes o pássaro não demora 

mas pode também levar anos 

antes que se decida. 

Não deves desanimar 

espera 

espera anos se for preciso 

a rapidez ou a lentidão da chegada 

do pássaro não tem qualquer relação 

com o acabamento do quadro. 

Quando o pássaro chegar 

se chegar 
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mergulha no mais fundo silêncio 

espera que o pássaro entre na gaiola 

e quando tiver entrado 

fecha a porta devagarinho 

com o pincel. 

Depois 

apaga uma a uma todas as grades 

com cuidado não vás tocar nalguma das penas 

Faz a seguir o retrato da árvore 

escolhendo o mais belo dos ramos 

para o pássaro 

pinta também o verde da folhagem a frescura do vento 

e agora espera que o pássaro se decida a cantar 

Se o pássaro não cantar 

é mau sinal 

é sinal que o quadro não presta 

mas se cantar é bom sinal 

sinal de que podes assinar. 

Então arranca com muito cuidado 

uma das penas do pássaro 

e escreve o teu nome num canto do quadro. 

(Tradução de Eugénio de Andrade do original “Pour faire le portrait d’un 

oiseau” de Jacques Prévert) 

 

O revelamento se dá no aparecer, o fazer artístico nos leva a experiências irrepetíveis 

e fascinantes. Recentemente descobri um poema que trata o aparecimento de um 

pássaro, que no caso, o pintor deve criar condições e se afastar para assim surgir. 

Trago essa ideia para minha realidade, estou buscando habitar poeticamente, é 

bonito de se dizer mas incomparável à experiência.  

Novamente relaciono isso ao processo da escrita científica, quanto mais 

estamos envolvidos com a questão que nos propusemos mais temos engajamento. 

Lembrando que nunca estamos de fora das questões que levantamos, é preciso estar 

disposto a envolver-se com os desdobramentos que, assim como o pássaro, surgirão 

sem aviso. 

A imagem do pássaro deve ser entendida como ela é e o que significa, está 

aberta a interpretações; os sentidos vinculados a ela dizem mais sobre quem vê do 

que sobre a obra, pois a obra é nela mesma.  

A criação se dá na esfera heterocientífica pois envolve aspectos éticos, estéticos 

e epistemológicos. Quando a vida se encarrega de olhar para o conhecimento com 

intermédio da arte produz-se enunciados ricos e complexos, ao alargar o gênero da 

produção acadêmica os produtos de pesquisa se mostram com características 

singulares.  
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Todo enunciado é único mas nenhum isolado, sua contextualização é essencial 

pois reflete realidades extraverbais.  

Esse pássaro de fato revelou-se “espontaneamente”, antes de realizá-lo tentei 

outras vezes. Apenas surgiu quando se fez; eu sabia que queria uma saíra 7 cores, 

mas a forma e resultado, foram uma surpresa. Se tratando de aquarela as cores fluem 

e tomam tons particulares, sua aparência reflete sua composição, seu feitio. 

 
Figura 35. Retrato de um pássaro 

 
Fonte: Aquarela sobre papel - Jullie Belmonte, 2018. 

 

Me reconheço como pintor e como pássaro no meu processo de escrita e 

consequente revelação no texto.  

 

2. DESDOBRAMENTO 

 
O autor de uma obra só está presente no todo da obra, não se encontra em 

nenhum elemento destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo separado do 

todo. O autor se encontra naquele momento inseparável em que o conteúdo e a 

forma se fundem intimamente, e é na forma onde mais percebemos sua presença. 

(BAKHTIN, 2011). 

 

Assim como o pintor, o escritor deve buscar palavras que dialoguem com as 

quais se enunciam. Criando condições para surgimento de textos. O trabalho 

intelectual remete empenho e espera, que também chegam sem aviso. Atentando 

para delicadeza com o acabamento da obra. Trazendo para minha realidade, minha 

monografia é um pássaro e eu, ao ler, escrever, participar, buscar, dialogar… permito 

seu aparecimento; no meu lugar de autora, cuidando de minha formação. 
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Autoria é o tom e estilo próprio, determinado modo de vir a ser. 

A interpretação dos sentidos numa obra é um mergulho na linguagem, campo 

vasto e inseparável da criação humana. “Interpretar é construir um sentido para um 

discurso, para um texto, e a validade dessa interpretação se mede por sua 

profundidade e pela consistência e coerência de seus argumentos.” (GERALDI, 2009). 

Questões formativas no âmbito epistemológico envolvem o repertório desse 

sujeito, suas experiências. Destaco a importância de assumir a perspectiva artística na 

vida. 

A escrita é uma ótima estratégia pois vamos moldando e dando novos 

acabamentos.  Cada contato, cada encontro é uma fronteira entre o que é e o que foi, 

mediado pelo sendo. Registrar possibilita um diálogo com versões de si, na 

perspectiva dialógica cada obra é um instante único. 

 
Na perspectiva bakhtiniana, a verdade não se encontra no interior de uma única 

pessoa, mas está na interação dialógica entre pessoas que a procuram 

coletivamente. O mundo em que vivemos fala de diversas maneiras, e essas 

vozes formam o cenário onde contracenam a ambiguidade e a contradição, 

certezas e incertezas. Somente a tensão entre as múltiplas vozes que participam 

do diálogo da vida pode dar conta da integridade e complexidade do real. 

(SOUZA; ALBUQUERQUE. 2012). 

 

3. CAMINHOS 

 

Uso a metodologia de cotejamento para dialogar com minha produção, trago 

reflexões sobre possibilidades, além de diferentes vozes.  

 

Dar contextos a um texto é cotejá-lo com outros textos, recuperando parcialmente 

a cadeia infinita de enunciados que o texto responde, a quem se contrapõe, com 

quem concorda, com quem polemiza, que vozes estão aí sem que se explicitem 

porque houve esquecimento de origem. (GERALDI, 2009) 

 

A relevância para o campo das ciências humanas se justifica por ninguém 

ocupar meu lugar. Bakhtin defende a ideia do ato responsivo e responsável, assim 

assumo meu papel. 
 

Escritos sobre o abismo 

 

Ao lançar-se no escuro, entregando-se às profundezas do desconhecido, 

expandimos o que acreditamos ser nosso limite. Mudamos a forma e não mais nos 

reconhecemos, estamos em mudança. 

Mudamos a perspectiva, na queda sentimos chacoalhar de ideias enquanto 

mais fundo encaramos o saber e o não saber.  

Como se fosse um jogo de luz e sombras, no qual fazemos parte: a luz revela o 

que o olhar consegue captar, o escuro nos desperta outros sentidos. A experiência do 
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abismo brinca com possibilidades, aliás o interessante é perceber que quando 

encontramos, já perdemos. Ao cessar a busca, deixamos de nos envolver com o que 

queríamos encontrar. Imagino como se fosse o movimento de forçar uma ideia ou 

lembrança, algo que esquecemos mas que sabemos. Nos obriga a pensar e repensar 

além da coisa em si, um processo de entendimento que cavuca camadas longínquas. 

Não satisfazer-se com o que está estabelecido, atentando o olhar e aguçando 

sentidos. 

… 

Lispector em seu conto Paixão segundo GH narra uma experiência comparável 

ao abismo no sentido que trago em meu escrito. “Perder significa ir achando e nem 

saber o que fazer do que se for achando.”; “Todo momento de achar é perder-se a si 

próprio.” (LISPECTOR, 2009) tais citações remetem a ideia de buscar sem saber 

exatamente o que. A pesquisa em seu aspecto mais efetivo é dispor-se ao 

desconhecido, o pesquisador lida com achados que vão além das questões, abrindo 

caminhos que não se pensariam. 

“Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei: só ao me 

reviver é que vou viver. Mas como me reviver? Se não tenho uma palavra natural a 

dizer. Terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu?” 

(LISPECTOR, 2009) 

O que acreditamos ser é mais forte do que demonstramos, por vezes ao 

olharmos para trás pensamos ter superado o que atualmente julgamos não mais 

parte de nós. É relativo de se pensar porque não se trata apenas de comportamento e 

sim de pensamento. O tempo é um fator central nessa reflexão. Mediados por 

diferentes cronotopos e o excedente de visão.  

O passado é aprendizado; arrisco dizer que o passado é conhecimento, 

presente a vida e futuro a arte. 

Reconhecer outro viés retomando o olhar ao que já foi visto. Ver o que 

ninguém viu.  

 
Cada um ocupa um lugar único e irrepetível, insubstituível, impenetrável para 

um outro; cada um encontra-se em um espaço único e em um tempo único, no 

qual ninguém mais pode se encontrar. Na base dessa situação não existe um 

outro lugar ao qual recorrer em relação à situação do evento da palavra. 

(PONZIO, 2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fio condutor dessa jornada que passou por abismos e voos é a questão 

formativa e de autoria no processo da escrita. Meu lugar, minha compreensão 

refletem o que sou. E somos na/pela linguagem, com o outro. Segundo Rilke, não há 

senão um caminho.  
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não lhe posso dar outro conselho fora este: entrar em si e examinar as 

profundidades de onde jorra a sua vida; na fonte desta é que encontrará a 

resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a tal como se lhe apresentar à 

primeira vista sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o senhor 

é chamado a ser um artista. (RILKE, 2013). 

 

A intensidade de uma obra se mede no seu impacto, no encontro entre leitor e 

texto. Minha formação é contínua, ainda tem muito por vir. Sei que meu caminho 

faço ao caminhar, meus textos surgem no escrever; sigo apenas investindo em minha 

formação em um contexto amplo em que a perspectiva heterocientífica se mostre, 

resultando em criações singulares.  
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FRONTEIRAS ENTRE O 

SUJEITO DA ESCOLA DA 

ESCOLHA E O SUJEITO 

BAKHTINIANO: diálogos possíveis? 
 

Kassios Cley Costa de ARAÚJO363 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

á décadas,  a educação brasileira esbarra na fronteira da descrença e na 

ausência de sentidos, face a um público que parece não se identificar com o 

que a escola oferece como encaminhamentos para uma formação plena, em 

que se deve privilegiar o sujeito contemporâneo, ávido de novidades, rodeado de 

tecnologias de informações, cujas identidades multifacetadas não convergem mais 

para um modelo de escola cunhado em séculos passados. Ao contrário disso, esse 

sujeito, múltiplo em si mesmo, necessita reconhecer-se como autor de seu próprio 

saber, uma vez que não há como estabelecer relações de sentido entre as suas reais 

necessidades e uma aprendizagem fragmentada. 

Diante desse cenário, surge um novo modelo de escola, denominado de Escola 

da Escolha, criado a partir da ideia de revitalização do Ginásio Pernambucano, uma 

escola tradicional do Recife/PE, cuja modalidade oferecida era o ensino médio. Essa 

escola, no passado, constituíra-se num marco da educação pública brasileira, num 

tempo em que a educação era de qualidade, porém oferecida a uma pequena parcela 

da população, não assegurada, dessa forma, a todos os que necessitavam de 

formação educacional plena.  

A instituição encontrada em total decadência das suas instalações físicas, com 

reais necessidades de mudanças drásticas no currículo e revisão das práticas 

pedagógicas oferecidos, uma vez que não parecia mais suprir as reais necessidades 

do público a que atendia, representaria um marco na reestruturação e na qualidade 

do ensino que se pretendia apresentar, através do modelo que se descortinava: a 

Escola da Escolha.  

Em face disso, surgem questionamentos acerca desse modelo proposto, 

notadamente no que concerne à formação identitária de um sujeito pós-moderno que 

adentra o século XXI cercado de novas tecnologias da informação, num mundo 

                                                 
363 Doutorando em Linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: 

kassiosaraújo@hotmail.com 
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globalizado, em que pesam relações fluidas e fugazes e, sobretudo, identidades 

multifacetadas.  

Nesse sentido, o objetivo deste ensaio se assenta na proposição de uma 

reflexão sobre o sujeito da Escola da escolha, segundo a qual, deve ser o protagonista 

na elaboração do seu projeto de vida e das escolhas que faz para esse fim, conforme 

revelam os documentos oficiais que regem o modelo da Escola da Escolha, numa 

relação fronteiriça com o sujeito bakhtiniano, que o concebe como um ser construído 

através das suas relações dialógicas com outros sujeitos, cujas identidades se vão 

formando na proposta do acabamento que se dá no outro, com o outro e pelo outro.  

Em face disso, recorremos a essas noções de sujeito, tratadas pelo Círculo de 

Bakhtin, a fim de que se possa buscar um fio condutor que estabeleça uma interface 

entre o sujeito da Escola da Escolha e o sujeito bakhtiniano e, nessa direção, 

considerar se há diálogos possíveis entre eles. Assim, buscaremos apurar como esses 

conceitos se imbricam na fronteira das relações dialógicas, produtoras de sentidos 

diversos e valorados axiologicamente, através dos discursos oficiais da Escola da 

Escolha.  

 

A FRONTEIRA ENTRE O SUJEITO DO CÍRCULO DE BAKHTIN E A ESCOLA 

DA ESCOLHA 

 
“É no interior do complexo caldo da heteroglossia e de sua dialogização que 

nasce e se constitui o sujeito.” 

(Faraco, p.84, 2009) 

 

Portanto, qualquer atividade da vida humana deve ser prenhe de sentido e 

valorada nas relações estabelecidas entre sujeitos, historicamente situados, em suas 

ações cotidianas. Essas relações dialógicas são responsáveis por constituí-los através 

de suas práticas discursivas linguageiras, dando-lhes acabamento mútuo, revelando-

os em suas inteirezas.  

O entendimento acerca da teoria dialógica de Bahktin fundamenta-se sempre 

em uma concepção social de linguagem. Trata-se de compreender o homem como 

“um ser que se constitui na e pela interação, isto é, sempre em meio à complexa e 

intrincada rede de relações sociais de que trata permanentemente” (FARACO, 

TEZZA e CASTRO, 1996, p. 118).  Esse olhar contemporâneo se espraia para além da 

materialidade da linguagem e busca integrá-la ao plano da vida social ativa.  

Sob esse olhar bakhtiniano, a linguagem é vista como uma atividade 

sociossemiótica, cuja característica é a de se realizar entre sujeitos socialmente 

organizados, que estão envolvidos em relações sociais historicamente marcadas, nas 

quais participam ativa e responsivamente. Bakhtin não separa os diversos tipos de 

atividades linguageiras. Ao contrário, procura dar-lhes um caráter dialógico e, nessa 

perspectiva, não afasta a linguagem dos sujeitos reais e concretos. Faraco, Tezza e 

Castro (1996, p. 122) expõem com clareza essa ideia: 
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Pela primeira vez, parece possível pensar as questões da linguagem para além 

das amarras de um raciocínio dicotômico. Pela primeira vez, parece possível 

pensar as questões do signo para além da campânula dos sistemas formais, dos 

códigos que tudo prevêem, tudo definem e que, por necessidade das opções 

teóricas de base, estabelecem uma relação fixa entre o significante e o significado. 

Pela primeira vez, parece possível entender os processos de significação como ao 

mesmo tempo relativamente estáveis e sempre abertos, porque percebidos como 

ações de natureza social, dependentes de relações sociais. Pela primeira vez, 

descortina-se a possibilidade de conectar o agir do homem – na sua condição 

essencial de ser sócio--histórico, criador, transformador e em permanente devir – 

com uma linguagem fundamentalmente plástica, isto é, adaptável à abertura, ao 

movimento, à heterogeneidade da vida humana.    

 

Possenti (1988) afirma que a significação resulta de “uma certa composição 

entre a enunciação de um enunciado e certas condições de enunciação”. Portanto, 

isso vai ocorrer não porque os participantes dessa troca discursiva utilizam-se de um 

código comum, mas em função de como atuam no jogo linguístico. 

Além disso, o enunciado não é dotado de significado em si mesmo, 

simplesmente pelo fato de que outros elementos são exigidos à sua compreensão e 

interpretação, como, por exemplo, a situação mediata e imediata e o próprio contexto 

verbal, de forma que os “enunciados podem se adaptar aos contextos, mas também 

podem criar novos contextos” (POSSENTI, 1998, p. 54). 

Nessa concepção de linguagem, as marcas evidentes da subjetividade, 

explícitas no uso dos pronomes pessoais eu e tu, assim como nos dêiticos em geral, 

assumem papel relevante. A enunciação, contudo, não se restringe a essas marcas, 

mas atravessa todo discurso, que é marcado subjetivamente, e em cuja demanda 

discursiva é que se constata uma forte distinção entre os sujeitos, pois enquanto “um 

constitui um enunciado para produzir um certo efeito, e outro trabalhou sobre o 

enunciado para extrair dele um certo efeito. A coincidência não é garantida” 

(POSSENTI, 1998, p. 58). 

As relações dialógicas podem se manifestar em diferentes níveis, entre estilos 

de linguagem, entre dialetos sociais, em visões mais abrangentes que extrapolam o 

próprio limite linguístico, como entre imagens de outras artes. Além disso, sobre 

essas relações dialógicas, esclarece Bakhtin (2010, p. 211) que 

 

[...] são possíveis também com a sua própria enunciação como um todo, com 

partes isoladas deste e com uma palavra isolada nele se de algum modo nós nos 

separamos dessas relações, falamos com ressalva interna, mantemos distância 

face a elas, como que limitamos ou desdobramos a nossa autoridade. 
  

Diante disso, passamos a um entendimento mais proficiente sobre como essas 

relações dialógicas marcam todo o processo de enunciação dos sujeitos envolvidos. 

Esses protagonistas marcam suas ações e posicionamentos axiológicos nos embates 
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discursivos que travam entre si e, assim, garantem o manifestar constante desse 

vozear subjetivo. 

À luz dessa teorização do sujeito bakhtiniano, surgem alguns 

questionamentos, a saber: como o sujeito da Escola da Escolha aparece nos 

documentos oficiais? Que escolhas esse sujeito pode fazer capazes de atribuir sentido 

e valor aos desafios oriundos do mundo contemporâneo? Afinal, os discursos se 

revelam alinhados com a prática proposta pelo modelo a fim de que o sujeito 

protagonize o seu projeto de vida?  

Essas inquietações levantadas permitem lançar um olhar reflexivo sobre esse 

sujeito e, por conseguinte, aos documentos que regem o modelo proposto, a fim de 

buscar um entendimento entre a proposição e a prática da Escola da Escolha. Os 

próprios documentos tratam desse imbricamento do jovem protagonista(sujeito) com 

o seu projeto de vida como sendo a “centralidade do modelo” da Escola da Escolha, 

ou seja, concebe esse sujeito como partícipe direto da elaboração do seu plano de 

vida futura.  

Por outro lado, com as demandas surgidas no século XXI, não se pode 

conceber escolas no formato de séculos anteriores, currículos engessados, práticas 

pedagógicas ultrapassadas, entre tantos outros empecilhos que alijam o jovem da 

sala de aula. Nesse contexto, inquieta a proposta de uma Escola da Escolha que, 

conforme o currículo, entre outras coisas,  impõe uma carga horária de tempo 

integral em que as disciplinas ainda obedecem a uma ordem rígida tradicional, 

impõe a obrigatoriedade da uniformização dos sujeitos, em detrimento de suas 

singularidades, impõe a permanência dos sujeitos no espaço escolar durante uma 

jornada diária, muitas vezes, exaustiva, por exemplo.  

Mas, afinal, que escolhas o sujeito da Escola da Escolha pode fazer em 

detrimento de todas as imposições e/ou regras ditadas por desse modelo? Há, pelo 

menos duas: a primeira diz respeito à obrigatoriedade de cursar, semanalmente, uma 

disciplina eletiva, entre as que estão postas pela equipe docente, de sua livre escolha, 

ou a que ainda tenha vaga.  

A outra, a que mais se assemelha, de fato, a uma escolha, é chamada de 

“clube”, em que os sujeitos podem se reunir e fundar clubes, a fim de protagonizar 

suas subjetividades conforme seus interesses. No entanto, não tem horário para tais 

reuniões dentro do tempo integral de aulas. As reuniões dos clubes acontecerão nos 

intervalos para lanches e almoço, se houver tempo.  

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que para se conceber um sujeito, dentro de 

uma perspectiva bakhtiniana, em consonância com o século XXI, urge que se tenha 

um sujeito que se revele em suas singularidades, uma vez que é socialmente 

dialógico, historicamente situado em contextos variados no mundo da vida, portanto 

múltiplo e multifacetado. É nesse percurso de relações sociais e ideológicas que esse 

sujeito ressignificará seus discursos, através de vozes outras, em cujas relações 

dialógicas se apoderam e ganham novos sentidos, valorados e refratados 

axiologicamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta deste ensaio centrou-se em fazer uma reflexão sobre o sujeito da 

Escola da Escolha em interface com o sujeito proposto pelo Círculo de Bakhtin, 

baseada no que dizem os documentos oficiais desse modelo de escola, uma vez que 

parece estar sendo implantado gradativamente em todo território nacional, tendo 

começado pelo nordeste brasileiro, notadamente Recife/PE, lugar que deu origem ao 

modelo proposto.  

A reflexão tomou por base as concepções de linguagem e sujeito, concebidas 

pelo Círculo de Bakhtin e as relacionou com a ideia de jovem protagonista(sujeito), 

considerado, ao lado do projeto de vida, o cerne da Escola da Escolha. Assim, 

Levantou-se a discussão sobre como se constitui o sujeito na concepção bakhtiniana e 

sua relação com o outro, na construção de suas subjetividades e dos imbricamentos 

fronteiriços entre sujeito e linguagem, nas relações dialógicas e, como um possível 

sujeito da Escola da Escolha, assim concebido, poderia se colocar frente aos embates 

que surgem com as demandas do século XXI. 

Por fim, com base nos documentos oficiais disponíveis da Escola da Escolha, 

bem como na estrutura de currículo, práticas pedagógicas e outras nuanças que 

formam esse modelo, chega-se a uma conclusão de que poucas são as escolhas 

possíveis para esses sujeitos, cujas características revestiriam e seriam base para um 

protagonismo juvenil, uma vez que se percebe que o modelo não parece privilegiar o 

protagonismo juvenil, mas repetir em grande escala o modelo de escola como está 

posta, há séculos, esticando o turno, mudando o número de aulas, e, pasme, não 

deixando escolhas efetivas ao sujeito da Escola da Escolha.  

Nessa análise preliminar, apesar de parecer haver um diálogo entre a teoria 

existente nos discursos que revestem os documentos oficiais da Escola da Escolha e o 

sujeito do Círculo de Bakhtin, isso não se consolida quando se investiga as propostas 

curriculares oferecidas, não como escolhas, mas como obrigatoriedade a esses 

sujeitos, portanto, o sujeito da Escola da Escolha parece adentrar timidamente as 

fronteiras do Círculo de Bakhtin. 
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PRÁTICAS DISCURSIVAS DO 

SUJEITO DOCENTE: as vozes 

que ecoam na fronteira de ensinar e 

educar 
 

Kassios Cley Costa de ARAÚJO 364 

 

 

1. INTRODUÇÃO   

 
 “O discurso é diretamente vinculado à vida em si  

e não pode ser divorciado dela sem perder sua significação” 
(Bakhtin/Voloshinov, 2009, p. 6) 

 

, portanto, nesse sentido que o ato discursivo não reflete uma cópia da 

realidade, mas refrata essa realidade, uma vez que não é autônomo, mas trava-

se através de embates que se dão numa arena de lutas, num ressoar de vozes 

sociais que ressignificam outros já-ditos, ideologicamente marcados e valorados 

axiologicamente. Nesse contexto, faz-se necessário levar em conta, não só o que está 

no plano do verbal, mas também, as circunstâncias exteriores à língua. É somente a 

partir disso que se pode chegar ao sentido real de um enunciado.  

Em face disso, surgiu a necessidade de analisar como são produzidos os 

discursos de docentes da área de Letras, a partir de dois conceitos que permeiam 

notadamente esses discursos: os verbos ensinar e educar. Esses sujeitos docentes 

lecionam a disciplina de Língua portuguesa, numa escola de ensino médio, de tempo 

integral, na cidade do Natal, denominada de Escola da Escolha, modelo que está 

sendo implantado, gradativamente, nas escolas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nessa perspectiva, este trabalho se assenta no campo de investigação da 

Linguística Aplicada – LA contemporânea, na medida em que se abre para a 

necessidade da realização de pesquisas de cunho colaborativo e responsivo, cujos 

participantes atuam mutuamente no processo investigativo. Nessa concepção, a LA 

revela sua mestiçagem ideológica ao encontrar na interdisciplinaridade a busca por 

novos direcionamentos para a área, a fim de não promover uma hegemonia para o 

seu campo de atuação. E, nessa busca por uma renovação contínua sobre seus 

assentos, privilegia temas e procedimentos de pesquisa, a fim de que possa ocorrer 
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em variados contextos de uso efetivo da linguagem, agenciada e construída através 

da interdisciplinaridade. A esse respeito, esclarece Leffa (2001, p. 136): 

 
[...] estamos lidando com uma área cujo objeto de estudo (por definição, a 

linguagem em uso em situações reais) só pode pretender ser completamente 

compreendido se vários tipos de saberes contribuem para a sua compreensão. No 

entanto, essa contribuição não pode dar-se com cada um olhando e emitindo 

parecer sobre aquilo que é de sua competência isoladamente, em separado, ou 

ainda sequencialmente como se analisássemos partes que, ao final, voltarão a ser 

um todo. 

 

Com base nisso, foram pinçados os verbos ensinar e educar, como conceitos 

analisados nos discursos dos docentes, por trazer à tona embates discursivos, cujos 

sentidos se imbricam num contexto em que dialogam com as suas próprias práticas 

pedagógicas. Há de se considerar, nesse contexto discursivo, as relações de sentido e 

significado que emergem, a partir das vozes sociais que perpassam esses dizeres, 

bem como as formações identitárias, ideológicas e culturais que procuram se situar e 

encontrar eco na discursividade. 

 

 

2. AS BASES TEÓRICAS DO CÍRCULO DE BAKHTIN PARA O 

ENTENDIMENTO DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS E VOZES SOCIAIS 

 
A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 

 (Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 88) 

 

Para isso, deve-se conceber a linguagem como prática discursiva, 

dialogicamente marcada e historicamente situada, por meio desses discursos, uma 

vez que leva em conta três aspectos essenciais para essa compreensão, a saber:  os 

sujeitos partícipes do evento, a sociodiscursividade e o posicionamento valorativo 

dos envolvidos nesse processo. Assim, pode-se considerar que todo texto deve ser 

concebido como um acontecimento, em que sujeitos travam embates discursivos em 

posições valorativas, numa heteroglossia dialogizada e que faz emergir sentidos e 

valores (BAKHTIN, 2003). 

Os autores do Círculo de Bakhtin apontam para a ideia de que a palavra deve 

ser enfocada dialogicamente, mesmo que seja uma palavra isolada, contanto que não 

seja refratada como palavra impessoal da língua, mas valorada axiologicamente, a 

fim de reconhecer nela vozes outras. Portanto, para que se crie as condições 

necessárias para que um enunciado seja visto como a semiose de uma ação, ou seja, 

um ato ético, é condição essencial estabelecer as condições de enunciação.  

Para tanto, o Círculo de Bakhtin concebe a língua como uma “heteroglossia 

axiologizada”, entendida, assim, como um aporte de vozes que aflora nas relações 

dialógicas, ou seja, nos embates, nos silenciamentos, no jogo discursivo vivo travado 

na fronteira da língua, numa arena de lutas. É nessa perspectiva que os autores do 
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Círculo de Bakhtin afirmam que todo discurso é determinado e orientado para uma 

resposta, caracterizando, assim o seu caráter axiológico e prenhe da necessidade 

desse dialogismo. 

De acordo com Bakhtin (2010), o funcionamento do enunciado, deve ser 

estudado e compreendido a partir de seus aspectos dialógicos, cujas vozes sociais 

manifestadas nas consciências entram em diálogo, de diferentes formas, a fim de 

mostrar suas impressões do mundo real, através dos posicionamentos valorativos, 

ideológicos que constituem o sujeito como tal.   

 

3. AMOSTRAGEM DE DADOS 

 

A fim de analisar os discursos dos docentes, com base nesses conceitos 

bakhtianianos, elaboramos um questionário que versa sobre a temática abordada 

para uma pesquisa que segue em desenvolvimento. Para este trabalho, 

apresentaremos um recorte dos dados obtidos, com base nos dois conceitos pinçados 

da questão 06, a saber: Como podem ser descritas essas duas categorias em negrito: 

ensinar e educar? O questionário foi respondido por 05 professores da área das 

Letras, numa escola pública de ensino médio, de tempo integral, denominada de 

Escola da escolha do município do Natal/RN, lócus da pesquisa.  

Diante dos enunciados construídos num contexto de ambiente escolar, 

podemos considerar que os docentes utilizam um discurso perpassado por vozes 

sociais que encontram fortes ecos num ensino considerado mecanicista, de base 

autoritária, quando apresentam em seus enunciados expressões para valorar e 

significar o verbo ensinar como “instrumentalizar conteúdos”; ou “transmissão de 

conteúdos”; e ainda, de maneira mais comprometedora, “expor sem mostrar 

caminhos, sem orientar...”, o que dá a dimensão de uma força discursiva carregada 

ideologicamente de uma prática centrada no rito de ensinar como transmissão e/ou 

apropriação do conhecimento, sem levar em conta os sujeitos envolvidos no 

processo, e mais, sem a preocupação de ter um discurso comprometido com o outro 

no processo de ensino-aprendizagem. Essa prática discursiva não parece considerar o 

sujeito e a sua historicidade discursiva, negando, assim, toda a força das relações 

dialógicas da linguagem, em que se constituem sujeitos ativos e proficientes no 

outro, com o outro e pelo outro, numa concepção de discurso bakhtiniana. 

Em seguida, e sendo não muito diferente, os sujeitos da pesquisa dão sentido e 

valor ao verbo educar, numa perspectiva mais sutil que a utilizada para o verbo 

ensinar, o que não parece configurar um discurso acabado ou, minimamente, 

produtivo, do ponto de vista da formação ideológica desses docentes. Por exemplo, 

educar “é impregnar de sentido as coisas”. Isso nos faz perceber que esse docente 

parece esboçar um sentido diferente ao rito de educar em detrimento ao de ensinar. 

No entanto, não aponta para que “coisas” esses “sentidos” devem convergir, a que 

vozes devem responder, ou para que discursos devem apontar. 

Um outro docente diz: “[...] estaria mais ligado à aplicação de conteúdos”, 

percebe-se que a teia discursiva é a mesma. Seu posicionamento axiológico ganha 
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força nas vozes do discurso da tradição do ensino como “aplicação de conteúdos”, o 

que nega completamente a atuação dos atores sociais envolvidos no processo. 

Portanto, esse docente fala do lugar do professor da escola tradicional e seu discurso 

parece deixar claro que não há distinção entre ensinar e educar. 

E ainda: “Dá a saída para a aprendizagem do outro”. Nesse fragmento, da 

maneira como foi descrito no questionário, não detalha a que está se referindo, se ao 

verbo ensinar, se ao verbo educar. No entanto, nota-se que há uma teia de 

encadeamento discursiva que considera o outro como parte do processo, o que não 

acontece em outros fragmentos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Consideramos, por fim, termos conseguido revelar um esboço dos percursos 

discursivos dos docentes de uma escola pública de tempo integral, do ensino médio, 

denominada de Escola da escolha, localizada na cidade do Natal/RN, a partir de seus 

posicionamentos valorativos e significativos que é o de identificar e descrever os 

sentidos e valores atribuídos aos verbos ensinar e educar e as vozes sociais que 

perpassam nesses discursos. Assim, o corpus escolhido revelou-nos, preliminarmente, 

dados satisfatórios para que o objetivo geral seja alcançado, visto que nos utilizamos 

de procedimentos metodológicos capazes de descrever os sentidos e os valores 

dessas categorias, bem como relacioná-los e identificá-los nas vozes sociais reveladas 

nesses discursos. 

Nessa perspectiva, consideramos que este trabalho poderá contribuir para 

identificar e compreender os efeitos causados na construção identitária dos sujeitos 

docentes da área de Letras, na Escola da escolha, no que tange a sua concepção 

discursiva, a sua atuação profissional e, possivelmente, instigar esses docentes a 

refletir e ressignificar os conceitos ensinar e educar, analisados neste estudo. 

É com base nisso que afirmamos, por fim, que os construtos tratados neste 

trabalho, de forma valorativa e axiológica, passam pelas vozes sociais e se 

materializam nas práticas discursivas em que se incluem sujeitos em um processo 

dialógico contínuo, no qual se reflete uma realidade que, depois de atravessada por 

esses sentidos e valores, refrata a realidade em que estão inseridos.  
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CRUZANDO A FRONTEIRA 

ENTRE O EU E O OUTRO: as 

relações dialógicas que emergem 

de um diário de bordo 
 

Kéfora Janaína de MEDEIROS365 

Sheila da Silva MONTE366 

 Juzelly Fernandes BARRETO MOREIRA367 

 

RESUMO 

 

Este estudo, do tipo documental, objetiva apresentar as relações dialógicas construídas em 

um diário de bordo, produzido por uma discente do IFRN Campus São Paulo do Potengi. 

Para tanto, partimos de uma concepção de linguagem que não pressupõe categorias pré-

estabelecidas, pois essas partem do próprio enunciado. Assim sendo, vamos analisar os 

enunciados produzidos por essa aluna sob a perspectiva do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN,1998,2010, 2012), que trata a construção discursiva emergindo de processos 

intersubjetivos de interação verbal, numa relação dialógica do eu com o outro. Ademais, 

ainda norteiam nosso estudo as orientações sobre gêneros do discurso (BAKHTIN, 2010) e 

diário pessoal (LEJEUNE, 2008; MACHADO, 1998). Filiamo-nos à Linguística Aplicada 

(MOITA LOPES, 2009) por entendermos que essa pesquisa se debruça sobre uma prática 

social em que a linguagem desempenha papel central. Concluímos esse trabalho numa 

percepção de que as relações dialógicas construídas no diário de bordo refletem e refratam 

como se dá a percepção discente da participação em um projeto de extensão, bem como de 

sua relação com os gêneros e a linguagem. 

 

Palavras-Chave: Diário de bordo. Projeto de extensão. Relação dialógica.  

 

 

Introdução 

 

ratar das fronteiras é tratar da marcação do limiar que separa o eu e o outro. É 

desse limiar que trataremos aqui: a abertura e a entrada no mundo do outro, 

através de um diário de bordo, tendo como “mapa” as propostas teóricas do 
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Círculo de Bakhtin e o estudo da língua portuguesa mediado pela perspectiva da 

Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2009).  

O diário de bordo foi produzido por uma integrante do projeto de extensão 

InFoRmaNdo368, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus São Paulo do Potengi (SPP). 

Através do diário, pretendemos compreender como o outro se posiciona frente a 

uma atividade proposta pelo projeto, como interessou-se por participar de uma 

atividade que pretende tratar da língua viva, em uso, com o objetivo de informar, 

entreter e comunicar a um leitor real e próximo. 

Para compreendermos melhor o diário de bordo, vamos trilhar o caminho dos 

gêneros do discurso na perspectiva bakhtiniana (BAKHTIN, 2010), por entendermos 

que trataremos de enunciados construídos com base nos três elementos tão 

fortemente relacionados – o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

– e que refletem e refratam as inquietações de quem vai produzir seu diário.  

Pretendemos, ao cruzarmos a fronteira e adentar nos enunciados do outro, 

compreender melhor o papel da participação discente no projeto de extensão e como 

se estabeleceu sua relação com a língua portuguesa nesse processo. A nossa intenção, 

portanto, é avaliar o papel de atividades linguísticas que saem do perímetro da sala 

de aula, se  são significativas para o sujeito que com ela interage, se proporcionam 

um melhor desenvolvimento de suas competências. 

 

1. A CONCEPÇÃO DIALÓGICA BAKHTINIANA E A PONTE NA FRONTEIRA 

ENTRE O EU E O OUTRO 

 

“Iniciar uma conversa com alguém (ou em meu caso, com algo) pode ser 

amedrontante, pois terá um momento em que teremos que nos apresentar [...]” (T. I., 

10 de maio de 2017). É assim que a discente inicia seu diário de bordo. Concordamos 

com ela. A apresentação tem um momento forte de tensão que pode determinar 

nosso percurso juntos. A apresentação é nossa aproximação com a fronteira, é nossa 

percepção de se queremos e conseguiremos realizar a travessia. Para nos 

aproximarmos de nosso outro, vamos contar com a orientação (nosso mapa) do 

Círculo de Bakhtin acerca das relações dialógicas. O dialogismo, um modo de 

existência do ser humano, constitui-se pela interação verbal, entre pensamento e 

linguagem, que se autoconstituem. E para que o diálogo ocorra, é necessária a 

interação que faz com que a consciência individual se construa, a realidade semiótica 

                                                 
368O InFoRmaNdo é um projeto de extensão criado em 2015 e desenvolvido no IFRN, Campus São Paulo do 

Potengi que tem como objetivo “fazer com que os participantes do projeto possam aprimorar suas práticas de 

produção de textos orais e escritos através da linguagem jornalística, atentando para a sua importância numa 

sociedade de informatividade. Para tanto, é preciso refletir sobre o papel do produtor de textos na atualidade e 

sobre os variados meios de divulgação de notícias/informação/entretenimento, além de ser necessário conhecer os 

gêneros que circulam na esfera jornalística para que os textos produzidos atendam às necessidades comunicativas 

e informativas de que o público precisa.” Retirado de <https://suap.ifrn.edu.br/projetos/projeto/3217/>. Acesso em 

07 set. 2018. 
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se manifeste e se produza texto. Assim, para compreendermos melhor a noção de 

diálogo, partiremos do que nos diz  Bakhtin/Voloshinov (2012, p. 127), 

 
[...] o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 

formas, é verdade de que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se 

compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. 

 

O diálogo, enquanto interação verbal, como foi dito por nossa InFoRmaNda 

(T. I.)369, “pode ser amedrontante”, pois é aí que teremos contato com o outro e esse 

contato nem sempre é ameno, facilitado. “[...] este ato muitas vezes é constrangedor, 

pois não sabemos nada sobre a pessoa e tentamos colher o máximo de informações 

para não ocorrer aquele silêncio terrível” (InFoRmaNda, 10/05/2017)370. O silêncio é 

um exemplo de que as relações dialógicas não são turnos de fala harmônicos, em que 

cada um fala e espera a fala do outro. No diálogo, há muitas vozes que emergem, 

vozes que  produzem enunciados constituídos histórica, social e culturalmente, com 

signos sociais complexos e variados, perpassados por axiologia e interações verbais 

que refletem e refratam as vivências. 

 

1.1 Reconhecendo a fronteira: reflexão e refraçãodo/no mundo dos 

enunciados 

 

Cruzar a fronteira e aproximar-se do outro exige que adentremos em seus 

enunciados. Para o Círculo, o enunciado é “a unidade real da comunicação 

discursiva” (GEGe, p. 36, 2009), é a língua refletida numa materialidade real, vivida e 

que não se expõe apenas em unidades e análise, por vezes artificial, impessoal. É por 

meio dessa língua real, valorada, que constitui socialmente os sujeitos, que vamos 

nos aproximar de nosso outro, que vamos estabelecer uma relação dialógica com ele, 

com suas reflexões e refrações. 

Compreenderemos melhor a relação entre reflexão e refração dos signos 

linguísticos partindo de uma metáfora que Bakhtin utilizou na figura do raio de luz: 

 
Se imaginarmos a intenção de uma palavra, isto é, seu direcionamento ao objeto, 

na forma de um raio de luz, então o jogo vivo e irrepetível de cores e luz nas 

facetas de uma imagem que ele constrói pode ser explicado como uma dispersão 

espectral de uma palavra-raio, não dentro do objeto nele mesmo, [...], mas como 

sua dispersão espectral em uma atmosfera cheia de palavras alheias, julgamentos 

                                                 
369 Por razões de ética na pesquisa, vamos omitir o nome de nossa discente. Empregaremos a abreviatura T. I. e o 

termo InFoRmaNda, este faz referência ao projeto do qual a mesma participa (InFoRmaNdo) e é o modo informal 

como os participantes se denominam no grupo. 
370 Os trechos do diário foram digitados pela professora pesquisadora que não realizou nenhuma correção 

ortográfica/gramatical. Ou seja, o diário está transcrito ipsis litteris, pois nosso objetivo não é avaliar suas 

competências de escrita/gramaticais. 
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de valor e sotaques através dos quais o raio passa em sua direção ao objeto; a 

atmosfera social da palavra, a atmosfera que envolve o objeto, faz com que as 

facetas da imagem se dispersem (BAKHTIN, 1988, p. 87). 

 

Os signos refletem e refratam o mundo: refletem na medida em que o 

descrevem, que demonstram sua materialidade externa; refratam-no quando o 

sujeito interpreta esse mundo através de seus posicionamentos, de sua axiologia, que 

pode ser de concordância, apaziguamento, ou de contradição, afrontamento. “[...] a 

refração é o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições das 

experiências históricas dos grupos humanos” (FARACO, 2009, p. 51). 

Vejamos como nossa InFoRmaNda reflete e refrata seu mundo em seu diário 

de bordo: “Me chamo T., (sim, um nome bastante diferente) tenho 15 anos, pelo 

menos até junho, e curso Meio Ambiente371 no horário da manhã, talvez dê para me 

conhecer um pouco, não que isso seja relativamente importante agora...” (T. I., 

10/05/2017). Notemos como a InFoRmaNda reflete seu mundo ao nos apresentar seu 

curso, seu turno de estudo, mas refrata-o ao não comentar detalhes pessoais, além de 

sua idade. Por não julgar como “relativamente importante agora”, T. I. vai 

permitindo que nos aproximemos de sua fronteira, mostrando-se aos poucos, ao dar-

nos algumas informações de quem é. Pensamos que isso ocorre pelo objetivo do que 

InFoRmaNda quer apresentar: o projeto e a razão pela qual ela participa dele: 

 

“[...] mas vamos ao que realmente interessa, conheci o InFoRmaNdo por alguns 

projetos do IFRN, já que o mesmo começou na SEMADEC do Campus São Paulo 

do Potengi, até então só tinha informações limitadas sobre o projeto, mas com o 

tempo participei de um minicurso que a instituição proporcionou e acabei me 

interessando” (T. I., 10 de maio de 2017). 

 

T. I. fala pouco de si mesma, pois quer atender ao objetivo que é apresentar 

sua motivação de participação no projeto e como tomou conhecimento do mesmo. 

Ela reflete o mundo em sua exterioridade, mas refrata ao tratar de suas inclinações 

pessoais, de sua preferência. Com isso, estabelecemos nossa interação verbal, numa 

relação dialógica que fixa T. I. numa posição de sujeito social, numa relação que gera 

“significação responsivamente a partir do encontro de posições avaliativas” 

(FARACO, p. 66, 2009). 

 

                                                 
371 “O Campus São Paulo do Potengi ─ IFRN faz parte da terceira fase de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Foi inaugurado no dia 2 de outubro de 2013, em cerimônia realizada 

no Campus Ceará-Mirim do Instituto e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. [...] O Campus tem 

foco de atuação estabelecido nas áreas de Construção Civil e Meio Ambiente; podendo ofertar cursos nas 

modalidades do ensino médio, subsequente, ProEJA, EaD e, em alguns casos, graduação. A unidade de ensino 

tem capacidade para atender 1200 alunos e 120 servidores, entre professores e técnicos administrativos.” 

Informações extraídas de <http://portal.ifrn.edu.br/campus/sao-paulo-do-potengi/institucional/apresentacao>. 

Acesso em 07 set. 2018. 
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2. O GÊNERO DISCURSIVO DIÁRIO DE BORDO COMO ATIVIDADE QUE 

REFLETE E REFRATA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta nossa trajetória, um questionamento pode ser realizado: por que o 

diário de bordo foi sugerido como atividade de um projeto de extensão? A opção por 

essa atividade se deu por nossa adesão à Linguística Aplicada, por  interessar-nos 

“[...] apreender, em práticas discursivas, o ‘movimento do eu’ em direção à 

singularidade do outro que lhe é diferente, [...] das múltiplas maneiras de como o eu 

percebe e endereça-se ao outro, sua cultura, sua visão de mundo” (OLIVEIRA, 2010). 

Necessitamos ouvir a voz de nossos participantes, para sabermos como eles 

vivenciam a experiência de atuar em um projeto que não está diretamente 

relacionado à sua escolha técnica (lembremos que o ensino médio nos IFs são 

técnicos; no caso de T. I., ela estuda o ensino médio integrado no curso de Meio 

Ambiente). Assim, T. I. vai nos dando “pistas” sobre a motivação de sua 

participação: 

 

Começamos o ano letivo de 2017, e digamos que por obra do destino, houve uma 

proposta para participar do Informando. Devo dizer que a aceitação foi 

instantânea. 

Logo após, participei da primeira reunião que por sinal foi muito bem acolhedora 

e organizada, debatemos e dividimos nossas tarefas. 

Terei que fazer resenhas de início, o que me animou grandemente, já que os 

livros sempre foram meus fiéis companheiros. Artigos e novos afazeres estavam 

por vir, espero ansiosamente atender às necessidades do projeto, dando meu 

melhor e retratando aqui toda trajetória (T. I.,10 de maio de 2017). 

 

T. I. reflete sua motivação: ela gosta de ler e ter a oportunidade de escrever 

resenhas sobre os livros que leu a deixa animada. Como vemos, a escolha do diário 

de bordo foi satisfatória, pois conseguimos ouvir sua voz e perceber seu 

posicionamento diante das ações propostas pelo projeto. O diário de bordo  

 
[...] é um caderno ou pasta no qual o estudante registra as etapas que realiza no 

desenvolvimento do projeto. Este registro deve ser detalhado e preciso, 

indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e indagações, 

investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises. Como o 

próprio nome diz, este é um Diário que será preenchido ao longo de todo o 

trabalho, trazendo as anotações, rascunhos, e qualquer ideia que possa ter 

surgido no decorrer do desenvolvimento do projeto. O Diário não precisa ser 

realizado no computador, e as anotações podem ser feitas em um caderno de 

capa dura (FEBRACE, 2018). 

 

Escrever um diário de bordo é uma atividade muito interessante e que 

proporciona inúmeros benefícios no processo de ensino e aprendizagem. O mais 

óbvio é o estímulo à escrita, um exercício que servirá como um reservatório para 
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consultas futuras sobre as ações e o melhor, é uma produção reflexiva, por vezes com 

tom confessional, que pode transparecer como o sujeito está refratando o mundo que 

reflete.  

Não deixemos de lado as críticas à proposta desenvolvida. A imposição da 

atividade de produção diarista deixa clara a relação de poder estabelecida entre a 

coordenadora do projeto de extensão e os participantes.  
 

[...] existem determinadas situações em que há fortes relações de poder 

instituídas entre os interlocutores, nas quais o gênero é na verdade escolhido 

pelo participante que tem mais poder, que deixa um maior ou menor grau de 

liberdade aos interlocutores com menos poder” (MACHADO, p.12, 1998). 

 

Além do mais, como a atividade foi uma das ações do projeto, nem todos os 

discentes escreveram o diário. A proposta foi dada a seis participantes para que 

produzissem o diário de bordo durante o ano letivo de 2017. Desses, três devolveram 

o diário com produções, sendo que, analisando o material, percebeu-se que não há 

uma regularidade na escrita, pois ocorrem intervalos de tempo que chegaram a durar 

quinze dias (“Passou-se uns dias para que retratasse algo aqui, já que a semana de 

provas nos deixa superlotados e sem nenhum espaço para nos dedicarmos a outra 

coisa que não seja estudar” T. I., 10 de junho de 2017). Essa descontinuidade pode 

comprometer as reflexões sobre as ações desenvolvidas pelo participante no projeto. 

Ademais, por saber que o diário seria devolvido no fim do ano letivo, não podemos 

afirmar que a escrita não foi “direcionada” à coordenadora, numa tentativa de não a 

desagradar, de atender as suas expectativas. 

Com a adaptação do gênero diarista à atividade linguística numa situação 

escolar, como dissemos, podemos ter uma perda das características que o definem 

como discursivo. No entanto, é preciso lembrar que o gênero discursivo é adaptável 

à situação comunicativa, sendo usado em diversas áreas (psicologia, antropologia, 

história, filosofia, ciências sociais, pedagogia, linguística etc.) e com diversas 

finalidades, o que o torna variável, criando novos a partir dele, por exemplo, o diário 

de leituras, diário de aprendizagem, diário dialogado, diário de campo, diário de 

bordo para citar alguns. 

O tipo mais “popular” de diário, o pessoal, segundo Lejeune (2008), é datado e 

prospectivo, pois é escrito no presente, mas com vistas no futuro, aponta ao 

momento vindouro. Se observarmos a forma composicional dos diários pessoais, 

perceberemos que mesmo tendo toda uma liberdade criativa, é comum encontrarmos 

a presença da datação, que é um aspecto importante quando se pensa que o diário 

será lido no futuro, seja pelo próprio sujeito autor ou por um outro leitor (autorizado 

ou não). Além das marcas de data e localização (em um cabeçalho ou não), alguns 

diários apresentam relato/reflexão de fatos cotidianos e/ou ainda uma saudação 

(vocativo) e uma despedida. Lembremos que, enquanto gênero discursivo, o diário é 

“relativamente estável”, ou seja, essa estrutura pode (e normalmente é) ser 

desconstruída, reinventada pelo sujeito autor, como marca de seu estilo.  
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[...] podemos afirmar que as restrições que recaem sobre o diário não abrangem o 

domínio estético, permitindo elaborações muito diferenciadas, o que faz dele um 

receptáculo para todos os tipos de escritura, praticamente sem limites. Em suma, 

fragmentação, descontinuidade, heterogeneidade de conteúdos e de tratamento 

dos parâmetros da situação de comunicação, ausência de modelos fixos, tais 

parecem ser os conceitos-chave que caracterizam os textos diaristas 

(MACHADO, 1998, p. 29). 

 

A caracterização realizada por Machado é muito apropriada para o estudo de 

textos diaristas. Como vimos, nossa InFoRmaNda escreveu sobre como foi entrar no 

projeto, mas como característica da escrita de diário, temos o tom confessional, a sua 

reflexão e refração do mundo: 

 
Estar em projetos de extensão se torna difícil quando estamos terminando um 

semestre. 

Provas e trabalhos a todo vapor, todos a beira da loucura, mas apesar de tudo 

conseguimos conciliar. 

É preciso bastante planejamento, e uma rotina seguida milimetricamente, as 

vezes nós estudantes não sabemos o que fazer. 

 

Como atividade que também pretende provocar uma relação menos 

“gramatiqueira” com a língua e ser mais reflexiva, escrever um diário de bordo fez 

com que a coordenadora do projeto, que é docente de língua portuguesa no IFRN 

SPP, pudesse saber como se deu o processo de criação de um artigo que foi 

submetido em um evento do Instituto (Secitex372): 

 
[...] O nosso trabalho é escrever um artigo para a Secitex que irá acontecer em 

Caicó. 

Precisamos fazer artigos para entrarem em submissão pela comissão 

organizadora da Secitex e irmos até o local que a mesma acontecerá. 

[...] 

Estamos desenvolvendo um artigo sobre o Facebook e nosso trabalho na página 

do InFoRmaNdo. Decidimos abordar o assunto pois será uma reflexão do nosso 

trabalho e de todo modo mais um aprendizado. 

No todo, há pontos ruins e bons, já que estamos de férias e se torna muito difícil 

fazer trabalhos no recesso. Por outro lado, teremos mais tempo, ou mais 

liberdade – depende muito do ponto de vista – para concretizar o artigo (T. I., 11 

de agosto de 2017). 

 

                                                 
372Secitex, a Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Secitex), é o 

maior evento científico e cultural do IFRN. De caráter itinerante, a Secitex é a cara do Rio Grande do Norte. A 

Semana já aconteceu em Santa Cruz (2015), Parnamirim (2016) e Caicó (2017). Neste ano, será realizada em Natal, 

no Campus Natal-Central do IFRN, com o tema “Ciência para a redução das desigualdades”. A Secitex é uma 

mostra dos principais trabalhos realizados por alunos e servidores dos 21 campi do Instituto. É também um 

espaço de exposição e de integração para pesquisadores, empreendedores e artistas de todo estado. 
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Através do diário de bordo é possível saber de inquietações que permeiam o 

fazer pedagógico e a vida de nossos discentes. O relato de T. I. mostra-nos a tensão 

vivenciada por ela. Provavelmente, sem a atividade não seria possível saber como 

esse processo se deu para T. I. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de nos encontrarmos com T. I., de cruzarmos a fronteira, algumas 

considerações precisam ser feitas. As produções dos diários de bordo confirmam a 

ideia de relativa estabilidade dos gêneros discursivos que o Círculo de Bakhtin 

apresentou, pois o diário escrito pela InFoRmaNda não segue um padrão em sua 

forma composicional, mas ainda assim, não deixa de ser diário de bordo, já que  seu 

conteúdo expressa tom confessional, próprio das escritas diaristas, como também 

relata o processo de sua participação no projeto de extensão InFoRmaNdo. 

Ao investigarmos a entrada do estudo dos gêneros do discurso na escola, 

pudemos perceber que sua proposta, nos termos bakhtinianos, traz aos estudos da 

linguagem uma perspectiva mais social, responsiva, dotada da percepção de 

interação, ou seja, dialógica. No entanto, ainda há muito a ser feito. Como o diário foi 

recolhido apenas no fim do ano letivo, toda confissão e registros das etapas de 

participação da discente não foram empregados como meio de reflexão e 

reorientação (caso fosse necessário) pela coordenadora do projeto.  

Ainda assim, não podemos ignorar ou minimizar a importância da atividade. 

Através dela, novos caminhos de compreensão em relação à coordenação de um 

projeto de extensão podem ser tomados e se pode (deve) repensar o ensino da língua 

portuguesa nas escolas. Que os gêneros discursivos não sejam apenas meios 

introdutórios de questões gramaticais, que não devem ser excluídas, mas também 

não devem ser o fim, o objetivo maior nas aulas de língua. Que possamos construir 

pontes dialógicas com nosso outro: alunos que refletem e refratam o mundo pela 

criticidade, problematização e consciência de seu papel como agente realizador das 

mudanças que queremos viver. 

 
[...] Ser estudante brasileiro as vezes é revoltante, parece que estamos lutando em 

prol do nada. 

Mas quando se estuda em instituições federais, aprendemos que nossa luta 

serviu de algo. 

Já que estamos ali, procurando um futuro diferente. Buscando fazer outra 

história, onde educação seja o personagem principal (T. I., 15 de julho de 2017). 
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A TEORIA DO CÍRCULO DE 

BAKHTIN E O ENSINO DE LÍNGUA 
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linguística373 
 

Lays Maynara Favero FENILLI374 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

 ensino de Língua Portuguesa (doravante LP) tem sido tema de constantes 

discussões teóricas por estudiosos da área da Linguística Aplicada (LA), 

visto que se volta para um conjunto de práticas reais de uso e reflexão da 

língua(gem). Nesse sentido, as discussões que são desenvolvidas em relação a esse 

tema, apontam para uma necessidade de diálogo entre teoria e prática, já que a 

prática traz o cerne da discussão teórica e a teoria, no que tange ao ensino, precisa ser 

orientada também para a prática, buscando propor inteligibilidades para os 

problemas que surgem nesse contexto de uso da linguagem (MOITA LOPES, 2006). 

Quando recorremos à teoria do Círculo de Bakhtin como base para reflexões 

no âmbito da LA, partimos de discussões teóricas e teórico-filosóficas e buscamos 

alinhar tais reflexões com possíveis encaminhamentos que possam orientar as 

práticas de uso real da linguagem, já que não estava no centro das preocupações do 

Círculo um debate direcionado para a prática docente375. Por isso, estabelecem-se 

certas fronteiras entre os escritos do Círculo e sua possível relação como 

embasamento metodológico-didático para práticas docentes. Na perspectiva de 

estabelecer reflexões nessa direção, objetivamos explicitar, no texto em pauta, como 

essas fronteiras podem ser abertas, para que haja diálogo entre as reflexões sobre 

língua, linguagem, discurso, enunciado (e tantos outros conceitos desenvolvidos pelo 

                                                 
373 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES) e orientado pela Professora Doutora Terezinha da Conceição Costa-Hübes. 
374 Graduada em Letras – Português/Inglês e respectivas literaturas pela Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná – UNIOESTE. Especialista em Língua Inglesa pela UNIOESTE. Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Letras, área de concentração: Linguagem e Sociedade da UNIOESTE – campus Cascavel. Bolsista 

CAPES. E-mail: lays.fenilli@gmail.com. 
375 Com excessão do ensaio “Questões de estilística no ensino da língua” (BAKHTIN, 2013), que se trata de um 

relato-reflexivo da prática docente de Bakhtin, durante o período em que foi professor da língua russa no ensino 

médio (entre 1942 e 1945). 

O 
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Círculo) e o ensino de LP, mais especificamente nas práticas de Análise Linguística 

(doravante PAL) (GERALDI, 1984; 1991). 

Para tanto, ao longo desse texto, faremos reflexões sobre alguns conceitos do 

Círculo de Bakhtin, visando explicitar a relação que pode ser estabelecida entre a 

proposta da PAL e o Dialogismo, de forma que essa teoria possa servir de 

embasamento para o ensino de leitura, produção e reescrita textual, pensando em 

práticas dialógicas de ensino de LP. Essa relação, demonstraremos, é uma 

possibilidade de expandir o contato e influência com/da teoria do Círculo, para além 

da Universidade, chegando nas salas de aula do Ensino Fundamental e Médio.  

Nesse sentido, partiremos de reflexões sobre a relação dos trabalhos de 

Geraldi (1984; 1997 - que configuram a proposta da PAL) com os escritos do Círculo, 

percebendo os ecos da teoria dialógica presentes nas bases teóricas de Geraldi. Para, 

em um segundo momento, estabelecermos uma relação entre os conceitos da 

proposta da  PAL com os conceitos postulados pelo Círculo, buscando refletir sobre 

as premissas de uma PAL dialógica. Para tanto, explicaremos o conceito da PAL de 

forma imbricada com os conceitos da teoria do Círculo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1926; BAKHTIN, 2010[1929], 2016 [1979]; e VOLÓCHINOV, 2017 [1929]), visto que 

entendemos que nosso objeto de estudo deve se constituir em diálogo com a teoria, 

para que possa se afirmar embasado por ela. 

  

ECOS DA TEORIA DO CÍRCULO DE BAKHTIN NAS REFLEXÕES DE GERALDI  

  

O contexto de surgimento da proposta da PAL é um contexto de difusão dos 

estudos da Linguística no Brasil e também difusão dos estudos do Círculo de 

Bakhtin, que passaram a construir uma visão de língua como socio-histórico-

ideológica, ressaltando a importância das enunciações que acontecem na interação 

social. 

A PAL surge da necessidade de mudança nas metodologias de ensino de LP, 

já que as que estavam presentes na escola, na época, refletiam uma visão de língua 

(que tinha a gramática normativa como principal objeto e objetivo de ensino) já 

ultrapassada pelos estudos linguísticos.  

Assim, viu-se a necessidade de uma proposta de ensino de LP que atendesse 

aos seus novos objetivos, representados principalmente pela necessidade de formar 

cidadãos com conhecimentos linguísticos suficientes para interagir em sociedade nos 

mais diversos contextos comunicativos; a gramática normativa sozinha não era mais 

suficiente para atender a tais propósitos.  

Dessa forma, em 1981, o conceito de prática de “Análise Linguística” foi 

introduzido por João Wanderley Geraldi aos estudos da área de LP, quando o autor 

publicou o texto Subsídios metodológicos para o ensino de língua portuguesa no Caderno 

da FIDENE, nº 18. Posteriormente, retomou o conceito no livro por ele organizado e 

intitulado O texto na sala de aula (1984), trazendo, majoritariamente, indicações 

didáticas de como desenvolver tais práticas. Já em 1991, lançou o livro Portos de 
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Passagem, em que delineou algumas bases teóricas para suas proposicões didáticas, 

dentre as quais, a teoria do Círculo. Entretanto, o autor deixa claro que parte de 

diversos quadros teóricos e os toma como inspiração para suas reflexões, afirmando, 

sobre suas fontes, que “[...] em todas há uma preocupacão com a problemática geral 

da enunciação, da subjetividade, da historicidade, do trabalho linguístico e do 

trabalho científico” (GERALDI, 1997[1991], p.225). 

Os aspectos que nos permitem propor um embasamento dialógico para PAL, 

não são apenas citações e referências diretas aos textos do Círculo feitas pelo autor 

nas obras em que propõe a PAL (GERALDI, 1984, 1997), mas perceptíveis ecos 

presentes nas reflexões de Geraldi, que, podemos afirmar, compõem atitudes 

responsivas ativas de suas leituras da teoria do Círculo. Como quando afirma que 

considera a interação verbal o lugar da produção da linguagem e afirma que isso 

implica considerar: 
 

[...] que a língua (no sentido sociolingüístico do termo) não está de antemão 

pronta, dada como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-la segundo 

suas necessidades específicas do momento de interação, mas que o próprio 

processo interlocutivo, na atividade de linguagem, a cada vez a (re)constrói; 

que os sujeitos se constituem como tais à medida que interagem com os outros, 

sua consciência e seu conhecimento de mundo resultam como “produto”deste 

mesmo processo. Neste sentido o sujeito é social, já que a linguagem é [...] 

trabalho social e histórico seu e dos outros e é para os outros e com os outros que 

ela se constitui.Também não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, 

mas um sujeito se completando e se construindo nas suas falas; 

que as interações não se dão fora de um contexto social e histórico mais amplo; 

na verdade, elas se tornam possíveis enquanto acontecimentos singulares, no 

interior dos limites de uma dada formação social, sofrendo as interferências, os 

controles e seleções impostas por esta. [...] (GERALDI, 1997[1991], p. 6 – grifos do 

autor). 

 

De fato, para cada tópico considerado relevante pelo autor na discussão sobre 

a interação verbal, é possível encontrar postulados consonantes do Círculo. No que 

tange às discussões sobre língua, Volóshinov (2017[1929]) afirma que ela tem caráter 

processual e inacabado, portanto, 

 

[...] ela é continuada, mas como um processo de formação ininterrupto. Os 

indivíduos não recebem em absoluto uma língua pronta; eles entram nesse fluxo 

da comunicação discursiva, ou mais precisamente, é nesse fluxo que sua 

consciência se realiza pela primeira vez (VOLÓCHINOV, 2017, p.198). 

 

Ao abordar conceito de sujeito, Geraldi (1997[1991]) destaca seu caráter social, 

e sua constituição na interação com o outro, o que condiz com os postulados do 

Círculo, em que a alteridade, é o lugar onde o sujeito vai se constituir como tal.  

Como afirma Costa-Hübes (2014), “A relação entre sujeitos do discurso e a 
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consciência da alteridade é o princípio estruturador das relações dialógicas, 

compreendendo que é na alteridade -  ou seja, em relações sociais que são situadas 

historicamente - que os indivíduos se constituem” (COSTA-HÜBES, 2014, p. 16). 

A concepção de sujeito encontra-se imbricada nas obras do Círculo, postulada 

sempre em relação dialógica com outros conceitos como signo ideológico, enunciado, 

ideologia, discurso, pois, para o Círculo, tais conceitos só podem existir na 

interlocução dos sujeitos. Sobral (2017), sintetizando os postulados a esse respeito, 

afirma que 
 

A proposta [do Círculo] é a de conceber um sujeito que, sendo um eu-para-si, 

condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu-para-o-outro 

condição de inserção dessa identidade no plano relacional 

responsável/responsivo, que lhe dá sentido. 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 (SOBRAL, 2017, p. 22 

– grifos do autor). 

 

Nesse sentido, pensar em sujeito, dentro da teoria do Círculo, é pensar na 

relação entre eus e outros (que trocam os papeis durante a interação) e é só nessa 

relação que se poderá estabelecer o plano da responsividade, que, segundo o autor, 

também pressupõe responsabilidade de um eu sobre o que diz e como o diz para um 

outro. Assim, as interações se constituem nesse ínterim dialógico. 

Ao abordar as interações, Geraldi (1997[1991]) ressalta sua inserção necessária 

em um contexto social e histórico, aspecto caro às teorizações do Círculo, como 

demonstrado por Volóchinov (2017[1929]) quando se opõe às concepções de 

linguagem denominadas por ele de subjetivismo individualista e objetivismo 

abstrato, afirmando ser a interação discursiva o lugar de constituição da linguagem:  

 

A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas linguísticas 

nem o enunciado monológico isolado, tampouco o ato psicofisiológico de sua 

realização, mas o acontecimento social da interação discursiva que ocorre por meio 

de um ou de vários enunciados. Desse modo, a interação discursiva é a realidade 

fundamental da língua (VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 219 – grifo do autor). 

 

Assim, a concepção de linguagem que perpassa os estudos do Círculo e que 

também é base para os estudos de Geraldi, é a que considera a linguagem como forma 

de interação. Essa concepção supera tanto a visão psicológica de linguagem, que a 

concebia no psiquismo individual, quanto a visão objetivista que a concebia como 

sistema imutável e exterior ao indivíduo. Para o Círculo, a linguagem só existe na 

inter-relação entre indivíduos socialmente organizados, inseridos em contextos 

históricos e ideológicos, que a utilizam por meio de enunciados concretos. 

É possível perceber a consonância desses conceitos que Geraldi (1997[1991]) 

apresenta no início de seu livro - como considerações importantes para pensar o 
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ensino de LP de forma diferenciada, objetivando a mudança (finalidade central de 

sua proposta) - com postulados significativos na constituição da teoria do Círculo. É 

importante ressaltar que ao longo da obra (GERALDI, 1997[1991]) encontram-se 

referências diretas aos trabalhos do Círculo e outros possíveis ecos, que, entretanto, 

não caberiam no espaço do presente trabalho376. 

 

PRÁTICA DE ANÁLISE LINGUÍSTICA E DIALOGISMO: imbricações 

conceituais possíveis 

 

Para pensar sua concepção de ensino de LP, e consequentemente de PAL, 

Geraldi (1997[1991]) deixa claro que considera o texto ator principal desse cenário. 

Para ele, o texto, precisa ser concebido como unidade de ensino e precisa ser encarado  

 

[...] como ponto de partida (e ponto de chegada) de todo processo de 

ensino/aprendizagem da língua [...] por que no texto que a língua – objeto de 

estudo – se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu 

reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva 

constituída no próprio processo de enunciação marcada pela temporalidade e 

suas dimensões (GERALDI, 1997[1991], p. 135,).  

 

Tal conceito, se relacionado com a concepção Bakhtiniana de linguagem, 

converge com o conceito de enunciado, que é considerado pelo Círculo como “[...] 

unidade real da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2016[1979], p. 22 - grifo do autor). 

Para Bakhtin (2016[1979]), é apenas por meio do enunciado concreto (inserido em um 

contexto sócio-histórico-ideológico) que temos, efetivamente, contato com a língua: 

“A língua materna [...] não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e 

gramáticas, mas de enunciados concretos que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam” 

(BAKHTIN, 2016[1979]), p.38- grifo nosso).  

Isso se dá, pois só temos contato com a língua quando estamos inseridos em 

um fluxo já contínuo de seu uso. Quando nascemos, não recebemos compêndios 

gramaticais com explicações sobre como usar determinada língua. 

Inconscientemente, começamos a ouvi-la sendo usada no curso real da vida das 

pessoas, precisando, para aprendê-la, apenas nos inserir nesse fluxo de 

uso/comunicação.  

Em consonância com isso, Geraldi (1997[1991]) afirma que o aluno que vem 

sentar nos bancos escolares já sabe a LP (pois ele já está inserido na comunicação 

discursiva viva), por isso, o autor propõe que se considere esse conhecimento de 

língua que o aluno já tem, para que se possa inverter a flecha que dava ordem ao 

ensino de LP. Para o autor, é preciso que se parta, então, de textos reais usados por 

                                                 
376 Para uma leitura mais completa da relação entre a teoria do Círculo e as obras de Geraldi, ver o trabalho de 

Polato (2017). 
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sujeitos reais (“enunciados concretos que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

produzimos”, nas palavras de Bakhtin) para que posteriormente se pense em 

reflexões a respeito das regras e normas gramaticais, e não a direção contrária, 

predominante no ensino de LP desde suas bases.  

De forma a sistematizar tal encaminhamento, Geraldi (1997[1991]) propõe que 

as atividades epilinguísticas e as metalinguísticas, partam/sustentem-se em 

atividades linguísticas (de enunciados concretos). Para o autor, há ações que os 

sujeitos fazem com a linguagem, ações que fazem sobre a linguagem e ações da 

linguagem. Assim sendo, quando produzimos enunciados, estamos desenvolvendo 

ações com a linguagem, isto é, atividades linguísticas; quando refletimos sobre a 

linguagem, desenvolvemos atividade epilinguísticas. Por fim, quando falamos da 

linguagem por meio da metalinguagem, estamos destacando as ações da própria 

linguagem e desenvolvendo atividades metalinguísticas.  

Nesse sentido, para o ensino da língua, deve-se partir de enunciados reais já 

produzidos em contextos de interação existentes (atividades linguísticas), para 

posterior sistematização, o que se justifica, já que “[...] aprender a falar significa 

aprender a construir enunciados” (BAKHTIN, 2016[1979], p.39). Assim, ao 

trabalharmos com a linguagem a partir de um ponto de vista dialógico, precisamos 

considerar que orações isoladas são apenas abstrações que captam uma parte da 

enunciação e que tiram seu status de enunciado, já que o enunciado, só o é, se 

considerado em relação com o contexto extraverbal/extralinguístico da interação:  
 

O enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no 

processo da interação social entre os participantes da enunciação. Sua forma e 

significação são determinados basicamente pela forma e caráter dessa interação. 

Quando cortamos o enunciado do solo real que o nutre, perdemos a chave tanto de 

sua forma quanto de seu conteúdo – tudo que nos resta é uma casca linguística 

abstrata ou um esquema semântico igualmente abstrato [...] – duas abstrações que 

não são passíveis de união mútua porque não há chão concreto para sua síntese 

orgânica (VOLOCHINOV; BAKHTIN, 1926, p. 13 – grifos nossos). 

 

Apoiada nessas orientações, em uma PAL dialógica, o contexto em que o 

enunciado está inserido é tão ou mais importante que os aspectos estritamente 

linguísticos. Como podemos perceber na afirmação de Geraldi (1984), na escola, tem-

se deixado, muitas vezes, o solo concreto que nutre o enunciado de lado e se voltado 

para aspectos estritamente linguísticos (“casca linguística abstrata”): “A maior parte 

do tempo e esforço gasto por professores e alunos durante o processo escolar é para 

aprender a metalinguagem de análise da língua, com alguns, e eu me arriscaria a 

dizer ‘exercícios esporádicos’, de língua propriamente ditos” (GERALDI, 1984, p. 47 

– grifo do autor). 

Sobre essa diferenciação, Bakhtin (2016[1979]) postula que ela estabelece o 

limite entre orações e enunciados concretos: 

 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

9
4

 

A oração enquanto unidade da língua é desprovida da capacidade de determinar 

imediata e ativamente a posição responsiva do falante. Só depois de tornar-se um 

enunciado pleno, uma oração particular adquire essa capacidade. Qualquer 

oração pode figurar como enunciado acabado, mas, neste caso, é completada por 

uma série de elementos essenciais de índole não gramatical, que lhe modificam a 

natureza pela raiz [...] Contudo, se essa oração está envolvida pelo contexto, ela 

assume a plenitude do seu sentido apenas nesse contexto, isto é, no enunciado 

inteiro (BAKHTIN, 2016[1979], p. 44-45 – grifo nosso). 

 

Dessa forma, percebemos que o autor considera os aspectos contextuais vitais 

para que um enunciado possa figurar como tal, assim, estabelece uma fronteira entre 

oração e enunciado: a oração é composta por unidades da língua (palavras); logo sua 

natureza tem relação com o sistema linguístico. Já o enunciado concreto é composto 

por signos ideológicos e a essência de sua natureza tem relação com o discurso.   

De modo a destacar a ênfase que se deve dar ao estudo da língua em relação 

ao discurso, Bakhtin (2010[1929]) propõe uma nova disciplina, que se ocupa desses 

aspectos que vão além do sistema, e por assim dizer, da oração, objetos da 

Linguística na época: 
 

Nossas análises [...] podem ser situadas na metalingüística, subentendendo-a 

como um estudo [...] daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de 

modo absolutamente legítimo – os limites da linguística. As pesquisas 

metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a linguística e devem 

aplicar seus resultados. A linguística e a metalingüística estudam um mesmo 

fenômeno concreto, muito complexo e multifacético – o discurso -, mas estudam 

sobre diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão (BAKHTIN, 2010[1929], p. 

207). 

 

A partir dessas considerações, o autor explicita sua forma de refletir sobre o 

discurso, selecionando como preocupação principal de seus estudos, os aspectos 

extralingüísticos (já que a Linguística da época se ocupava dos aspectos estritamente 

linguísticos). Nesse sentido, é possível afirmar que a Metalinguística proposta por 

Bakhtin, vem ao encontro da proposta de uma PAL dialógica que defendemos, já que 

ela se estabelece como uma forma de fazer o aluno refletir sobre os enunciados, 

considerando seu contexto extraverbal, de modo que desenvolva o conhecimento de 

estratégias discursivas para compreender e produzir enunciados de forma a se 

colocar como sujeito-autor situado (conceito também destacado fortemente por 

Geraldi, (1997[1991]).   

É preciso ressaltar que Bakhtin (2010[1929]) não propôs a Metalinguística 

como metodologia de ensino. Todavia, pensamos ser uma forma de estudos sobre a 

língua muito cara à PAL, já que ela foi desenvolvida com o intuito de ensinar além 

do sistema, da gramática normativa, e levar o aluno a pensar nos textos/enunciados 

como um lugar de compreender o mundo e de se colocar nele por meio da sua 

própria palavra.  
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Apesar da proposição da Metalinguística como disciplina de estudo da língua, 

Bakhtin não deixou explícito como efetivamente desenvolver estudos dessa natureza. 

O que mais se aproxima de uma metodologia de estudo nos trabalhos do Círculo, 

encontramos em Volóchinov (2017[1929]), que afirma ser necessário, para estudar a 

língua, refletir sobre 
 

1) formas e tipos de interação discursiva em sua relação com as condições 

concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação 

estreita com a interação da qual são parte, isto é os gêneros dos discursos verbais 

determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica; 3) 

partindo disso, revisão das formas da língua em sua concepção linguística 

habitual (VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 220). 

 

Nota-se, então, a preocupação do Círculo em pensar a língua, os enunciados, 

em primeiro lugar, em suas relações com o contexto sócio-histórico-ideológico em 

que se inserem, isto é, o(s) autor(es) e seu(s) interlocutor(es), o projeto de dizer 

desse(s) autor(es,) a forma típica de enunciado (gênero discursivo)  escolhida para 

efetivar esse projeto de dizer, as acentuações valorativas/apreciativas presentes no 

enunciado e, permeando todos esses aspectos (e muitas vezes definindo-os), o 

momento espaço-temporal em que o enunciado ocorre (sua historicidade).  

Parte-se disso, para, posteriormente, considerar os aspectos estritamente 

linguísticos do enunciado, que vão ter seu sentido complementado e enriquecido 

pelo estudo dos aspectos enfocados nas etapas anteriores e que vão manter uma 

relação de diálogo entre si.   

É o que podemos encontrar nas definições de atividades epilinguísticas e 

metalinguísticas de Geraldi (1997[1991]). O autor afirma que as primeiras “[...] 

refletem sobre a linguagem, e a direção dessa reflexão tem por objetivos o uso destes 

recursos expressivos em função das atividades epilinguísticas em que está engajado” 

(GERALDI, 1997[1991], p. 189-190). E as segundas “[...] produzem uma linguagem (a 

metalinguagem) mais ou menos coerente que permite falar sobre a linguagem, seu 

funcionamento, as configurações textuais, e no interior destas, o léxico, as estruturas 

morfossintáticas e entonacionais” (GERALDI, 1997[1991], p. 191).  

A preocupação de uma PAL dialógica é, então, partir dos enunciados reais, ou 

seja, da vida do discurso, para se chegar ao estudo das formas de composição desses 

enunciados (escolhas lexicais, sintáticas, semânticas, semióticas), pensando a 

metalinguagem como um dos objetos de ensino (meio) que possibilite ao aluno 

compreender o projeto de dizer e as ênfases entoativas/valorativas dadas pelo autor 

para desenvolver tal projeto (fim). Assim, o aluno aprenderá a metalinguagem como 

algo significativo para o uso/compreensão da língua.  

Nesse sentido, a proposta da PAL vai ao encontro da Metalinguística proposta 

por Bakhtin (2010[1929]) e da ordem metodológica apresentada por Volóchinov 

(2017[1929]), de modo que se possa refletir sobre o emprego da língua(gem) dentro 

de uma situação real de uso materializada em um texto/enunicado. Como diz 
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Geraldi (1997[1991]), “Para que as atividades metalinguísticas tenham alguma 

significância neste processo de reflexão que toma a língua como objeto, é preciso que 

as atividades epilinguísticas as tenham antecedido” (GERALDI, 1997, p. 191 – grifo nosso).  

Essa relação de dependência entre as atividades epilinguísticas e 

metalinguísticas é coerente se pensarmos que, na visão de Volóchinov (2017[1929]), 

sem os aspectos situacionais/contextuais “[...] o enunciado torna-se incompreensível, 

assim como aconteceria se ele estivesse desprovido de suas palavras mais 

importantes”(VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 228). Assim sendo, ao compreendermos 

a PAL em sua base dialógica, entendemos que se faz necessário que o aluno 

compreenda as “palavras mais importantes”, o conteúdo real do enunciado e não 

apenas sua composição gramatical. 

Propomos, nessa perspectiva, que se ensine também, e primordialmente, o que 

os enunciados têm de únicos, irrepetíveis (tema), não apenas os apectos repetíveis 

(significação), que podem ser encontrados em qualquer dicionário/gramática 

(VOLÓCHINOV, 2017[1929]). Em um estudo da língua que se quer bakhtiniano 

precisa-se considerar as relações dialógicas que se estabelecem entre os enunciados, 

que, para Bakhtin (2010[1929])  

 

[...] são impossíveis entre os elementos do sistema da língua (por exemplo, entre 

as palavras, entre os morfemas, etc.) [...] Elas tampouco podem existir entre as 

unidades de um nível nem entre as unidades de diversos níveis. Não podem 

existir, evidentemente, entre as unidades sintáticas, por exemplo, entre as orações 

vistas de uma perspectiva rigorosamente linguística [...] As relações dialógicas 

são extralinguísticas [...] A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles 

que a usam (BAKHTIN, 2010[1929], p. 208-209). 

 

As relações dialógicas, numa PAL dessa natureza, precisam ser preocupação 

do professor de LP, em vínculo direto com o ensino da leitura, da produção textual e 

da reescrita de textos/enunciados. Assim, por exemplo, para a leitura de um texto é 

imprescindível que se considere seu contexto de produção, seu autor, interlocutor, 

meio de circulação, gênero discursivo em que se inscreve, as escolhas 

linguísticas/semióticas que foram feitas (estilo) e principalmente as relações dialógicas 

que se estabelecem entre esses elementos e entre esse enunciado e outros de que é 

resposta e que o respondem.  

É só nessa relação que o sujeito-aluno poderá fazer uma leitura crítica dos 

enunciados e se sentir apto a respondê-los, se colocando como sujeito-autor que tem 

um projeto de dizer. Nas palavras de Geraldi (1997[1991]), é preciso que o aluno 

“tenha o que dizer”, “tenha uma razão para dizer”, “tenha para quem dizer”, para 

que se constitua como locutor ou como “sujeito que diz o que diz para quem diz” e 

que escolha estratégias discursivas para realizar as ações anteriores (GERALDI, 

1997[1991], p. 137).  

As reflexões epilinguísticas passam, primeiramente, por todos esses aspectos 

que fazem um enunciado ser um enunciado concreto, para que, em um segundo 
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momento, se volte para os aspectos metalingüísticos dos textos/enunciados, sempre 

com a finalidade de que o aluno aprenda tais aspectos para compreender as ênfases 

valorativas que o autor do texto imprimiu às escolhas que fez. Isso precisa ser 

enfocado nas PAL, pois 

 
Qualquer palavra realmente dita não possui apenas um tema e uma significação 

no sentido objetivo, conteudístico dessas palavras, mas também uma avaliação, 

pois todos os conteúdos objetivos existem na fala viva, são ditos ou escritos em 

relação a uma certa ênfase valorativa. Sem uma ênfase valorativa não há palavra 

(VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 233). 

 

Propiciar que o aluno compreenda as ênfases valorativas presentes nos textos 

é fundamental para que ele entenda como o autor se colocou no enunciado em 

relação ao tema e ao seu projeto de dizer. Além disso, é só a partir da percepção das 

posições axiológicas nos textos que os alunos terão consciência de que também 

podem usar a língua (e já usam) com o intuito de imprimir avaliações sobre o tema 

de que estão falando, isto é, colocar a sua voz, a sua visão da realidade. Para 

Volóchinov (2017[1929]), a avaliação social da palavra é expressa com a ajuda da (e, 

muitas vezes, pela) entonação expressiva, e é ela que “[...] determinará a escolha e a 

ordem de todos os principais elementos significantes do enunciado” 

(VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 236).  

No que tange às valorações dos enunciados, destaca-se novamente a 

importância de que as atividades epilinguísticas sejam as primeiras nas PAL, pois, 

muitas vezes, é no contexto que vão residir as ênfases valorativas mais importantes:  

 

Todas essas avaliações [...] levam em consideração muito mais do que aquilo que 

está incluído dentro dos fatores estritamente verbais (lingüísticos) do enunciado. 

Juntamente com os fatores verbais, elas também abrangem a situação extraverbal 

do enunciado. Esses julgamentos e avaliações referem-se a um certo todo dentro 

do qual o discurso verbal envolve diretamente um evento na vida, e funde-se 

com este evento, formando uma unidade indissolúvel (VOLOCHINOV; 

BAKHTIN, 1926, p. 6 – grifos dos autores). 

 

Na PAL dialógica, o conceito de orientação avaliativa/ênfase valorativa/ 

axiologia se torna essencial, pois é nesse aspecto dos enunciados que os alunos 

poderão ler e efetivamente compreendê-los, já que “A tarefa de compreensão não se 

reduz ao reconhecimento da forma usada, mas à sua compreensão em um contexto 

concreto, a sua significação em um enunciado, ou seja, à compreensão da sua 

novidade” (VOLÓCHINOV, 2017[1929], p. 177-178) e que compreender uma obra 

significa “[...] compreender a consciência do outro e seu mundo, isto é, outro 

sujeito”(BAKHTIN, 2016[1979], p. 83).  

Portanto, a PAL dialógica toma as práticas de leitura como compreensões 

responsivas ativas dos alunos aos textos lidos, que vão embasar suas efetivas 

respostas em forma de enunciados escritos ou orais, levando-os a constituírem-se 
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como sujeitos-leitores/autores no processo de leitura/produção de textos, tendo em 

vista seus projetos de dizer, seus interlocutores, os gêneros discursivos estudados e 

os campos de comunicação discursiva em que esses gêneros se inserem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo das considerações acima expostas, buscamos explicitar a ponto de 

encontro entre a teoria do Círculo de Bakhtin e as práticas de ensino de LP 

apresentadas por Geraldi (1997[1991]). A partir da proposição de uma PAL dialógica, 

acreditamos que as fronteiras que se estabelecem entre as reflexões teóricas e teórico-

filosóficas do Círculo e a sala de aula de LP podem ser abertas, por meio de um 

diálogo que pode enriquecer a forma como ensinamos os alunos a ver a sua relação 

com a língua(gem). 

Nesse sentido, para uma PAL dialógica, é importante que se considere as 

atividades epilinguísticas como primordiais no ensino de LP, pensando-as como 

momento em que o professor poderá enfocar primeiramente os aspectos 

extralínguisticos dos textos, como proposto por Volóchinov (2017[1929]), refletindo 

sobre os enunciados em relação com suas condições concretas de produção e uso. 

Assim, em uma PAL dialógica, o professor parte da proposição de reflexões sobre o 

contexto sócio-histórico-ideológico desses enunciados, pensando sua relação com o(s) 

autor(es) e seu(s) intelocutor(es), e seu projeto discursivo diante de tal(is) 

interlocuto(res). Esses aspectos precisam ser tomados levando em conta, também, o 

gênero discursivo em que o texto se insere (segundo passo da ordem metolodológica), 

o que faz com que o professor precise explicar as características do gênero e sua 

função social, para que o aluno se sinta apto não só a lê-lo, mas também a usá-lo 

posteriormente. 

É só depois desse trabalho com os aspectos que fazem a vida se inserir no 

enunciado (contexto), que o professor deverá trabalhar com o terceiro passo da 

ordem metodológica, ou seja, “o estudo das formas línguísticas”. Nesse momento, 

estarão sendo desenvolvidas atividades metalinguísticas com os enunciados, todavia, é 

importante destacar que essas atividades precisam tomar como foco as ênfases 

valorativas/entonações axiológicas dispostas nas formas gramaticais e em sua 

configuração sintática. Assim, as atividades metalinguísticas farão com que os alunos 

percebam a metalinguagem como meio para compreender a valoração social impressa 

nos signos ideológicos que compõem os enunciados, estabelecendo sentidos para esses 

enunciados, que, por sua vez, se constituem sempre em relação dialógica com seu 

entorno histórico e social, o que faz dele um enunciado concreto, situado que veicula 

discursos e que faz com que o sujeito seja efetivamente ativo/agente no mundo e na 

relação com o outro. 

 

 

 

 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a7

9
9

 

REFERÊNCIAS  

  

BAKHTIN, Mikhail. (1929). O discurso em Dostoiévski. In: ______. Problemas da poética de 

Dostoiéviski. Tradução: Paulo Bezerra. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 207-211. 

______.(1979). Os gêneros do discurso. Organização e tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 

34, 2016. 

______. Questões de estilística no ensino de língua. Tradução, pósfacio e notas de Sheila Grillo e 

Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2013. 

COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição. Os gêneros discursivos como instrumentos para o ensino de 

LP: perscrutando o método sociológico bakhtiniano como ancoragem para um encaminhamento 

didático pedagógico. In: NASCIMENTO, Elvira Lopes; ROJO, Roxane. Gêneros de texto/discurso e os 

desafios da contemporaneidade. Campinas, SP: Pontes, 2014. p.13-34 

GERALDI, João Wanderley.(1991). Portos de Passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

______. Unidades básicas do ensino de Português. In: GERALDI, João Wanderley.  (org.). O texto na 

sala de aula: Leitura & Produção. Cascavel-PR: Assoeste, 1984. p. 48-69. 

MOITA LOPES, Luis Paulo da. (Org.). Por uma lingüística aplicada interdisciplinar. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006. 

SOBRAL, Adail. Ato/atividade e evento. In: BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. 5. Ed. São Paulo: 

Contexto, 2017. p.11-36. 

VOLÓCHINOV, Valentin.(1929). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. Tradução de Sheila Grillo e Ekatarina Vólkova Américo. 

São Paulo: Editora 34, 2017. 

______; BAKHTIN, Mikhail. Discurso na Vida e Discurso na Arte (sobre a poética sociológica). 

Tradução de Carlos Alberto Faraco & Cristóvão Tezza [para fins didáticos]. Versão da língua inglesa 

de I. R. Titunik a partir do original russo, 1926. 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

0
0

 

CONCEPÇÃO DIALÓGICA DA 

LINGUAGEM E ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA: fronteiras 

(in)transponíveis? 
 

Leliane Regina ORTEGA377 

Terezinha da Conceição COSTA-HÜBES378 
 

RESUMO 

 

Os estudos dos teóricos do Círculo de Bakhtin, além de contribuir para a compreensão do 

sujeito socialmente constituído, ainda garantem subsídios para o ensino de Língua 

Portuguesa. Ao amparar essa disciplina na concepção dialógica de linguagem, direcionamos 

um olhar para o trabalho com os gêneros discursivos situados nos campos de atividades 

humana. Embora os gêneros sofram transposição didática para chegar ao contexto da sala de 

aula, precisam fazer sentido quando o aluno o encontra na sociedade, em seu habitat real. 

Logo, o aluno precisa estudar linguagem a partir de situações reais de uso, de modo a 

estabelecer relação entre o gênero estudado e sua esfera de produção e circulação.  É com 

essa compreensão que pretendemos observar como os professores de uma escola municipal 

do interior do Estado do Paraná concebem os princípios norteadores da Concepção 

Dialógica da Linguagem no desenvolvimento de sua prática docente. Com esse intento, 

pretendemos responder ao seguinte questionamento: existem fronteiras (in)transponíveis 

nessa relação entre a teoria e a prática pedagógica? Para isso, nossos estudos se ancoram em 

Bakhtin (2014[1975]; 2012[1986]; 2010[1979]; 2010[1929]);  Bakhtin e Volochinov (2009[1929]); 

Volochínov e Bakhtin (1976[1926]); Medeviedev (2012[1928]); Volochinov (2017[1929]; 

2013[1930]) e teóricos brasileiros que dialogam com esses interlocutores. Como 

direcionamento metodológico, analisamos alguns trechos de uma entrevista semiestruturada 

com professores da primeira fase do Ensino Fundamental. Os resultados nos mostram que 

apesar de essa ser uma discussão ativa desde a década de 1990, os pressupostos teóricos da 

Concepção Dialógica da Linguagem ainda continuam obscuros, quase incompreensível para 

muitos professores da Educação Básica. 

 

Palavras-Chave: Concepção Dialógica da Linguagem. Ensino de Língua Portuguesa. 

Educação Básica. 
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INTRODUÇÃO 

 

o contexto da sala de aula se desenvolve um intenso diálogo entre 

professores e alunos, que ultrapassa o nível de ensino e aprendizagem de 

conhecimentos científicos. Trata-se de um ambiente no qual a interação se 

concretiza das mais diferentes formas, propiciando reflexões sobre a relação entre os 

sujeitos situados socialmente.  

Segundo Bakhtin, “Para cada indivíduo, todas as palavras se dividem nas suas 

próprias palavras e nas do outro, mas as fronteiras entre elas podem confundir-se e 

nessas fronteiras desenvolve-se uma tensa luta dialógica” (BAKHTIN, 2010[1979], p. 

380). De igual maneira, no espaço de convivência diária da sala de aula, as fronteiras 

são transpostas ou intensificadas por meio dos novos sentidos dados as palavras por 

seus interlocutores – professores e alunos – e aí instala-se desde a convivência 

harmônica até o mais intenso embate ideológico. 

Ao olharmos mais especificamente para compreensões que embasam o 

diálogo da sala de aula, situamos a pesquisa no âmbito da Linguística Aplicada 

(MOITA LOPES, 2013) Dialógica (BAKHTIN, 2010[1979]), a partir da qual 

pretendemos refletir sobre a prática docente na Educação Básica no trabalho com a 

linguagem, uma vez que compreendemos que a constituição dos sujeitos, professor e 

aluno, se efetiva a partir do outro, por meio da interação com o outro, o que os insere 

no território das relações dialógicas, apagando qualquer indício de uma solidão 

existencial. 

Nessa perspectiva, amparamo-nos na Concepção Dialógica da Linguagem 

(CDL) que, embora não se refira diretamente ao ensino de língua, desenvolve 

reflexões essenciais para que o trabalho com a linguagem possa tornar-se 

significativo. Se o trabalho na sala de aula não tiver relação com a vida real fora do 

espaço escolar, não terá sentido para o aluno. Portanto, o trabalho com Língua 

Portuguesa (LP) precisa contemplar os gêneros do discurso nas diferentes 

esferas/campos de atividade humana, ultrapassar o estudo da materialidade 

linguística do texto e chegar ao social, explorar o contexto extraverbal. 

Nosso objetivo é observar como os professores concebem os princípios 

norteadores dessa concepção de linguagem no desenvolvimento de sua prática 

docente e se ainda existem fronteiras (in)transponíveis nessa relação entre a teoria e a 

prática pedagógica. Para isso, tomamos como amostragem 15 professoras de 3º, 4º e 

5º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública de um pequeno 

município do Estado do Paraná localizado a mais de 100 Km de uma universidade, 

com os quais desenvolvemos uma entrevista para sondar (entre outras coisas) suas 

compreensões sobre a CDL379. 

Para demonstrar nossas reflexões, o presente texto divide-se em três partes: 

primeiramente apresentamos as concepções teóricas; a seguir apresentamos os dados 

                                                 
379 Essa entrevista faz parte da geração de dados de uma pesquisa de doutoramento que estamos desenvolvendo 

no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE.  
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da pesquisa e finalmente discorremos sobre as fronteiras destituídas e as que ainda 

persistem no contexto real da prática docente no Ensino Fundamental. 

 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O aspecto fundante dos estudos do Círculo de Bakhtin é o dialogismo. 

Inicialmente, nas décadas de 20 e 30 do século XX, Bakhtin liderava um círculo de 

estudos do qual faziam parte intelectuais como Volochínov e Medviédev. Em suas 

produções teóricas, destacavam-se reflexões direcionadas ao funcionamento 

dialógico da língua no processo de interação discursiva (VOLOCHÍNOV, 

2017[1929]). Essas elucubrações nos impulsionam a refletir sobre quem somos, sobre 

quem são os outros e sobre o contexto da vida social no qual estamos inseridos, uma 

vez que o funcionamento dialógico da língua é determinado pelo contexto das 

vivências sociais. De acordo com Clark e Holquist, 

 
Bakhtin argumenta que a linguagem é o locus onde [...] embates se travam de 

maneira mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais íntima e pessoal. É na 

linguagem, e não na nação-estado, que a força social encontra sua expressão mais 

realizada (CLARK; HOLQUIST, 2008, p. 240). 

 

Para os teóricos do Círculo, a língua é um espaço de embates ideológicos que 

se concretiza em enunciados concretos e únicos, os quais representam o 

posicionamento de sujeitos sociais que assumem uma posição axiológica ao se 

manifestarem por meio do discurso. Seus posicionamentos, que se fundam no 

diálogo com discursos anteriores, contribuem para a refutação ou reforço de novas 

acepções, gerando, desse modo, a transformação das relações sociais. É nas relações 

de interação entre sujeitos que a linguagem se renova e se recria, manifestando seu 

caráter dialógico.  

 A compreensão de dialogismo está diretamente vinculada à compreensão e à 

produção do discurso, aos atos interacionais consciente, responsáveis e capazes de 

mover valores sociais. Por isso, Clark e Holquist (2008) afirmam que, segundo os 

estudiosos do Círculo, “[...] quando as pessoas utilizam a linguagem, não atuam 

como se fossem máquinas que enviam e transmitem códigos, mas como consciências 

empenhadas em um entendimento simultâneo: o falante ouve e o ouvinte fala” 

(CLARK e HOLQUIST, 2008, p. 237). 

O dialogismo se explica por meio do fato de que todo enunciado, além de se 

orientar por um “já dito”, ao mesmo tempo é orientado para uma resposta, além de 

ser internamente dialogizado. Sobre isso, Bakhtin afirma que  

 
O discurso vivo e corrente está imediato e diretamente determinado pelo 

discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e baseia-se 

nela. Ao se constituir na atmosfera do “já dito”, o discurso é orientado ao mesmo 

tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso, porém que foi 
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solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 

2014[1975], p. 89). 

 

A interação discursiva visa a uma resposta, do contrário não se efetivaria. Ao 

compreender, o ouvinte/leitor, obrigatoriamente, emite uma resposta, apresenta sua 

contribuição para o enunciado, assume sua responsabilidade na interação, transfere-

se para o papel de falante/escritor. Se não houver reação, pode não ter havido 

compreensão. 

A compreensão responsiva refere-se ao diálogo universal que perpassa os tempos 

e os espaços.  Nenhum sujeito é só ouvinte ou falante e não temos como não reagir a um 

enunciado compreendido, mesmo que seja por meio de uma expressão facial, pois de 

acordo com Bakhtin, “[...] eu, como único eu, não posso nem sequer por um momento 

não ser participante da vida real, inevitável [...] eu preciso ter um dever meu em relação 

ao todo, seja o que for e em que condição me seja dada [...]” (BAKHTIN, 2012[1986], p. 

98). Então, “obrigatoriamente” situamo-nos na interação, alternamos o papel de ouvinte 

e falante e essa interação nos faz evoluir como ser social. 

E nessa relação entre os interlocutores, a palavra funciona como ponte para o 

diálogo interior e exterior dos sujeitos nas e a partir das relações sociais (BAKHTIN, 

2014[1975]). A palavra, materializada no texto-enunciado, se constitui como signo 

social e ideológico a partir de um contexto extraverbal (VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 

1976[1926]), dialógico e pluridiscursivo. Assim sendo, o verbal reflete uma posição 

axiológica específica assumida pelo autor em função de um interlocutor, de um tema, 

de um gênero e de um campo de atividade humana. Para Bakhtin e Volochínov, “As 

palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama 

a todas as relações sociais em todos os domínios” (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 

2009[1929], p. 42). Portanto, a palavra ressignificada na palavra do autor/ouvinte “[...] 

é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 

sociais” (BAKHTIN e VOLOCHÍNOV, 2009[1929], p. 42). 

Os estudiosos do Círculo entendem que a palavra é signo ideológico por 

excelência e, por ser totalmente flexível, permite ao enunciador (re)valorá-la em cada 

ato de interação discursiva. Clark e Holquist (2008) explicam que “Do ponto de vista 

do locutor, suas palavras não só estão ‘já ali sempre’, mas estão ali como ‘jamais 

alguma vez antes’, porque aquelas palavras precisam ser faladas em contextos que 

são absolutamente únicos e novos para o locutor” (CLARK e HOLQUIST, 2008, p. 

238).  O sujeito situado socialmente, ao produzir um novo enunciado, busca as 

palavras em outros discursos e as refrata a partir de uma expressão que exterioriza 

para adequá-las ao seu projeto de dizer, além de se basear nos interlocutores visados 

e em sua posição valorativa.   

Bakhtin (2014[1975]) clarifica essa questão ao explicar que “A palavra da 

língua é uma palavra semi-alheia. Ela só se torna própria, quando o falante a povoa 

com sua intenção [...], quando a domina através do discurso, torna-a familiar com 

sua orientação semântica e expressiva” (BAKHTIN, 2014[1975], p. 100).  Logo, a 

palavra só pode significar se servir à constituição do discurso entre interlocutores, 
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uma vez que “Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em 

uma língua neutra e impessoal (pois não é do dicionário que ele é tomado pelo 

falante!), ele está nos lábios de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e feito 

próprio” (BAKHTIN, 2014[1975], p. 100). Assim, o locutor/falante já se apropria de 

uma palavra carregada de conteúdo ideológico e a ressignifica para expressar sua 

intenção discursiva frente ao interlocutor almejado. 

Conforme elucidam Clark e Holquist (2004), “O único meio pelo qual as 

palavras podem significar é serem entendidas. E o único meio pelo qual são 

entendidas é o constituído por locutores particulares e por ouvintes, que também são 

locutores em situações particulares” (CLARK; HOLQUIST, 2004, p. 234). Então, essa 

troca de palavras entre os interlocutores banhada pelo dialogismo media a vida em 

sociedade. Sendo assim, envolve a relação do eu perante outros “eus”, do outro para 

mim, de eu para o outro e não acontece senão pela mediação da interação discursiva 

entre os homens, pois para Bakhtin, 

 
Minha imagem de mim mesmo. Qual é a índole da concepção de mim mesmo, do 

meu eu em seu todo? Em que ele se distingue essencialmente da minha 

concepção do outro? A imagem do eu ou o conceito, ou o vivenciamento, a 

sensação, etc. A espécie de ser dessa imagem [...]. O que eu compreendo por eu 

quando falo e vivencio: [...] Eu-para-mim e eu-para-o-outro, o outro-para-mim. O 

que em mim é dado imediatamente e o que é dado apenas através do outro 

(BAKHTIN, 2010[1979], p. 382). 

 

Nessa perspectiva, podemos verificar a importância da relação de diálogo 

entre o eu e o outro como instância constitutiva do sujeito e de sua linguagem, ambos 

fundados no dialogismo, realidade de existência do enunciado. Na obra “Para uma 

filosofia do ato”, Bakhtin (2012[1986]), sob a ótica da unicidade do ser e do evento, 

pontua especificamente questões sobre a linguagem como atividade e o enunciado 

como um ato irrepetível, único, concreto, situado e singular, que emerge de uma 

atitude responsivo-avaliativa em relação à realidade. 

E ainda, o método sociológico de estudo da língua apresentado por Bakhtin e 

Volochinov (2009[1929) evidencia que as palavras só podem ser observadas no 

interior da interação discursiva, pois são carregadas de relações dialógicas e socio-

historicamente constituídas por sujeitos sociais. O linguístico revela o extralinguístico 

dentro de uma enunciação concreta ao se realizar por meio de uma forma típica de 

enunciado: gêneros do discurso. Os aspectos linguísticos sempre refletem e refratam 

os processos axiológicos presentes nas relações sociais, nas quais se constrói o 

discurso compartilhado entre os interlocutores. 

Por outro lado, o contexto extraverbal do enunciado também constitui forças 

refratárias de conteúdo ideológico, já que uma enunciação é determinada “[...] não só 

pelas formas linguísticas que entram na composição, mas igualmente pelos elementos 

não verbais da situação” (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 2009[1929], p. 132).  
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Esse contexto consubstancia cada palavra e lhe permite ter um direcionamento 

específico com as valorações socias possíveis de serem compartilhadas pelo 

autor/falante e o interlocutor/ouvinte, uma vez que, segundo Brait e Pistori, 

“Estabelece-se [...] entre o receptor e o autor uma inter-relação, uma interação” 

(BRAIT e PISTORI, 2004, p. 383) para que o discurso se constitua entre eles num 

tempo e espaços reais.  

Assim sendo, o extraverbal, que não é uma causa externa do enunciado, torna 

a palavra um enunciado pleno de significado para o interlocutor, já que “O discurso 

verbal é claramente não autossuficiente. Ele nasce de uma situação pragmática 

extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta situação” 

(VOLOCHINOV e BAKHTIN, 1976 [1926], p. 6). Logo, é na materialidade linguística 

que a situação social e histórica de produção pode ser observada, pois a situação 

extraverbal não age “[...] sobre o enunciado de fora, como se fosse uma força 

mecânica. Melhor dizendo, a situação se integra ao enunciado como uma parte 

constitutiva essencial da estrutura de sua significação” (VOLOCHINOV e 

BAKHTIN, 1976[1926], p.8). Os elementos axiológicos calcados na vida real também 

são constitutivos do discurso verbal; junto com a relação entre os interlocutores são 

determinantes para a constituição da enunciação, uma vez que, segundo Volochinov 

e Bakhtin,  

 
Este contexto extraverbal do enunciado compreende três fatores: 1) o horizonte 

espacial comum dos interlocutores (a unidade do visível [...]) 2) o conhecimento e 

a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores, e 3) sua 

avaliação comum dessa situação (VOLOCHINOV e BAKHTIN, 1976[1926], p. 7).  

  

De acordo com esses estudiosos, o enunciado compreende uma parte 

percebida, realizada nos elementos linguísticos e uma parte presumida que é o 

“conjuntamente visto”, “conjuntamente sabido” e “unanimemente avaliado”. Assim, 

a situação social e histórica, os valores sociais relacionados ao tema do enunciado e 

os interlocutores envolvidos na interação estarão subtendidos no discurso verbal e 

serão revestidos por um gênero discursivo de acordo com o campo/esfera de 

produção e circulação. Podemos entender, então, que os enunciados são únicos e 

irrepetíveis, do ponto de vista da eventicidade, mas também são dialógicos, do ponto 

de vista da historicidade, pois são unidades concretas de comunicação que se 

produzem e circulam em certos campos a partir de determinadas situações sociais, 

gerando modos de dizer e agir que resultam no que Bakhtin (2010[1979]) denominou 

como gêneros do discurso. 

O gênero do discurso é escolhido em função do projeto discursivo do 

autor/falante que organiza seu texto-enunciado para um interlocutor específico, seja 

ele real ou ideal. Todas as escolhas linguísticas são carregadas de valoração e 

emergem de determinado campo de atividade humana, são expressões intensas do 

dialogismo, pois refletem a historicidade refratada pelas relações sociais. Segundo 

Bakhtin, 
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O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação (BAKHTIN, 2010[1979], p. 261-262). 

 

Em outras palavras: as condições de produção e as finalidades discursivas são 

materializadas por meio dos elementos internos do gênero – construção 

composicional, conteúdo temático e estilo – que refletem as valorações sociais 

coletivas e individuais. O gênero possui a propriedade dialógica de ter duas 

orientações (MEDVIÉDEV, 2012[1928]): uma interna – verbal – e outra externa – 

extraverbal, constituindo-se como o local onde o discurso se mobiliza. Para Sobral 

(2011), a “[...] relação enunciativa é a base da escolha do gênero, incluindo, portanto, 

estilo, forma de composição e tema, os materiais com que se realiza, via linguagem” 

(SOBRAL, 2011, p. 38). Nesse viés, os elementos constitutivos do gênero se 

configuram a partir dessa dupla orientação para a realidade: a orientação externa 

refere-se ao tempo, ao espaço, aos interlocutores e ao campo de atividade humana de 

onde emerge o gênero, enquanto a orientação interna refere-se a parte realizável, a 

materialidade linguística, mas que também é voltada para a vida.  

Segundo Brait e Pistori, “o conceito de gênero não se limita as estruturas ou 

textos, embora os considere como dimensões constituintes. Implica, essencialmente, 

dialogismo e maneira de entender e enfrentar a vida” (BRAIT e PISTORI, 2012, p. 

375). Então, essas ligações estabelecidas entre o meio verbal e o extraverbal colocam 

em destaque as relações dialógicas que podem determinar as escolhas tanto do estilo 

do gênero quanto do conteúdo temático e da construção composicional. Conforme 

Medviédev explica, 

 
Em primeiro lugar, a obra se orienta para os ouvintes e os receptores, e para 

determinadas condições de realização e percepção. Em segundo lugar, a obra 

está orientada na vida, como se diz, de dentro, por meio de seu conteúdo 

temático. A seu modo, cada gênero está tematicamente orientado para a vida, 

para seus acontecimentos, problemas, e assim por diante (MEDVIÉDEV, 

2012[1928], p. 195).  

 

O conteúdo temático é o centro organizador do enunciado. Os elementos 

linguísticos se organizam em função do tema que expressa a vontade discursiva do 

locutor e situa o enunciado no tempo e no espaço. E ainda, ao estar aliado à 

construção composicional, emoldura e carrega o estilo de projeções ideológicas. O 

estilo “[...] é indissociável de determinadas unidades temáticas e de determinados 
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tipos de construção de conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos da relação do 

falante com outros participantes da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2010[1979], 

p. 266). Enquanto que a construção composicional refere-se, mais profundamente, a 

maneira de organizar o texto. São as características peculiares de cada gênero, a “[...] 

forma padrão relativamente estável de estruturação de um todo” (BAKHTIN, 

2010[1979], p.301). Compara-se, dessa forma, à roupagem de um texto que permite 

identificar o gênero ao qual pertence e está, segundo Sobral, “[...] vinculada com a 

forma arquitetônica, que é determinada pelo projeto enunciativo do locutor” 

(SOBRAL, 2009, p. 118).   

A associação entre conteúdo temático, estilo e construção composicional, 

aliados aos aspectos sociais, extralinguísticos do enunciado constitui o gênero, 

dando-lhe conotações específicas e o remete a uma esfera de atividade humana 

determinada. Cada forma típica de enunciado serve a uma função social e histórica, 

por isso os elementos que compõem o gênero devem ser analisados a partir do todo 

acabado, uma vez que qualquer enunciado se assenta em valores axiológicos 

presentes no grande diálogo social e está inserido na cadeia universal do discurso. O 

enunciado é influenciado por relações dialógicas, então, ao elaborar o texto-

enunciado, o autor assume uma posição responsiva frente a enunciados anteriores e 

estabelece um diálogo com enunciados posteriores. Para isso, utiliza-se da forma do 

gênero para situar-se na circunstância de interação almejada e não pode desvincular-

se dela em suas exigências discursivas.  

 

2. GERAÇÃO DE DADOS 

 

Quando ensinamos nossos alunos a usar ou refletir sobre a língua em uso, 

pretendemos colaborar não apenas para que ouçam, leiam, falem ou escrevam com 

competência, mas para que assumam posicionamentos valorativos, éticos e tenham 

capacidade de se mover nas diferentes relações sociais. Para isso, defendemos um 

trabalho pautado na Concepção Dialógica da Linguagem (CDL). 

Ao considerarmos que alguns conceitos dessa concepção estão presentes em 

documentos parametrizadores como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE) e Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC); e vêm sendo amplamente discutidos na academia com vasta 

publicação teórica e proposta de conteúdos para formações continuadas de 

professores; a pesquisa que propomos busca averiguar como esse conhecimento se 

consolida junto aos professores da Educação Básica.  

Para isso, fizemos uma entrevista com um grupo de 15 professoras que 

trabalham com os 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Das professoras 

entrevistadas, 14 possuem ensino superior, das quais, 2 têm habilitação em Letras, 10 

em Pedagogia, 1 em Geografia, 1 em História e 1, apenas o curso de Formação de 

Docentes. Todas possuem concurso pelo município, 3 trabalham 40 horas no mesmo 

estabelecimento de ensino e as demais, apenas 20 horas semanais.  Dessas, 4 

professoras possuem mais de 15 anos de experiências na sala de aula; as demais são 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

0
8

 

professoras iniciantes com menos de cinco anos na profissão docente, sabendo que 

duas delas foram contratadas no ano de 2016 e uma, no ano de 2017. 

O contexto da pesquisa é uma escola municipal, localizada em um pequeno 

município. Trata-se de um município da região Noroeste do estado do Paraná, com 

área de 361, 853 km², aproximadamente seis mil habitantes, segundo dados do IBGE 

(2010), e já consta com trinta e sete anos de emancipação. Fica a 698 Km da capital do 

estado e a mais de 100 Km de uma universidade. A maior parte dos professores 

forma-se por meio da Educação a distância - EAD e não participam de formações 

continuadas ofertadas por universidades. 

Para um contato mais informal com as professoras, realizamos uma entrevista 

semiestruturada, por representar umas das principais técnicas para a geração de 

informações em uma pesquisa qualitativa, já que “[...] permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada” (LÜDKE e ANDRÉ, 2014, p. 39). E ainda, constitui 

uma prática social por meio da qual o pesquisador tem a oportunidade de interagir 

com os envolvidos no processo por meio da fala, possibilitando a apropriação de 

dados e esclarecimentos imediatos, se necessário.  

Escolhemos para esta pesquisa a entrevista semiestruturada que, segundo 

Lüdke e André, “[...] se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações” (LÜDKE e ANDRÉ, 2014, p. 40). Nesse caso, a interação verbal se efetiva 

por meio de um procedimento que exige a disponibilidade dos participantes para se 

expressarem por meio da linguagem, requerendo uma proximidade razoável entre 

entrevistador e entrevistado, alcançada por um período significativo de convivência. 

O pesquisador precisa desenvolver maneiras para que a espontaneidade prevaleça e 

as diferenças sejam minimizadas, por meio da confiança mútua e da descontração.  

Apesar de elaborarmos anteriormente uma relação de questões fixas referentes 

ao ensino de leitura e escrita por meio dos gêneros do discurso, perguntas 

complementares e explicações contribuíram para a entrevista, com o propósito de 

investigar como as professoras se relacionam com a Concepção Dialógica da 

Linguagem. Para este trabalho, traremos um recorte da entrevista buscando 

demonstrar a compreensão das professoras sobre essa concepção de linguagem. Os 

principais questionamentos que deram origem ao diálogo entre pesquisadoras e 

professoras foram: Como é encaminhado o trabalho com a leitura? E a produção de 

texto é trabalhada? Como? Com que frequência? Com quais gêneros discursivos 

vocês trabalham no 3º, 4º e 5º ano? A partir do gênero selecionado, desenvolvem 

atividades de leitura? Como? Na produção de texto, o gênero é trabalhado? 

 Na próxima seção apresentaremos alguns recortes das falas das 

professoras que demonstram sua relação com a Concepção Dialógica de Linguagem. 

 

3. FRONTEIRAS E APROXIMAÇÕES  

 

Nossa entrevista com as professoras aproximou-se de uma conversa informal. 

Inicialmente, as participantes foram instigadas a relatar sobre sua prática pedagógica 
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e sobre suas reflexões a respeito do ensino de leitura e escrita por meio dos gêneros 

do discurso. 

De modo geral, as exposições das professoras foram um pouco confusas com 

relação ao que compreendem sobre a Concepção Dialógica da Linguagem. As 

entrevistadas pareciam querer demonstrar seus conhecimentos sobre o assunto, mas 

não conseguiam discorrer com clareza sobre como desenvolvem o trabalho com as 

práticas discursivas. Isso pode ser observado no trecho a seguir quando a professora 

tenta relatar como media o trabalho com a produção textual escrita. Ao apresentar 

recortes das falas das professoras, vamos utilizar a letra P associada a um número 

para proteger a identidade das entrevistadas. 

 
P01: A forma como eu estava usando assim pra ajudar mais era por exemplo, 

assim, éééé... Pra dividir, porque tem aqueles alunos que fazem aquela tentativa 

só, mas eles repetem muitas ideias, não concluem o pensamento, né... "Então, 

olha, vamos fazer hoje somente o primeiro parágrafo dessa história..." Se fosse 

uma história em quadrinho ou se fosse um relato de algum passeio... "O que nós 

vamos colocar no primeiro parágrafo?" E aí as vezes você sempre usava lá "O que 

deve ter no meu texto?" Então sempre deixava alguma coisa assim... Tem título?  

Tem apresentação do primeiro parágrafo? Tem apresentação dos personagens? A 

gente pensa, né, de facilitar esse trabalho pra eles. Mas realmente não é fácil, eu 

sinto dificuldade... Por que só fazer por fazer? Você só sinalizar por sinalizar? 

Houve um tempo que nós, acho que muitos aqui passou, fez essa prática de tá 

usando legenda para o texto, para eles irem autocorrigindo né, é... Onde 

precisava de um parágrafo, um travessão, de um personagem que tava falando... 

Então a gente usava a legenda né, fazia lá no finalzinho do texto pra ele fazer, 

mas as primeiras vezes ali... Não tem gente, eu acho muito difícil de eles estarem 

realizando sozinhos e por mais que a gente busque esse trabalho a frente pra 

fazer com todos, tem aqueles que se dispersam muito 

 

Percebemos que P01, em sua fala, busca relatar suas angústias e dificuldades 

diante do trabalho com a produção textual (eu sinto dificuldade), no entanto, fica 

evidente sua preocupação com o desenvolvimento dos alunos (de facilitar esse trabalho 

pra eles) e sua responsabilidade para com o outro. Mesmo em meio a uma certa 

confusão teórica, a professora tem ciência de seu compromisso enquanto educadora, 

por isso se aproxima da afirmação de Bakhtin: “A mim não são dadas as minhas 

fronteiras temporais e espaciais, mas o outro me é dado integralmente. Eu vivo em 

um mundo espacial, neste sempre se encontra o outro” (BAKHTIN, 2010[1979], p. 

383). Assim, a professora demonstra compreender sua reponsabilidade diante do 

aluno, mas parece não dispor de conhecimentos teóricos suficientes para agir da 

forma como gostaria. Isso comprova-se também na fala de outras professoras como 

P07, por exemplo: “Pra mim, pelo menos falando assim por mim, a gente procura fazer o 

máximo que a gente consegue, mas eu tenho consciência que não é o suficiente, que deixo 

muito a desejar”. A fala da professora demonstra que reconhece sua responsabilidade 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

1
0

 

com o outro – o aluno, mas que não consegue desenvolver uma prática tão eficiente 

quanto gostaria. 

A interação professor/aluno fica evidente, também, na parte em que a 

professora (P01) discorre sobre as legendas utilizadas para direcionar a reflexão do 

aluno sobre seu texto (fez essa prática de tá usando legenda para o texto), o que reforça a 

compreensão de que o diálogo ocorre entre professor e aluno no cotidiano da sala de 

aula, promovendo a intensa construção dos sujeitos nesse espaço de convivência a 

partir da relação eu e o outro. 

Observamos ainda que a professora se refere aos gêneros do discurso (história 

em quadrinhos, relatos), demonstrando que as concepções teóricas dos estudiosos do 

Círculo de Bakhtin estão em suas palavras e em sua prática docente, uma vez que o 

gênero do discurso “[...] é uma forma típica de toda obra, de todo enunciado. [...] O 

significado construtivo de cada elemento somente pode ser compreendido na relação 

com o gênero” (MEDVIÉDEV, 2012[1928], p. 193). Portanto, a professora compreende 

a importância do trabalho com Língua Portuguesa por meio de formas típicas que 

revestem os textos para circularem em determinados campos de atividade humana, 

assim parece ter noção sobre “O problema das fronteiras do texto. O texto como 

enunciado. O problema das funções do texto e dos gêneros de texto” (BAKHTIN, 

2010[1979], p. 308), embora não consiga definir de forma clara como desenvolve esse 

trabalho. Vislumbramos, por meio desse enxerto, a fronteira entre a teoria e a prática 

docente, uma vez que a professora considera importante o ensino por meio dos 

gêneros, parece desenvolver ações pedagógicas nesse sentido, porém não consegue 

descrever suas ações e nem explicar porque age dessa forma, parece que a teoria não 

está clara o suficiente para que a professora consiga falar sobre ela.  

 Percebemos ainda uma preocupação mais acentuada da professora com a 

materialidade linguística do texto, ou seja, com o discurso verbal (VOLOCHÍNOV e 

BAKHTIN, 1976 [1926]) – um parágrafo, um travessão – mas não há menção ao contexto 

extraverbal, conforme percebemos na fala de todas as professoras entrevistadas e 

exemplificamos com os excertos a seguir: 

 

P02:  Eu trabalhei com uma turma... Eles liam assim... Você pedia pra produzir 

um texto, produzia um texto com pontuação, acentuação, paragrafação... Tudo 

assim, entendia o que tava falando.  

 

P03: Diferenciar... Esse texto é uma piada, esse texto... Né, mas pra eles, às vezes 

pra eles... Você dá dois desses gêneros que você trabalhou, e depois coloca pra 

ele relacionar, qual que é um convite, qual que é um bilhete, só pra ver se eles 

conhecem né. 

 

Volochinov (2013[1930]), assevera que o enunciado nasce de uma situação real 

da vida e não pode ser separada de sua origem para que não perca o seu sentido. 

Compreendemos, assim, que o trabalho com os gêneros do discurso precisa envolver 

ambas as partes do enunciado, no entanto, não percebemos esse trabalho em 
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nenhuma fala das professoras, mas, ao contrário, sempre fora elucidado a parte 

verbal – pontuação, acentuação, paragrafação – e a construção composicional a partir da 

comparação entre a roupagem de um gênero e outro - qual que é um convite, qual que é 

um bilhete, só pra ver se eles conhecem. 

A estrutura composicional se vincula a estrutura formal do gênero, sendo o 

elemento mais estável, por isso mais perceptivo ao interlocutor. De acordo com 

Rodrigues (2014), o fato de as professoras estarem ainda trabalhando exclusivamente 

com a estrutura do gênero se dá pelo fato de que “A escola reinterpretou a noção de 

gênero e seu papel nas aulas de LP a partir do discurso e da práxis da tradição 

escolar” (RODRIGUES, 2014, p. 49). Por isso, muitos professores permaneceram com 

uma compreensão estruturalista da linguagem e, assim, nas aulas de Língua 

Portuguesa, muitas vezes ocorre “[...] a prevalência do ensino conceitual dos gêneros 

e do ensino classificatório dos textos do gênero [...] o gênero é visto como 

modelarmente, cabendo ao aluno seguir o modelo” (RODRIGUES, 2014, p. 51), o que, 

segundo a autora, gera um ensino desvinculado da noção de interação, projeto de 

dizer e enunciado. 

Destarte, o trabalho com o contexto extraverbal consiste em uma fronteira 

ainda intransponível para as professoras entrevistadas, aspecto que se distancia tanto 

de seus conhecimentos teóricos quanto de sua prática docente. 

Não podemos ignorar que os enunciados se constroem com valorações 

impostas pela situação imediata de interação, o que compreende a situação 

extraverbal como determinada pelo contexto social e histórico e obriga a parte verbal 

se orientar para essa determinação. Logo, a materialidade linguística é afetada 

realmente pela forma, mas sem compreender os aspectos sociais valorativos que 

permeiam o estilo, não se pode compreender/produzir o discurso e essa é uma das 

tarefas mais urgentes do ensino. Assim sendo, são nas possibilidades de escolhas que 

a língua oferece e também nas avaliações sociais das quais são representativas, que a 

construção verbal se engendra e é aí também que se mostra o funcionamento da 

língua e das valorações sociais que sustentam o discurso em seu duplo aspecto de 

realização. 

Portanto, pela fala das professoras, o que prevalece ainda é o trabalho com os 

elementos linguísticos desvinculados do texto. Conforme comprovamos com mais 

três recortes que demonstram a preocupação com a estrutura do texto e a indignação 

porque os alunos não demonstram assimilar esses conteúdos: 

  
P03: A minha indignação assim que eu não sei onde que tá esse... em algum lugar 

está... o erro, a deficiência... Eu acho que nossos alunos, por mais que a gente 

trabalhe assim... os erros ortográficos são muito... eu acho muito... estão 

chegando no 5º ano erros ortográficos muito acentuados. 

 
P10: Porque a gente sempre... "Quais os substantivos que aparece nesse texto?" 

né, por exemplo... Aí a gente já começa a colocar né... Se são substantivos 
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próprios... Personagem falando... A questão do pronome né, que às vezes fica 

aquela repetição de nomes... Mas assim, pra eles...  

 

P12: É a mesma coisa de quando nós vamos trabalhar mais as sílabas complexas 

né, eu mesmo chega uns momentos assim que eu conversava com as colegas e 

falava “gente olha lá, eu estou ensinando parece que eles estão errando mais, um 

L né, dois R”...  

 

Constatamos, portanto, por meio de diversos trechos da entrevista que a 

principal preocupação das professoras ainda recai sobre o ensino da estrutura da 

língua e não há um trabalho que contemple a dimensão extraverbal dos gêneros do 

discurso. 

Importante destacar, ainda, que o discurso verbal também é determinado 

pelos sujeitos da interação, ou seja, as escolhas linguísticas do autor/falante 

obedecem a forma típica de enunciado a ser construído e ao projeto interlocutivo do 

autor em função de seu interlocutor. Assim, “O acontecimento da vida do texto, isto 

é, a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, 

de dois sujeitos” (BAKHTIN, 2010[1979], p. 311). Portanto, o estudo do gênero exige 

a pesquisa sobre os interlocutores, já que, “O discurso como que vive na fronteira do 

seu próprio contexto e daquele de outrem” (BAKHTIN, 2014[1975], p. 92). Os 

interlocutores, conforme explica Volochinov e Bakhtin (1976[1926]), se presentificam 

na parte verbal do enunciado, pois são os participantes do diálogo social e em função 

dos quais o enunciado se organiza. Considerando esse contexto, as falas das 

professoras entrevistadas também não demonstraram explorar as posições 

avaliativas dos sujeitos do discurso no trabalho com a linguagem. A única menção 

que uma das professoras faz de que o texto do aluno tenha tido um outro 

interlocutor que não fosse o próprio professor foi nesse fragmento da fala de P04: 

“Algumas eu levei pro pessoal da coordenação e ele sabia que eu tava levando com um 

caderninho pro pessoal da coordenação ver, e daí eles liam pro coleguinha da sala”, no 

entanto a noção de interlocutor não parece ter sido trabalhada com o aluno.   

As elucidações das professoras ainda nos trazem uma outra preocupação: a 

definição do que seria gênero do discurso e esfera de atividade humana ainda não 

está explícito para as professoras, conforme vemos a seguir: 

 
P05: Na hora que eu olhei o que o concurso de redação me pedia era prosa e é 

meio complicadinho pra eles entenderem né, eu acho assim, a fábula mais fácil 

que você pegar a prosa... Eu fui trabalhar prosa [...] Aí eu tive que parar com o 

conteúdo que tinha, porque prosa não tinha ali no terceiro ano, não tinha gente, 

esse gênero... 

 
P06: Eu vejo assim, é... Dos termos da construção do conhecimento algo 

semelhante, se você ta trabalhando carta, ou bilhete, todos são gêneros 

cotidianos. E você trabalha carta, mas você não escreveu lá que é do gênero 

cotidiano, ele não vai formando na mente dele conhecimento de que esses que 
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vocês estão trabalhando, são todos dos gêneros cotidianos... Ele fica achando que 

é um negócio separado do outro, eu vi um... E eu vejo que tem professores, mas é 

mais os de português, que escrevem lá, gênero: carta, literário, poesia ou letra de 

música... Uma coisa assim... 

 

Observamos nas falas das professoras um distanciamento da Concepção 

Dialógica e fronteiras que ainda não foram transpostas, uma vez que P05 demonstra 

considerar “prosa” um gênero discursivo ao compará-la com o gênero fábula (a fábula 

mais fácil que você pegar a prosa) e P06 coloca poesia  junto com os gêneros que ela busca 

enumerar (gênero: carta, literário, poesia ou letra de música), assim as professoras 

demonstram ainda não terem clareza do que realmente são gêneros.  

As fronteiras também persistem no que se refere à gênero e esfera. Mesmo 

para as professoras, parece complicado compreender o gênero presente na sociedade 

emergindo de um campo/esfera. Os conteúdos escolares parecem ainda 

enclausurados dentro dos muros escolares e não se relacionam com o mundo real. 

Apesar das intensas discussões sobre gêneros nos bancos acadêmicos, as fronteiras 

continuam austeras ao redor das salas de aula da Educação Básica. Para Rodrigues 

(2004), “os gêneros se constituem historicamente a partir de novas situações de 

interação verbal da vida social que vão se estabilizando, no interior das diferentes 

esferas sociais” (RODRIGUES, 2004, p. 423). E com relação à esfera/campo de 

atividade humana, Sobral (2009) esclarece que “As esferas de atividades são ‘regiões’ 

de recorte sociohistórico-ideológico do mundo, lugar de relações específicas entre 

sujeitos, e não só em termos de linguagem” (SOBRAL, 2009, p. 121). Sendo assim, 

cada campo de atividade humana possui sua própria forma de produção, recepção e 

circulação de discursos e estabelece os gêneros mais apropriados para atender a essas 

configurações. Além disso, a relação de intimidade existente nos campos de 

atividade humana pode influenciar a modalidade de interação a ser desenvolvida. 

Para o autor, esse campo supera o nível da linguagem e chega à categoria do 

relacionamento entre os sujeitos. Diante do exposto, vemos a importância desse 

conhecimento para o professor no ensino de linguagem, porém constatamos que uma 

confusão teórica ainda se estabelece, uma vez que P06 denomina com gênero - carta, 

literário, poesia ou letra de música – demonstrando dificuldades para diferenciar o 

gênero carta da esfera literária por exemplo ou quando se refere ao cotidiano, em vez 

de utilizar esfera cotidiana, utiliza gênero cotidiano (E você trabalha carta, mas você não 

escreveu lá que é do gênero cotidiano). 

 Por outro lado, percebemos em algumas falas das professoras, aproximações 

com os pressupostos teóricos do Círculo, conforme demonstramos a seguir: 

  
P07: Tem professor que ele pega uma fábula que tá lá no livro didático, ai ele 

pega outras fábulas e traz, ou ele pega um filminho que é baseado numa fábula, 

aí passa... Não é assim? Não tem bastante essa prática?  
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P08: Se você quer que eles escrevam uma carta, você tem que falar... Se você quer 

que ele escreva uma carta, você tem que pedir no enunciado que eles escrevam 

uma carta.  

 
P09: Eu vejo uma forma... Tem que partir de mim professor, por exemplo, eu 

tenho que ir junto com ele e ir levantando no texto as “n” possibilidades de 

extrair daquele contexto mais informação... "E na vida real, acontece? Sim." "Você 

conhece algum fato? Lembram de um noticiário do jornal? Vocês assistiram? 

Vocês lembram da mãe comentar?", "Ah, meu pai comentou em casa com a 

minha mãe", “Ah professora, não", tem aluno que fala né "Ah professora não vi 

não, passou esse negócio aí?". Então assim, parte um pouco do professor, de você 

abrir um leque... 

 

Percebemos, por esses excertos, as tentativas das professoras de estabelecerem 

relações entre os textos e a vida real no trabalho que desenvolvem com seus alunos, 

como por exemplo quando a professora quer relacionar o assunto de uma fábula com 

um filme (ou ele pega um filminho que é baseado numa fábula, aí passa... ) ou quando 

estimula o aluno a relacionar o conteúdo estudado com acontecimentos do cotidiano  

(E na vida real, acontece? Sim." "Você conhece algum fato? Lembram de um noticiário do 

jornal? Vocês assistiram? Vocês lembram da mãe comentar?). Assim sendo, tentam 

desenvolver ações que se aproximam do principal fundamento da arquitetônica 

bakhtiniana: o dialogismo, por meio do estímulo para que os alunos relacionem 

conteúdos estudados na sala de aula com fatos vivenciados no cotidiano. Segundo os 

estudiosos, “A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do 

homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa 

participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc.” (BAKHTIN, 

2010[1979], p. 348). Então, qualquer comunicação é plenamente dialógica e “Nesse 

diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, 

a alma, o espírito, todo o corpo, os atos” (BAKHTIN, 2010[1979], p. 348). Trabalhar 

linguagem sem explorar as relações dialógicas é se afastar da vida real e, nesse sentido, 

as professoras parecem realizar tímidas tentativas de incentivar seus alunos a 

relacionarem os textos trabalhados na escola com a vida real e com outros textos. 

Ainda sobre o contexto da sala de aula, o professor interage com o aluno 

constantemente, logo, não é possível ignorar suas necessidades e, nesse processo de 

convivência, de ensino e de aprendizagem, um visualiza melhor o outro do que a si 

próprio e ambos têm o que ensinar, “Porque em qualquer situação ou proximidade 

que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e saberei 

algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode ver” (BAKHTIN, 

2010[1979], p. 21). O excedente de visão significa, nas palavras do autor, ter 

consciência do outro e olhar para esse outro contemplando seus horizontes, suas 

necessidades, seus anseios, enfim, seus (des)interesses. No caso do professor, esse 

excedente de visão acontece quando ele reconhece que o aluno é tão importante para 

ele quanto ele é para o aluno e, a partir daí, estabelece uma relação de proximidade, 

de interação, o que é essencial para o ensino e a aprendizagem da língua. Assim, as 
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professoras entrevistadas demonstram preocupação com sua própria atuação ao se 

relacionar com o outro – o aluno – e parecem perceber falhas no processo de ensino e 

aprendizagem da língua e querem superá-las: 

 
P10: Tem na questão de interpretar os textos assim, "o que?", "qual o tipo do 

texto" né, beleza... E na hora assim de colocar assim a pergunta, como é 

interpretado o texto, eu acho meio falho assim, eu tenho falha nessa parte... E 

vejo que às vezes a gente pega a interpretação, como a gente leva o trabalho para 

várias turmas, pega e olha, tem mais a compressão do que a interpretação, fica 

faltando alguma coisa...  

 

Assim, a fala da professora P10 dialoga e rompe algumas fronteiras ao assumir 

a responsabilidade sobre sua prática e se reconhece nas palavras de Bakhtin: “Se me 

abstraio deste centro no qual se dá a minha participação singular no existir, 

inevitavelmente a singularidade concreta e a realidade necessária do mundo se 

desintegram” (BAKHTIN, 2012[1986], p. 119). Portanto, ao assumir sua 

responsabilidade como educadora, demonstra ter consciência de seu “ato 

responsável” sobre o outro, o aluno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda podemos perceber um certo distanciamento entre as concepções 

teóricas dos estudiosos do Círculo de Bakhtin e a prática da sala de aula dos 

professores da Educação Básica, no entanto, muitas aproximações são possíveis de 

serem visualizadas, o que nos permite afirmar que há um esforço significativo de 

professores e pesquisadores para que o ensino de Língua Portuguesa aproxime-se de 

situações concretas de uso da linguagem. Parece-se nos que os professores 

reconhecem suas responsabilidades e buscam meios para mediar a aprendizagem de 

seus alunos, fazendo jus a afirmação de Bakhtin de que “A simples constatação 

teórica em que qualquer um reconhece esses ou aqueles valores não obriga ninguém 

a nada, nem conduz para fora das fronteiras do ser como simplesmente dado, [...] até 

que eu não tenha afirmado em relação com eles a minha própria participação 

singular” (BAKHTIN, 2012[1986], p. 107). 

Os conceitos ainda não estão bem assimilados pelos professores, então ainda 

há um longo caminho para que os preceitos teóricos dos estudiosos do Círculo 

realmente se concretizem no trabalho com a linguagem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e as fronteiras sejam realmente transpostas. A nomenclatura ainda não 

foi bem assimilada, o contexto extraverbal ainda não está entre as preocupações dos 

professores no trabalho com os gêneros do discurso, especialmente no que se refere 

aos interlocutores e à situação socio-histórica, no entanto, há uma tênue tentativa de 

estimular os alunos a estabelecerem relações dialógicas, o que representa um avanço 

nas práticas escolares. 
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As fronteiras são transponíveis, porém as pesquisas desenvolvidas no âmbito 

acadêmico precisam chegar às mais longínquas escolas de nosso país promovendo a 

reflexão e a construção de conhecimento de nossos professores. Só assim, o trabalho 

com a linguagem nas salas de aula da Educação Básica terá consonância com a vida 

real e propiciará subsídio para que os alunos possam transitar com competência nos 

diferentes setores da sociedade. 
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DIALOGISMO, POLIFONIA E 

LITERATURA EM SALA DE 

AULA: uma leitura de Chapeuzinho 

Amarelo, de Chico Buarque  
 

Letícia Queiroz de CARVALHO380 

Rodrigo Gonçalves Dias PITTA381 

 

RESUMO 

 

O texto em tela busca tecer considerações acerca dos aspectos polifônicos (BAKHTIN, 2009, 

2014) presentes no livro infantil Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, por meio da 

apresentação do dialogismo desse texto a partir da sua interlocução com a forma clássica do 

conto “Chapeuzinho Vermelho” e com o contexto do final da ditadura militar no Brasil. 

Após tais aproximações, advindas de uma pesquisa bibliográfica em diálogo com os textos 

literários escolhidos como corpus de análise, será mencionado o potencial do texto 

buarqueano no estímulo à responsividade do leitor no contexto da escola, por meio das 

relações estabelecidas entre a transformação do mundo realizada pela personagem de Chico 

Buarque e os possíveis desdobramentos no processo de humanização dos alunos leitores. 

 

Palavras-Chave: Chico Buarque. Dialogismo. Polifonia. Formação do leitor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

o decorrer da leitura de uma obra, literária ou não, podem-se perceber as 

relações dialógicas empregadas em seu processo constitutivo. Um texto 

sempre é construído de modo que se relaciona com a palavra do outro 

(BAKHTIN, 1881) e esse diálogo pode trazer aproximações em termos ideológicos, 

réplicas ou tréplicas, enriquecendo o debate suscitado pelas retomadas constantes 

inerentes ao processo de criação de uma determinada obra. 

No contexto das produções literárias infantojuvenis, situa-se o texto 

Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda,  escrito na forma de um poema 

narrativo e publicado no Brasil com duas edições distintas em termos de ilustração: a 

de 1979 foi ilustrada pela designer gráfica e jornalista Donatella Berlendis; a segunda, 

de 1997, pelo desenhista, ilustrador e escritor Ziraldo Alves Pinto . Como referência, 

                                                 
380 Doutora em Educação. Prof. Permanente do Profletras e do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades 

do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória. E-mail: leticia.carvalho@ifes.edu.br. 
381 Mestrando do Profletras – Ifes Vitória. Prof. da Rede Municipal de Ensino de Vila Velha - ES. E-mail: 

rodrigogpitta@hotmail.com. 
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a edição a ser analisada neste artigo será a de 1997, uma vez que é a mais acessível, 

por sua atualidade, nas bibliotecas escolares. 

Concernente ao texto verbal, é notória a associação ao conto clássico 

Chapeuzinho Vermelho, o qual remete à tradição oral dos contos moralizantes. 

Contudo, a versão de Perrault na narrativa da Chapeuzinho Vermelho foi escrita em 

prosa, rompendo com a tradição da escrita em versos, que era então o praticado em 

sua época ( GOLDIN, 2012) ao passo que o texto buarqueano retoma a forma 

versificada, porém, em diálogo com a contemporaneidade, conforme será exposto 

mais adiante. 

Segundo Goldin (2012), as condições de vida no período em que Perrault 

registrara por escrito os diversos contos eram cruéis para o desenvolvimento das 

crianças. Por essa razão, os universos apresentados nessas histórias não devem ser 

associados a um mero psiquismo; em vez disso, eles possuem uma forte carga 

dialógica com os acontecimentos frequentes dessa época, tais como a violência, o 

abandono, as privações, fatores esses ainda persistentes na sociedade 

contemporânea. Esses textos comportam as relações sociais e os conflitos de classes já 

que o uso da palavra não pode ser isento de ideologias, ao contrário, ele as corrobora: 
 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de signos ideológicos e servem 

de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 

palavra é sempre o indicador mais sensível das transformações sociais, mesmo 

daquelas que apenas despontam, que ainda não abriram caminho para sistemas 

ideológicos estruturados, e bem formados. A palavra constitui o meio no qual se 

produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram 

tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo 

de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as frases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais 

(BAKHTIN, 2014, p.42). 

 

Em função disso, verifica-se a mudança de foco no diálogo dos irmãos Grimm 

com essa obra, uma vez que trazem as marcas de uma sociedade em que se 

estabelecera uma separação entre o universo do adulto e o da criança, pois havia 

uma idealização da infância que buscava trazer experiências de leitura não 

traumatizantes para essa parcela da população. 

Por sua vez, o diálogo buarqueano com esse clássico infantil ocorre no 

contexto do final da ditadura militar, no ano em que foi instituída a lei da anistia. O 

processo de abertura política ainda encontrava a resistência dos militares que não 

aceitavam o movimento de redemocratização do país, promovendo, inclusive, 

atentados . De certo modo, a memória concernente ao sistema repressivo, com os atos 

institucionais, a perseguição e a tortura, era muito recente. É possível que, por essa 

razão, a palavra “medo” seja tão recorrente no texto buarqueano, Chapeuzinho 

Amarelo. 

No processo de construção desse artigo, busca-se, na primeira seção,  dialogar 

acerca da representatividade da cor amarela associada ao medo, traçando um 
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paralelo com o poema “Congresso internacional do medo”, de Carlos Drummond de 

Andrade. Na seção seguinte, é abordada a questão da polifonia bakhtiniana e suas 

implicações na esfera literária; também serão discutidos os aspectos polifônicos nessa 

obra infantil a partir das vozes sociais que a constituem e o seu dialogismo com a 

obra clássica. A seção posterior apresenta o dialogismo entre o texto verbal e a 

ilustração, assim com a construção do efeito humorístico na produção desse livro em 

ambas as linguagens. Nas considerações finais, apresenta-se a síntese do teor 

discutido nas seções anteriores, assim como a ideia de responsividade que pode ser 

alcançada pelos leitores em formação no ato de leitura da narração.  

 

1. O MEDO AMARELO 

  

Em gêneros discursivos diversos, tais como quadrinhos, desenhos animados, 

poemas, entre outros, a cor amarela está associada ao medo. Tal atribuição tem sido 

difundida pelo senso comum, que, segundo Gramsci (1981), é uma forma de 

concepção de mundo ocasional e desagregada, recorrente nas classes subalternas 

anteriormente à formação da consciência, ou seja, “ [...] a filosofia dos não-filósofos, 

isto é, a concepção de mundo absorvida acriticamente pelos diferentes meios sociais 

e culturais, em que se desenvolve a individualidade moral do homem médio” 

(p.143). 

Essa associação entre o amarelo e o medo presente no contexto popular, 

inclusive em expressões cotidianas como “ficou amarelo de medo”, ou simplesmente 

“amarelou”, perante situações que apresentem desafios ou riscos, é executada pelas 

diversas vozes existentes em nossa sociedade. Contudo, essa relação também já foi 

explorada na esfera literária, conforme o poema de  Andrade (2012, p. 20)  a seguir: 

 
Congresso Internacional do Medo 

 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. 

Depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

 

O poema de Drummond foi publicado em 1940, período da Segunda Guerra 

Mundial. O contexto favorece o sentimento de angústia, o pessimismo, lançados 

como temas universais, conforme já se sugere no título pela palavra “internacional”. 

Temos a recorrência do termo “medo” (12 vezes), reforçando as distintas situações 
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em que ele ocorre. O último verso remete à referência do medo por meio da cor 

amarela: “flores amarelas e medrosas”. A voz do senso comum acerca da 

representação pictórica do medo contribuiu para a construção da sua imagem na 

manifestação do eu-lírico drummondiano. Essa repetição também se verifica na 

narrativa de Chico Buarque (2006), contudo, trazendo uma entonação um tanto 

humorística provocada pela sensação de exagero: 

 
Mesmo assim a Chapeuzinho 

tinha cada vez mais medo 

do medo do medo do medo 

de um dia encontrar um LOBO. 

Um LOBO que não existia (p.14). 

 

Contudo, essa forma de construir a narrativa explora o vocábulo de maneira 

lúdica, distanciando-se do tom de seriedade apresentado pela voz do poeta, afinal, 

trata-se de uma obra voltada ao público infantil. Esse medo exagerado pode nos 

remeter à memória do regime militar, período em que de fato o medo se havia 

instaurado na sociedade. Concernente à presença do amarelo como representação 

imagética do medo, a referência encontra-se já no título, que também é o nome da 

protagonista, a Chapeuzinho Amarelo. Essa ideia é enfatizada logo no início da 

narrativa: “Era a Chapeuzinho Amarelo./ Amarelada de medo” (p.7).  

A definição da personagem é apresentada de forma direta, e reforçada de 

imediato: “Tinha medo de tudo,/ aquela Chapeuzinho”(p.7).Observa-se que o uso do 

pronome demonstrativo “aquela” diferencia essa personagem da Chapeuzinho da 

versão clássica, demonstrando uma personalidade distinta, que nada tem de ousada 

e curiosa. O uso do acessório numa cor diferente do vermelho, no caso, o chapéu 

amarelo, traz essa distinção para a representação mental da personagem, dialogando 

com as vozes que se apropriam de tal forma de representação do medo.  

 

2. AS VOZES POLIFÔNICAS DE CHAPEUZINHO 

  

Ao mencionarmos o termo polifonia, podemos associá-lo ao campo da música 

ou à esfera literária. Referente à teoria musical, temos vozes ou melodias simultâneas 

sobrepostas numa mesma composição, sendo que essas vozes são diferenciadas, 

formando o contraponto. Partindo dessa concepção de vozes distintas as quais 

integram uma mesma linha melódica, Bakhtin desenvolveu o conceito teórico de 

polifonia aplicado ao contexto literário. O pesquisador russo, entretanto, deixa clara 

a apropriação do termo: 

 

Mas as matérias da música e do romance são diferentes demais para que se possa 

falar de algo superior à analogia figurada, à simples metáfora. Mas é essa 

metáfora que transformamos no romance polifônico, pois não encontramos 

designação mais adequada. O que não se deve esquecer é a origem metafórica de 

nosso termo (BAKHTIN, 2013, p. 24).  
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Embora tenha sinalizado o uso metafórico do termo, Bakhtin construiu a 

sólida teoria do romance polifônico a partir dos romances de Dostoiévski, em diálogo 

com outros pesquisadores, outras vozes, de modo que sua teoria pode hoje ser 

aplicada a diversas manifestações literárias. O termo romance polifônico remete à 

noção de vozes ideológicas independentes da estrutura da obra. Vozes essas 

contraditórias as quais coexistem no mesmo nível do narrador, sem que sejam 

subordinadas umas às outras, e muito menos à consciência do autor, por isso, são 

equipolentes. A base teórica dos elementos da polifonia foi desenvolvida na análise 

do conto “Memórias do subsolo” (1864), no qual o narrador em primeira pessoa, o 

“homem do subsolo”, sempre questiona os próprios argumentos, propondo a 

participação de vozes distintas, mesmo que ausentes. Em referência a essa forma de 

narração, observamos em Brait e Machado: 
 

As especificidades do “homem do subsolo”, sua maneira de relacionar-se com o 

outro e o fato de que ele se constrói a partir da palavra, ou seja, de sua palavra 

sobre si mesmo e sobre o seu mundo, ajudam a compreender o caminho 

desenvolvido por Bakhtin para explicitar nuances da polifonia constitutiva das 

narrativas dostoievskianas e do herói ideólogo do qual o protagonista de 

Memórias do subsolo é considerado o primeiro representante (2011, p.28). 

 

Conforme Bezerra (2012), o romance polifônico comporta como marcas a 

inconclusibilidade, o inacabamento, em função de o romance ser um gênero em 

formação, passível de transformações. Por isso, as personagens também passam por 

constantes evoluções: 

 

O dialogismo e a polifonia estão vinculadas à natureza ampla e multifacetada do 

universo romanesco, ao seu povoamento por um grande número de 

personagens, à capacidade do romancista para recriar a riqueza dos seres e 

caracteres humanos traduzida na multiplicidade de vozes da vida social, cultural 

e ideológica representada (p.192) 

No texto buarqueano, foi desenvolvido um diálogo com o clássico da 

literatura infantil, de maneira que as vozes manifestadas por essa forma estão 

presentes em algumas referências:  
 

[...] e principalmente um bocão 

tão grande que era capaz 

de comer duas avós, 

um caçador, 

rei, princesa, 

sete panelas de arroz, 

e um chapéu  

de sobremesa (p. 16). 

 

Podemos observar o diálogo por meio da retomada de elementos referentes 

aos contos clássicos infantis tais como a avó, o caçador e a princesa de histórias 
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tradicionais, na apresentação do LOBO, sempre com letras maiúsculas, de uma forma 

hiperbólica a fim de amplificar os efeitos de uma de suas características mais 

assustadoras nesse universo infantil: o tamanho de sua boca. Esse jogo hiperbólico 

continua com a introdução de um novo elemento, as sete panelas de arroz, que 

trazem a referência à alimentação básica do brasileiro. Também se podem notar as 

vozes da infância brasileira nas atividades que, para a menina, representavam 

motivo de temor, como ouvir conto de fadas e jogar amarelinha. Até esse momento 

do texto, temos uma descrição do medo intensificado da protagonista, a qual não tem 

sua voz expressa, num estado de passividade, que pode remeter à estagnação da 

sociedade diante dos discursos autoritários, compartilhando um medo irracional 

diante de atitudes simples, como sair de casa ou encontrar os amigos, sentimento 

esse herdado do período de censura e perseguições instauradas pela ditadura militar 

em vigor, mesmo que enfraquecida.  

Entretanto, no instante em que Chapeuzinho Amarelo encontra-se diante do 

Lobo, começa a ter sua voz reconhecida, iniciando um ato de responsividade: 
 

Mas o engraçado é que, 

assim que encontrou o LOBO, 

a Chapeuzinho Amarelo  

foi perdendo aquele medo, 

o medo do medo do medo 

de um dia encontrar um LOBO (p.18) 

 

Nesse fragmento, a protagonista assume uma postura ativa no discurso, 

iniciando o processo de desconstrução do LOBO, representação maior de todos os 

temores da menina, de forma gradual à medida que percebia que ela mesma é quem 

havia possibilitado aquela forma assustadora que ele tomara. Mais uma vez o 

narrador se utiliza da repetição “o medo do medo do medo”, todavia, opondo-se à 

primeira utilização (p. 14), com o propósito de desconstruir a imagem assustadora do 

antagonista. Mesmo com a voz autoritária do LOBO, numa tentativa de resistência, 

repetindo seu nome 25 vezes para que voltasse a provocar o medo da protagonista 

“para a menininha saber/ com quem não estava falando” (p.23). Esses últimos versos 

denotam o apagamento da identidade do LOBO. Nota-se que, até então, a voz da 

Chapeuzinho manifestava-se no silêncio, recusando-se a verbalizar qualquer forma 

de medo. Depois deu uma risada, para, no fim, em consequência da repetição do 

LOBO, assumir o turno nessa arena dialógica:  
 

Aí, 

Chapeuzinho encheu e disse: 

“Para assim! Agora! Já! 

Do jeito que você tá (p.26)! 

 

A sequência de repetições da palavra LOBO resulta na troca de posição das 

sílabas, formando a palavra BOLO, concretizando a transfiguração do antagonista e a 
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evolução da protagonista. Após essa superação, ela se junta a outras vozes da 

infância, participando de brincadeiras e outros atos tão comuns à infância como, por 

exemplo, trepar em árvore, entrar no mato e jogar amarelinha. A ela se juntam as 

vozes sociais da filha do jornaleiro, o primo da vizinha e o neto do sapateiro, 

compartilhando os momentos de uma infância saudável, pensada com nostalgia 

pelos mais velhos. Vale ressaltar que a própria linguagem empregada pela 

Chapeuzinho, dotada de informalidade, comporta as marcas da oralidade do 

brasileiro, expressando-se do mesmo modo que as vozes sociais no contexto de 

informalidade. 

 

3. O DIALOGISMO E O HUMOR NA ILUSTRAÇÃO E NO TEXTO VERBAL 

  

Conforme já fora mencionado, a ilustração de Ziraldo foi inserida a partir da 

edição publicada em 1997. Pode-se perceber, em seu trabalho, o diálogo com texto de 

Chico Buarque, uma vez que se nivela ao texto original, possibilitando outras formas 

de leitura da obra. Para Azevedo (2004), há: 

 

[...] casos em que texto escrito e imagem dividem pé de igualdade essa espécie de 

palco que é o livro. Aqui, ambos são protagonistas e atores principais. Nesse tipo 

de livro, texto e imagem estão nivelados, são absolutamente complementares 

eatuam sinérgica e dialogicamente ( p.3). 

 

O escritor e ilustrador ainda menciona como exemplo de livro no qual há 

perfeita integração entre texto e imagens O menino maluquinho, de Ziraldo. Na obra 

Chapeuzinho Amarelo, podemos perceber a equipolência das vozes do escritor e do 

ilustrador na condução do processo narrativo.  

De acordo com o escritor Cunha (2005), o humor pode se manifestar de três 

formas distintas, mas, muitas vezes, entrelaçadas: no jogo de palavras, no jogo de 

ideias e na reinvenção do cotidiano. É possível perceber nesse fragmento (p.9), no 

plano verbal, a expressão exagerada do medo, construída com o jogo semiótico na 

comparação minhoca/cobra, assim como os jogos sonoros sopa/ensopar, sol/sombra e 

os movimentos antitéticos como ficar deitada com medo de cair e sem dormir com 

medo de pesadelo. O jogo verbal provoca o efeito humorístico pelo exagero diante de 

situações cotidianas, provocando o riso em função do absurdo das situações 

descritas. Ou seja, temos a presença, nesse fragmento, do jogo de palavras (sopa/ 

ensopar), o jogo de ideias (não ficar em pé com medo de cair) e a reinvenção do 

cotidiano, com a recusa de ações comuns e genéricas. 

A ilustração que acompanha a expressão verbal dialoga com esse formato 

hiperbólico do medo, de modo que o signo minhoca ganhou dimensão exagerada, 

corroborando a capacidade imaginativa da protagonista em intensificar os elementos 

cotidianos, gerando nela o medo. É interessante observar também os outros 

elementos que compõem a cena, tais como as duas aranhas de olhos arregalados, que 

podem inclusive, por seus traços lúdicos, conquistar a simpatia do leitor infantil. A 
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própria expressão de medo da menina auxilia na composição da cena, 

complementando a atmosfera de medo naquele contexto 
 

Figura 1 – O medo hiperbólico382 

 

 
 

 Em outro fragmento do texto (p.12 e 13), quando é então apresentado o 

antagonista, o LOBO, percebe-se o jogo sonoro presente nas rimas 

montanha/Alemanha/aranha/estranha, além disso, nota-se o diálogo com as fábulas 

clássicas na referência ao país em que nasceram os irmãos Grimm, a Alemanha. Há 

também o jogo de ideias a partir da apresentação de uma personagem “que nunca se 

via” e “que vai ver nem existia”. No plano da ilustração, verificam-se a presença do 

signo avião, ressaltando o elemento estrangeiro descrito no texto, assim como a 

(não)presença do LOBO, sinalizada pela ilustração dos olhos em uma espécie de 

caverna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
382 Fonte: https://pt.slideshare.net/stellasorg/chapeuzinho-amarelo-chico-buarque 
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Figura 2 – O  elemento estrangeiro383 

 
 

Figura 3 – A desconstrução do medo384 

 
 

Nesse cenário, destaca-se também, nas figuras acima, a expressividade da 

menina, sempre com seu chapeuzinho na cor amarela, explorando a associação da 

cor ao medo. Ao final da narrativa, temos a continuidade do lúdico na tessitura do 

processo narrativo, com a transfiguração do LOBO em BOLO, e da forma como essa 

técnica de desconstrução ajudou a protagonista a superar seus temores, mais uma 

vez com o jogo de palavras: Grão da (dragão), Barão- Tu (tubarão) e Trosmons 

(monstros).  

O ilustrador dialoga com essa forma lúdica de apresentação, trazendo 

personagens agora sorridentes, numa resolução de conflito em que a responsividade 

da protagonista transformou o seu mundo. Por esse viés, é possível associar essa 

forma de desconstrução das figuras repressivas, autoritárias, ao contexto em que os 

militares não mais poderiam promover o terror com sua presença. As vozes sociais, 

                                                 
383 Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54762/ 
384 Fonte: http://familianesguinha.blogspot.com/2013/12/chapeuzinho-amarelo-e-totoro.html 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54762/
http://familianesguinha.blogspot.com/2013/12/chapeuzinho-amarelo-e-totoro.html-


AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

2
7

 

agindo de modo responsivo, puderam superar o medo de falar, de andar pelas ruas, 

ou de dormir. 

Sob tal ótica, o discurso literário apresenta elementos em sua constituição cuja 

potencialidade na formação do leitor na escola aponta para a constituição de um 

olhar crítico e atento, a partir do qual esses leitores possam perceber as dimensões 

dialógicas e polifônicas da literatura, ao compreenderem as vozes sociais 

representadas mimeticamente na edificação literária, bem como as relações entre 

autores, épocas, produções culturais e leitores, ancoradas em situações concretas e 

históricas em que se dão as interações sociais, de modo que as dimensões política, 

simbólica, sociológica, antropológica e filosófica que perpassam o ato de ler, possam 

se contrapor a posturas redutoras que destaquem no trabalho com o universo 

ficcional apenas os elementos formais do texto. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo, buscou-se dialogar acerca da presença da polifonia 

bakhtiniana na construção da narrativa Chapeuzinho Amarelo, assim como o 

dialogismo presente na obra, tanto no plano verbal quanto no visual. As relações 

dialógicas remetem a formas clássicas do universo literário infantil, ao gênero 

poético, conforme observado no poema de Drummond, ao contexto em que a obra 

foi produzida e também às vozes sociais diversas, incluindo o senso comum. É 

possível verificar a equipolência das vozes de Chico Buarque e Ziraldo no 

desenvolvimento dessa narrativa, as quais buscam ao máximo dialogar com leitor 

infantil de modo que esse possa agir criticamente no decorrer da leitura, enxergando 

na responsividade da protagonista uma forma de superar os medos.  

Embora tenha sido escrito no período do final da ditadura militar no Brasil, 

com o movimento pela anistia, o texto traz características universais uma vez que 

aborda as situações cotidianas da criança, as brincadeiras, as amizades, e até os 

medos. Esse diálogo com o mundo infantil foi desenvolvido com criatividade e 

sensibilidade tanto pelo escritor quanto pelo ilustrador, orquestrando uma narração 

que estimula a criança a imaginar o que mais a Chapeuzinho poderia inventar, o que 

estaria por vir.  

A mediação da leitura sob a ótica bakhtiniana poderá situar autor, leitor e 

texto social e ideologicamente em seu tempo e para além dele, a partir da pluralidade 

de mundos possíveis que emergem do cotejamento entre as interações verbais 

advindas dos livros e das experiências concretas de leitura. 
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EXPERENCIANDO O LÚDICO 

NAS AULAS DE LÍNGUA 

INGLESA  
 

Liani Bartz da SILVA385 
 

RESUMO 

 

Atualmente, muitas  escolas ainda apresentam um contexto tradicional de ensino com 

métodos de ensino/aprendizagem de línguas que são, em sua maioria, repetitivos e 

cansativos para os alunos. Neste artigo experenciamos o uso do lúdico em aulas de língua 

inglesa, com uma turma de ensino fundamental de um 6º ano de uma escola municipal 

localizada  em uma zona rural do município de Aceguá, RS. Como referencial teórico nos 

apoiamos em Huizinga (2000),  Luckesi (2004), dentre outros estudos. A metodologia está 

pautada na pesquisa qualitativa, mais especificamente, na pesquisa narrativa com ênfase na 

experiência (Larrosa, 2004). Para a geração de dados (1º semestre de 2018), utilizamos o 

diário de campo escrito pela professora e pelos alunos, questionários dirigidos aos alunos, 

além de gravações em vídeo. Como resultados da pesquisa, pudemos observar que os 

alunos se mostraram bastante engajados em todas as atividades propostas, demonstrando 

que o lúdico tem potencial como ferramenta potencializadora para o ensino/aprendizagem 

de uma língua adicional, embora notemos que ainda há a necessidade de melhor reelaborar 

as atividades de modo a explorar as potencialidades das experiências lúdicas.  

 

Palavras-Chave: Lúdico. Ensino/aprendizagem. Língua inglesa.  

 

 

PALAVRAS INICIAIS 

  

 escolha do tema se deve, primeiramente, ao fato de minha preocupação em 

manter a motivação dos alunos e  tornar a aprendizagem da língua inglesa 

(L.I) mais interativa. Em razão disso, acredito que a utilização do lúdico 

pode tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas para os educandos, sobretudo pré-

adolescentes que estão sempre ávidos por novidades. 

Desta forma, o objetivo deste estudo tem como foco o trabalho pedagógico 

dentro da sala de aula e busca explorar o potencial  do lúdico no ensino L.I, já que o 

contexto escolar  atual tem sido visto pela grande maioria dos alunos como um lugar 

chato e apático. Isso se deve, em parte,  às inúmeras  atividades estruturais realizadas 

em sala de aula durante o ensino/aprendizagem de línguas. Estas atividades não lhes 

chama mais a atenção, pois são quase sempre as mesmas: com o giz,  o conteúdo e o 

quadro negro de onde se copia quase tudo, completa, repete e busca fixar. 

                                                 
385 Professora de língua inglesa  na cidade de Aceguá, RS. Mestranda do curso Mestrado Profissional em Ensino 

de Línguas da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, RS. 

A 
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Cysneiros (2000) destaca que a realidade encontrada em sala de aula é a 

mesma de muitos anos anteriores,  ou seja, os pais esperando que o professor  ensine, 

os alunos cheios de expectativas que se deparam com um ambiente nada 

estimulante, sempre repetitivo e distante da realidade deles. É sabido que a escola 

concorre com fatores externos que  despertam mais  interesse dos alunos, pois  estes 

são expostos todos os dias a diferentes mídias: videogame, whatsapp, redes sociais 

etc. 

Pensando em uma forma de tornar as aulas de L.I mais interessantes, atrativas 

e participativas por parte dos alunos, busquei nas atividades lúdicas  uma alternativa 

produtiva para o educando, uma vez que elas podem despertar o interesse e 

estimular uma aprendizagem mais significativa/interativa, quer dizer, o aprendizado 

poderá ultrapassar as portas da escola, ir além do mero conhecimento adquirido.  

Assim,  o aluno poderá perceber que a aprendizagem não vai  ser apenas 

decorar regras gramaticais ou simplesmente encher as linhas de seu caderno, mas 

sim que vai experimentar/experienciar conteúdos de uma disciplina de forma 

enriquecedora, interativa e motivadora. 

 

CONTEXTO DE EXPERIÊNCIA  

 

As atividades deste estudo foram realizadas durante o 1º semestre de 2018 em 

uma turma de 22 alunos do sexto ano  da Escola de Ensino Fundamental Pioneira, 

situada na zona rural do município de Aceguá, RS. As aulas foram distribuídas em 

cinco períodos de quarenta e cinco minutos cada e as atividades foram realizadas 

durante cinco encontros. Esta escola está localizada na Colônia Pioneira, interior do 

município de Aceguá, RS. Esta teve o início de suas atividades em 20 de março de 

2002. Em virtude de sua localização estratégica, recebe alunos de todos os 

assentamentos de Aceguá e demais comunidades de sua área de abrangência. 

A Colônia Pioneira, por sua vez, faz parte da Colônia Nova que tem origem 

em 1949, com a vinda de 86 famílias de menonitas alemães, seguidores do sacerdote 

Menno Simons, fundador do grupo religioso em meados do século XVI. No distrito 

de Aceguá, fronteira com o Uruguai, essas famílias, vindas da Alemanha, dividiram 

uma estância e começaram a produzir no campo. Com  o passar dos anos, estas 

famílias se multiplicaram, formando uma nova Colônia. Os descendentes dessas 

famílias, em idade escolar, são atendidos, em sua maioria, pelas escolas municipais 

de Aceguá: Escola Francisco de Paula Pereira, na localidade da Tábua, e Escola 

Pioneira, na localidade da Colônia Pioneira. O município oferece  escolas somente de 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio é ofertado pelo Estado em uma escola 

localizada na zona urbana do município de Aceguá. 

Quando comecei a trabalhar no município de Aceguá, em dezenove de maio 

de 2008, ano este em que fui  nomeada, as línguas adicionais ofertadas na época nas 

escolas  eram três: Língua Inglesa, Língua Espanhola e Alemã. Os alunos tinham a 

oportunidade de escolha mas, na época, eles,   em sua maioria, eram de origem 

alemã. Essa maioria optava por estudar alemão e espanhol, já que a escola está 
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localizada próxima da fronteira com o Uruguai, ou seja, o mais óbvio era optar pelas 

duas línguas que lhes seria necessário naquele contexto, uma vez que estes idiomas 

se aproximavam mais da realidade deles.  

Com este contexto a minha frente, senti a necessidade de buscar novos meios 

para trazer os alunos para minhas aulas de inglês. Neste momento, percebi que as 

atividades trabalhadas a partir de  jogos os atraía e poderiam ser mais produtivas no 

sentido de lhes proporcionar uma melhor aprendizagem e motivação. As aulas de L.I 

chegavam a ser esperadas por parte de alguns alunos, pois queriam saber o que seria 

trabalhado e de que forma eles  teriam uma nova forma de aprendizagem com este 

outro idioma. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho, de cunho qualitativo, se pauta na pesquisa narrativa conforme 

nos explica Seródio e Prado (2017) 
 

O que nos leva a apresentar este estudo é a compreensão da pesquisa 

narrativa como proporcionadora do desenrolar, no ato, do próprio evento-

conhecimento. Compreendendo a vida como evento e não como ser-dado, a 

pesquisa narrativa passa a ser um instrumento de compreensão que se dá no 

acontecimento denominado da escrita-evento. (SERÓDIO, PRADO, 2017, p. 2) 

  

Desse modo, estive na sala de aula para experienciar e narrar os 

acontecimentos que afetaram a mim e os sujeitos com os quais interagi durante o 

processo de aprendizagem. Os dados gerados para a análise foram, após o 

desenvolvimento das atividades, gravações das atividades em vídeo, o diário de 

bordo elaborado pela professora e os diários individuais de cada aluno.   

 

1 aula  

Primeira atividade:  

Roda de conversa - em português - sobre os membros da família de cada um dos 

alunos.  

 

Segunda atividade: 

Cada aluno desenhou em uma folha A4 os membros de sua família e, em seguida, 

apresentaram para os colegas - em português. Após, a professora perguntou aos 

alunos se eles sabiam como se falava em inglês os membros da família.  

2 aula 

Primeira atividade 

Com os desenhos em mãos os alunos foram apresentando os membros da sua família 

para os colegas em inglês. 
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Segunda atividade 

Cada aluno desenhou a árvore genealógica de sua família, e em seguida cada um 

apresentou a sua família -em inglês- para os colegas utilizando: Who is he/she? 

3 aula  

Primeira atividade  

Roda de conversa em inglês em que cada um com seus desenhos e árvores 

conversaram sobre o tema família em inglês. 

 

Segunda atividade 

Questionário sobre preferências alimentares do pai e da mãe: What do you like to eat? 

What do you hate to eat? Cada aluno levou a pergunta para casa para interagir com os 

pais. 

 

4 aula  

Primeira atividade 

Foi realizado um jogo de bingo com os membros da família em inglês. 

 

Segunda atividade 

Roda de conversa sobre as atividades realizadas sobre os membros da família que foi 

retomado para mostrar um vídeo -em inglês- sobre os diferentes tipos de famílias. 

5 aula 

Primeira atividade 

Apresentação e discussão sobre o vídeo. 

Segunda atividade 

Roda de conversa avaliativa sobre as atividades realizadas nas aulas. 

 

UM POUCO SOBRE O LÚDICO  

 

De acordo com o dicionário Michaelis386, o termo lúdico tem sua origem na 

palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Se considerarmos isolado o significado 

deste termo, ele estaria se referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento 

espontâneo. Assim, o termo “ludus”, segundo os pesquisadores Luckesi (2004) e 

Huizinga (2000), tem sua origem no latim, mas significa também brincar e não 

apenas jogar, como considerado em um primeiro momento. Então, neste brincar 

estão incluídas as brincadeiras, os jogos e os divertimentos, assim como a relativa 

                                                 
386 http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ludico/. Acesso em 

10/08/18 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ludico/
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conduta daquele que brinca, joga e que se diverte seja no ambiente familiar ou 

educacional como a escola. 

Ainda de acordo com Huizinga (2000) lúdico é o campo da “ilusão” e da 

“simulação”, além de ter uma conotação de prazer, de algo que se realiza sem 

conflitos e com uma finalidade específica. Para compreendermos a total extensão do 

significado do termo, precisamos, então, descobrir o significado do jogo, da 

brincadeira e do brinquedo. Podemos observar esses diversos aspectos do lúdico nas 

civilizações antigas como, por exemplo, em suas pinturas rupestres, suas danças, 

suas manifestações de alegria, sua forma de caça etc. Na civilização atual percebemos 

a presença marcante da brincadeira na vida do homem: nas piadas, na “paixão 

nacional” (futebol), na “número 1” (cerveja), nos esportes em geral, no bilhar, no 

xadrez, na dança e nas brincadeiras infantis. 

Huizinga (2000, p. 4) defende que “o jogo constitui uma preparação do jovem para 

as tarefas sérias que a vida dele exigirá mais tarde”. Sob este enfoque, percebe-se que o 

jogo pode constituir-se em um instrumento na tomada de consciência a respeito das 

semelhanças e da interrelação entre todos os seres humanos, não apenas da sala de 

aula, da escola, mas no mundo.  

Segundo Antunes (2011), os jogos precisam ser rigorosamente estudados e 

analisados para serem de fato eficientes, porque aqueles que são ocasionais e que não 

passam pela experimentação e pesquisa são ineficazes. Além disso, devemos ter a 

preocupação de dosá-los de acordo com a proposta pedagógica para que não atuem 

como “desestímulos” ou excessos.  

Vale ressaltar ainda que, para o desenvolvimento deste estudo inicial, 

considero a concepção sociointeracionista de língua que, conforme nos explica 

Geraldi (2004):  

a linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar uma transmissão 

de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar 

da interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não 

conseguiria levar a cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 

constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. (GERALDI, 

2004, p. 21) 

 

Essa visão de língua(gem) está ancorada nos estudos de Bakhtin para quem  

“a língua vive e evolui historicamente    na comunicação verbal concreta, não no 

sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos 

falantes” (BAKHTIN, 1997, p. 124). 

 

NARRANDO AS EXPERIÊNCIAS 

 

Os conteúdos selecionados para esta intervenção foram: os membros da 

família, os interrogativos who e what, além dos pronomes pessoais. Essas questões 

foram propostas para que as crianças, de uma certa forma, a partir das atividades em 
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aula, pudessem interagir com suas famílias, conhecendo mais o universo de seus 

pais. Para a atividade inicial, realizamos uma roda de conversa  com os alunos sobre 

suas famílias. Como eixo norteador foi usada  a pergunta : “quem é sua família? quem 

são os membros de sua família?”. Cada aluno teve a oportunidade de falar sobre a 

composição de sua família,  quem moravam com eles, quantos eles eram. Esta parte 

da atividade, a conversa inicial, foi realizada em língua portuguesa. Deste modo, o 

tempo utilizado na explicação foi grande, já que todos fizeram questão de falar de 

seu pai, sua mãe e irmãos, detalhadamente. Logo após esta roda de conversa, foi 

proposto que cada aluno ilustrasse em uma folha A4 sua família. Nesta parte a 

professora também participou e ilustrou a família dela. Foi ofertado um tempo para 

que os alunos realizassem a ilustração solicitada. 

Logo após as ilustrações estarem prontas, cada um mostrou para os colegas o 

seu desenho. Em seguida, a professora perguntou se eles sabiam alguns nomes dos 

membros da família em inglês. Os alunos foram falando em inglês aqueles nomes os 

quais eles já tinham conhecimento, tais como:  Mother/ Father / Brother… Neste 

momento foi possível constatar que eles já sabiam  alguns membros da família em 

inglês, mesmo sendo alunos de uma zona rural. Após esta conversa e com as 

ilustrações em mãos, os alunos foram apresentando suas famílias aos colegas com a 

ajuda da professora. Como por exemplo: my father  João, my mother Maria, my sister 

Jane. Dessa forma, foi trabalhada  a oralidade, aspecto ainda muito negligenciado nas 

aulas de línguas. As ilustrações, pelo fato de terem sido elaboradas por cada aluno, 

facilitou a interação de forma bastante espontânea, pois eles estavam falando de suas 

próprias famílias e não apenas olhando figuras de um livro e repetindo vocabulário.  

Após este primeiro momento, os alunos realizaram a auto-avaliação referente 

a esta aula através do diário de bordo. Na roda de conversa percebi, por parte de 

alguns  alunos, uma certa surpresa quando eu mostrei a ilustração de minha família 

para eles, já que ela é constituída por mim e meus dois filhos; o pai deles não mora 

conosco, pois somos separados. Nenhum aluno perguntou pela figura paterna 

ausente na minha ilustração e, durante a roda de conversa, quando a eles foi 

perguntado se as famílias ilustradas nas atividades eram todas iguais, eles já haviam 

percebidos que havia configurações familiares diversas. Uma aluna mencionou: “ 

profe a sua é diferente, o pai dos seus filhos não mora com vocês”. Percebi, naquele 

momento, que muitos alunos mantêm a concepção  de que pelo  fato de ser 

professora a vida é toda “correta”. Isso se deve, talvez, porque para alguns alunos os 

professores ainda são exemplos de valores morais tradicionais, ou seja, não 

esperavam que eu tivesse uma família que não a tradicional: pai, mãe e filhos. 

Os relatos nos diários de bordos foram feitos de forma bastante espontânea, 

pois os alunos gostaram muito das atividades e não se sentiram envergonhados ao 

falarem para os colegas utilizando a língua inglesa. No momento em que foram 

apresentar suas famílias demonstraram interesse por esse assunto, sobretudo pelo 

fato de poder falar e apresentar suas familiares para os colegas sem, no entanto, se 

sentirem pressionados ou envergonhados por uma pronúncia que não estivesse 

totalmente correta, o que fez com que a aula se desenvolvesse de forma tranquila. 
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Embora os alunos já se conhecessem, por viverem próximos, todos queriam falar e 

dizer quais eram os membros de sua família. Nas palavras de Luckesi (2004) a 

atividade lúdica é aquela que  propicia à pessoa que a vive, uma sensação de 

liberdade, um estado de plenitude e de entrar total imersão para essa vivência.  

No segundo momento foi proposto aos discentes que ilustrassem a árvore 

genealógica de suas famílias, tornando assim mais amplo o conhecimento sobre os 

membros da família em inglês, já que nesta árvore foram mencionados outros 

familiares, tais como avô, avó, tio e tia. Dessa forma, o vocabulário foi ampliado e a 

oralidade em L.I também foi praticada pelos alunos. Após a árvore genealógica estar 

pronta, os alunos, em duplas, conversaram sobre os membros de suas famílias com 

os colegas, apresentando-lhes sua família. A conversa fluiu muito bem, até mesmo 

pelo fato de estarem em duplas, o que lhes deixou mais seguros.  

 Enquanto eles conversavam em duplas, eu buscava ouvir atentamente o 

desenvolvimento de cada um deles e, quando necessário,  lhes auxiliava  na 

pronúncia das palavras que eles sentiam mais dificuldade de falar. Isso foi de grande 

valia, pois neste momento as  dúvidas quanto à pronúncia eram sanadas. Após a 

conversa e apresentação entre as duplas, foi proposto para os alunos apresentarem 

suas árvores genealógicas para os demais colegas, ampliando, desse modo, o 

vocabulário que já era maior. Nem todos quiseram participar, pois haviam palavras 

que eles ainda achavam difíceis de pronunciar e não se sentiram à vontade para falar 

em um grande grupo. 

Mesmo assim, considero que a aula foi bastante produtiva, uma vez que 

aqueles que, livremente, apresentaram os membros de sua família, estavam bem 

confiantes e seguros. Logo após a atividade realizada, os alunos fizeram a avaliação 

em seus diários de bordo, assim como a professora. As escritas dos alunos sobre as 

aulas foram as mais variadas. Uns gostaram muito, outros comentaram sobre os 

desenhos das árvores estarem feios, ou seja, fugiram do foco que era trabalhar a 

escrita dos membros da família com a ênfase na oralidade. Pude perceber que a 

maioria dos alunos gostaram da aula, achando que, quando a atividade parte de um 

grupo menor para, em seguida, interagir com  um grupo maior se torna mais fácil a 

aprendizagem. Eles puderam compartilhar o que aprenderam com os colegas, sem 

medo de errar.   

Outra atividade realizada foi apresentar a família aos colegas com o auxílio do 

interrogativo “ Who?”. A atividade foi realizada em duplas, com a ilustração da 

árvore genealógica em mãos, posicionados em frente ao quadro, ou seja, de frente 

para os colegas, os alunos perguntaram: Who is he? / Who is she?. E o aluno que havia 

feito a ilustração respondia: He is my father/ she is my mother e assim sucessivamente. 

Desta forma, a oralidade foi trabalhada de forma dinâmica e interativa. Partindo 

sempre de um grupo menor para um grupo maior, a atividade, em um primeiro 

momento, foi realizada em duplas e depois para  partiu para o grande o grupo. A 

participação dos alunos foi efetiva neste momento, embora houvesse alguns falando 

baixinho, meio envergonhados, mas não demonstravam constrangimento ou medo 

de errar e, quando erravam, repetiam, perguntavam com tranquilidade. Ou seja, “o 
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que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age 

ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Não há divisão” (LUCKESI, 2004, 

p. 2). Desse modo, percebi que a aprendizagem de línguas pode proporcionar uma 

relação direta com essas vivências ou experiências lúdicas. 

 Pude perceber ainda que as aulas relacionadas com essas experiências lúdicas 

tornam as atividades propostas mais participativas e interessantes aos alunos, uma 

vez que eles não apenas decoram e repetem novas palavras, mas sim, vivenciam 

estes momentos dentro de sua realidade, tomando como referência o contexto 

familiar  de cada um. 

Outra atividade realizada foi um bingo com os membros da família, a 

atividade mais esperada por parte dos educandos. Cada aluno recebeu uma cartela e 

nela selecionou os membros da família que queria escrever sobre ela; foi 

determinado um tempo para  eles preencher suas cartelas. Após o preenchimento da 

cartela, começou o sorteio do bingo e, a cada palavra sorteada, a vibração era visível. 

No momento em que o aluno dizia bingo, a cartela era conferida e, de acordo com as 

palavras sorteadas, se estas estavam corretas, o aluno deveria ler para a professora os 

membros da família em inglês para poder receber seu prêmio.  

Os alunos demonstraram que o lúdico proporciona interesse na aprendizagem 

e, depois de finalizada esta atividade, foi possível perceber o quanto mais eles se 

sentiram seguros tanto na escrita quanto na pronúncia das palavras. Em um dos 

diários de bordo um aluno escreveu: “ Eu amei este jogo, mas queria matar meu colega, 

ele bingou todas as vezes”. Outra aluna mencionou o fato de “como é bom aprender 

brincando”. Segundo Antunes (2011, p. 9 ) quando o idioma – inglês no meu caso -  é 

apresentado como diversão, as crianças passam a ser estimuladas e desenvolvem 

uma ótima capacidade de concentração.  

Outra atividade realizada foi a apresentação de um vídeo em língua inglesa 

mostrando diferentes tipos de família. Eles assistiram a primeira vez e, em seguida, 

conversaram sobre o que entenderam do vídeo. Após,  foi apresentado mais uma vez 

para que pudessem entender o que era falado sobre o tema família naquele vídeo. O 

objetivo era que os alunos compreendessem sobre o que se tratava o assunto, ou seja,  

sobre os diferentes tipos de família da atualidade, mas  todas tendo o amor como 

elemento em comum entre elas.  

Nos diários de bordo foi possível perceber que os alunos identificaram os 

diferentes tipos de família que ali apareceram e que o vídeo queria mostrar, não 

importando como era constituída cada família (pai/mãe/filhos, duas mães com filhos, 

dois pais com filhos), mas sim que existia amor e carinho entre todas as pessoas que 

constituíam as famílias. Como relatado no diários de aluno: por que é legal todo mundo 

saber que nem todo mundo tem família igual. 

 

PALAVRAS FINAIS 

 

Após estas experiências, apesar de muitas falhas, foi possível perceber que 

trabalhar com atividades/experiências lúdicas, de modo a (re)significar a realidade 
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dos alunos, pode tornar as aulas de L.I bem mais produtivas. Isso vai além de 

simplesmente motivar os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

mas proporcionar-lhes momentos de uma interação efetiva entre os sujeitos (alunos, 

professora, pais), tendo a linguagem como referência.  

Os alunos participaram das aulas de forma espontânea e, com isso, a aula de 

L.I. deixou de ser apenas o simples memorizar/fixar um vocabulário novo sem um 

objetivo maior,  e passou a buscar algo que estivesse relacionado aos alunos e aos 

seus contextos. Isso evidenciou a viabilidade de desenvolvimento de uma pesquisa 

mais aprofundada, mostrando que as palavras são signos que refletem e refratam 

uma realidade, conforme explica Bakhtin (1997). Ou seja, o significado do 

vocabulário aprendido ultrapassa a mera fixação porque, a partir de palavras que 

muitos já conheciam como father, mother etc, eles puderam refletir sobre questões de 

relevância para suas vidas como é o tema de gênero e sexualidade. As aulas, mesmo 

sendo da disciplina de L.I, nos possibilitou refletir sobre um tema atual com as 

crianças sem, no entanto, realizar julgamentos prévios, impor um conteúdo, mas 

refletindo sobre o cotidiano dos educandos e suas relações familiares. 
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RESUMO 

 

Este texto objetiva realizar um diálogo entre a teoria bakitiniana e o ensino de língua 

portuguesa para surdo, que deve ser visto como mais do que simplesmente dar subsistência 

de vocabulário e regras gramáticais, mas, também, como forma de pensar em estratégias 

para que os alunos possam se sentir envolvidos pelas línguas e sua interação. Dessa 

maneira, o presente estudo tem como objetivo dialogar sobre as possibilidades deste ensino. 

Os dados expostos aqui foram coletados em uma escola de surdos do município de Foz do 

Iguaçu-Pr, no segundo semestre de 2016. Tais dados fazem parte de um projeto maior de 

Ensino-Aprendizagem da Língua Portuguesa na Modalidade Escrita (L2) para Surdos, 

referente a um Projeto de Extensão da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu. Nesse 

processo, participaram 18 alunos surdos, investigou-se como acontece a apropriação da 

língua e essa interface entre a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

focando a mediação do ensino por meio da Libras para o ensino da escrita de Língua 

Portuguesa. Por fim, com base nesse processo de ensino, foi possível perceber a interface 

entre a Libras e a Língua Portuguesa escrita, cada uma com seu valor único, mas os dois 

importantes para o sujeito surdo, com sua língua materna influenciando a escrita da 

segunda língua e mostrando que é possível desenvolver suas habilidades em escrita da 

língua portuguesa através do método visual e abordagem bilíngue. Embasando tal proposta, 

exporemos alguns conceitos sobre linguagem do pensador russo Mikhail Bakhtin e de seu 

Círculo. 

 

Palavras-Chave: Libras. Língua Portuguesa. Estudos Bakhtinianos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 linguagem humana sempre foi motivo de curiosidades e especulações dos 

seres humanos, pois é um fenômeno intrinsecamente relacionado com 

práticas sociais; logo, quando perguntamos pelo significado, é fundamental 
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considerar o que as pessoas estão fazendo quando usam a linguagem. 

Nesse sentido, as línguas expressam a capacidade específica dos seres 

humanos para a linguagem, expressam as culturas, os valores e os padrões sociais de 

um determinado grupo social. Bakhtin/Volochinov, 2000 [1929]: 283) afirmam que 

“aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) 

”. 

Logo, as relações humanas são mediadas e percorridas pela linguagem, 

independente do campo ou área do conhecimento em que são inseridas (Bakhtin, 

2003). Quanto mais um sujeito se qualifica, mais “poder” ele alcança em um 

determinado grupo social. A representação da linguagem verbalizada, a escrita, é a 

demonstração clara e explícita do nível de conhecimento de um sujeito. 

Um pequeno exemplo das relações mediadas e percorridas pela linguagem 

verbal está numa entrevista de emprego, em que o primeiro passo é o candidato 

apresentar um bom currículo. Do seu desempenho na escrita dependerá a 

convocação para uma entrevista que, dependendo do uso da linguagem oral, poderá 

ser ou não efetivado. Decorreu-se no projeto que ora vamos apresentar que foi esse o 

primeiro gênero discursivo solicitado pelos alunos surdos para estudar, já que é uma 

necessidade que eles carregam consigo. 

Nesse processo, é válido frisar que, nos primeiros anos de vida, o ser humano 

“adquire” a linguagem. O ouvinte, a oral, e o surdo, a língua de sinais. No momento 

da estruturação dessa linguagem, abre-se uma grande lacuna na aprendizagem do 

surdo. Isso porque o ouvinte aprende a falar e se comunicar por meio da fala e, 

posteriormente, aprende a escrita dessa língua; o surdo, no entanto, sinaliza e se 

expressa por meio da língua de sinais, mas aprende a escrita da língua oralizada. 

A língua de sinais possibilita ao surdo interagir com os seus interlocutores, 

utilizando da linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 

interpretar e usufruir das produções culturais. No que tange à língua, Bakhtin e 

Volochinov (1997[1929], p. 123) nos chamam a pensar a respeito do enunciado como 

unidade da comunicação discursiva, concebendo a linguagem como interação verbal:  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 1997 

[1929], p. 123). 

 

Atualmente a educação dos surdos é um tema inquietante; um exemplo são as 

propostas educacionais, que mesmo tendo por objetivo propiciar o desenvolvimento 

dos alunos surdos, resultam em uma série de limitações no cotidiano escolar, 

levando inclusive os que chegam ao final do Ensino Médio a não apresentarem 

autonomia da escrita e da leitura em Língua Portuguesa. 
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Desse modo, este estudo centra-se na necessidade de analisar e refletir, 

criticamente, como se dá o processo de construção da língua escrita pelo surdo 

adulto e que tem a língua de sinais como sua primeira língua (L1), que esteja 

terminando ensino médio ou que já tenha concluído, fundamentado nos 

pressupostos bakhtinianos.  

O trabalho apresenta, primeiramente, a metodologia utilizada para que esse 

trabalho fosse realizado, esclarecendo como a metodologia da pesquisa-ação pode 

influenciar o contexto vivenciado, com experiências que podem trazer boas reflexões 

críticas e melhorar o processo ensino aprendizagem. Também será descrito como 

ocorreu o projeto de extensão, integrante do processo, bem como os alunos e 

conteúdos ministrados, assim dialogando com a teoria bakhtiniana, esclarecendo o 

sentido das vivências e as línguas nesse contexto. 

 

1. DIALOGANDO COM A METODOLOGIA 

 

A técnica de pesquisa utilizada para que esse projeto fosse realizado foi a 

pesquisa-ação, a qual, segundo Tripp (2005), é um método para o desenvolvimento 

de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas 

para melhorar o ensino e o aprendizado dos alunos; isso é importante porque 

qualquer tipo de reflexão sobre a ação é chamado de pesquisa-ação.  

Corroborando com o Tripp, Franco (2005) defende que a pesquisa e a ação 

devem caminhar juntas quando se pretende a transformação da prática, pensando 

nesse sentido que a melhor fonte para uma efetiva reflexão de ação e pesquisa é o 

projeto de extensão.  

Nesse projeto em questão, os alunos são surdos e adota-se uma abordagem 

específica bilíngue, defendida atualmente pela comunidade surda e por alguns 

pesquisadores como Quadros e Karnopp (2004), Fernandes (2011), mesmo que pouco 

empregada no Brasil. No caso, a reflexão é feita em cada encontro do projeto, 

colaborando com o crescimento dos pesquisadores e dos próprios alunos que são 

alvos principais da pesquisa.  

Diante disso, esse projeto foi realizado para que se pudesse refletir sobre as 

dificuldades dos surdos em relação à língua portuguesa, na modalidade escrita e na 

leitura. O fato é que eles terminam o ensino médio com dificuldades de comunicação. 

Para Bakhtin (2003), toda e qualquer atividade humana está diretamente ligada à 

linguagem. E, por conseguinte, mostra-se no projeto de extensão uma realidade a 

partir da proposta bilíngue: 

 
O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõe a 

tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm 

apontado para essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de 

crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como língua 

natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. (QUADROS, 

1997, p. 27). 
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A partir dessas reflexões, considera-se que a metodologia escolhida seja capaz 

de compreender como a reflexão e a ação podem influenciar no meio social e 

comprovar a pesquisa realizada. Segundo Tripp (2005), a pesquisa-ação, como uma 

forma de investigação-ação, é um processo corrente, repetitivo, no qual o que se 

alcança em cada ciclo fornece o ponto de partida para melhorar no seguinte.  

No decorrer do projeto, foi possível em cada aula exposta analisar esse ciclo, 

sendo que, a cada momento, tentava-se esclarecer e melhorar a forma de 

comunicação entre nós professores e eles alunos, para que ocorresse o ensino 

aprendizagem e pudéssemos ter resultados possíveis de análise, fossem eles 

positivos ou negativos, como será descrito no decorrer deste artigo.  

 

2. O PROJETO DE EXTENSÃO  

 

O projeto de extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE, tem como finalidade um processo de formação de pessoas e de geração 

de conhecimento, assim como todo processo de extensão dentro de uma 

universidade, estabelecido na resolução nº 236/2014 CEPE/UNIOESTE. No capítulo I, 

o art 1º, diz: “A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico, que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade. ”  

A educação dos surdos vem sendo amplamente discutida e alavancada pelos 

movimentos liderados pela comunidade surda, com vistas ao reconhecimento de sua 

língua materna e de sua própria identidade. Contudo, percebem-se grandes 

dificuldades dos surdos na chamada “inclusão” de modo geral, pois o concluinte do 

ensino médio apenas desenvolve a habilidade de decodificação e não a de 

interpretação.  

Dessa forma, o projeto de extensão teve como princípio uma análise das 

redações dos sujeitos surdos inclusos nas escolas regulares; todavia, considerou-se 

que apenas pedir essas redações nas escolas deixaria várias dúvidas, como: Quem 

realmente escreveu as redações? Como foi feita a motivação para a escrita? Qual foi o 

tema escolhido e por quê?  

Em meio a essas questões, fez-se necessário algo mais específico, em que 

realmente se pudesse ter a certeza de todo o envolvimento do sujeito no processo da 

escrita e as práticas impostas para que o processo acontecesse. Dessa forma, o projeto 

de extensão, voltado apenas para pessoas surdas, teve o intuito de explorar e 

contribuir com o processo o ensino-aprendizagem da língua portuguesa na 

modalidade escrita (L2) para surdos.  

O projeto procurou estimular a autonomia da escrita da língua portuguesa. 

Quanto ao conceito de autonomia, parte-se de uma definição de sujeito autor e ator 

(Bakhtin, 2003), no sentido de “aquele que age”. Assim, foram ofertadas condições de 

protagonismo do surdo em sua vivência e, também, exercitar habilidades que o 

auxiliassem na compreensão de diferentes gêneros discursivos, contribuindo para o 

exercício da cidadania e com o processo formativo desse sujeito.  
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Por isso, acredita-se que, ao aplicar a teoria dialógica da linguagem, proposta 

por Bakhtin e Volochinov (1997), ao ensino-aprendizagem do gênero discursivo, bem 

como à análise e descrição interpretativa dos aspectos constitutivos do gênero, em 

alunos surdos, viabiliza aos alunos um ensino que dê autonomia da leitura e escrita, 

partindo de pressupostos dos seus cotidianos e mostrando as necessidades de cada 

prática. 

Assim, os objetivos do projeto foram vários, sempre priorizando a cultura 

surda, entre eles, estimular o interesse e a autonomia dos estudantes para o uso 

social da escrita e da leitura da língua portuguesa, estudar os diferentes gêneros 

discursivos de uso cotidiano, incentivar o surdo a ser protagonista em sua vida social 

e oferecer meios para desenvolvimento e possível futuro acesso à universidade.  

Entretanto, as preocupações para realizar o projeto foram muitas, a começar 

de não ter um público suficiente para que o projeto fosse realizado e a pesquisa 

concretizada, pois se deduzia que os surdos “teriam trauma da língua portuguesa” e 

que não manifestariam interesse.  

Ao contrário do que foi deduzido, e uma vez abertas as inscrições e divulgado 

o projeto aos sujeitos surdos, o início dos encontros se deu com 9 surdos, e logo nos 

outros encontros havia um total de 18 alunos que compareciam às aulas, 

demostrando interesse em aprender a língua portuguesa escrita.  

Cabe lembrar que o projeto não precisou de Tradutor e Intérprete de Língua 

de Sinais (TILS), pois o público alvo era de surdos e os professores usavam apenas 

Libras. Foram três professores - 2 ouvintes e 1 surdo. Até a metade do curso, o 

professor surdo ministrou as aulas e, depois, os dois professores ouvintes. Observa-

se que, tanto com o professor surdo como com o ouvinte, os alunos interagiam e 

manifestavam suas dúvidas sem receio, pois o que predominava era sua língua 

materna.  

A proposta se manteve em todas as aulas ministradas na língua materna da 

comunidade, em Libras (L1), tendo como prioridade a metodologia visual, utilizando 

recursos como lousa, giz colorido, multimídia, fotos e vídeos, buscando diferentes 

formas para um melhor entendimento de cada conteúdo exposto. Para Duarte (2012), 

precisamos, ao pensar o ensino de língua:  

 
[…] entender as particularidades linguísticas e procurar respeitar as regras das 

línguas em questão, materna e segunda língua, estabelecendo, para o aprendiz, 

possibilidades de edificação de signos em ambas e buscando correlacionar as 

duas gramáticas/estruturas, para não propormos uma aprendizagem impossível 

para o surdo. (DUARTE, 2012, p. 317) 

 

Com essa metodologia visual, instiga-se a interação no momento da 

aprendizagem respeitando a cultura e a identidade dos alunos, para que pudessem 

potencializar as informações transmitidas. Assim:  
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A figura visual, tanto a representação abstrata quanto a figurativa ou 

pictográfica, traz consigo o potencial de ser aproveitada como recurso para 

transmitir conhecimento e desenvolver raciocínio. Para o aluno surdo que estuda 

na rede regular de ensino, como também no caso do aluno surdo atendido em 

instituição de educação especial, o caminho da aprendizagem necessariamente 

será visual, daí a importância de os educadores compreenderem mais sobre o 

poder constitutivo da imagem, tanto no sentido de ler imagens quanto no de 

produzi-las. (REILY, 2003, p. 169) 

 

Portanto, percebeu-se, no decorrer das aulas que tudo dependia da 

metodologia utilizada para tal aprendizado e, também, como e quantas vezes o 

conteúdo exposto era explicado para o aluno surdo em sua língua materna, pois a 

vivência de um aluno para outro é diferente e cada um deve ser levado em 

consideração. 

Um ponto a se refletir é que, na escola inclusiva, são usados métodos para 

pessoas ouvintes, ou seja; métodos orais-auditivos, com pouco recurso visual, em 

que o único contato do aluno surdo com o ambiente escolar acontece por meio do 

intérprete de libras; o profissional intérprete/tradutor deve passar toda a informação 

para o aluno surdo, sendo o único canal de comunicação. Por esse motivo, eles 

acabam sendo excluídos da interação em sala, pois são impossibilitados de ter 

visualização ao mesmo tempo do quadro, intérprete, livros, colegas. Assim, segundo 

Ribeiro (2013, p. 27):  

 
Pode-se entender que a educação de surdos não se resume a um ambiente 

hipoteticamente inclusivo. O acesso à educação se dá em um ambiente 

educacional bilíngue, construído a partir de adequações que vão além de se 

permitir a presença do aluno surdo em salas de aula regulares. A atenção com 

questões de acesso linguístico é prioridade nesse processo. 

 

No formato bilíngue, tendo a Libras como língua de instrução, observa-se que 

os alunos interagiam entre eles e com as professoras, tirando dúvidas e auxiliando no 

decorrer das atividades. As dificuldades com as línguas, tanto a materna quanto a 

língua portuguesa, foram diversas; todavia, a partir de cada aula, identificavam-se 

suas maiores dificuldades e se reforçavam esses pontos de dificuldade nas aulas para 

que tivessem maior proveito.  

O projeto foi realizado uma vez por semana, nas quintas-feiras, nas 

dependências da Escola de/para Surdos do Município de Foz do Iguaçu – PR. É 

importante ressaltar que alguns encontros foram na Unioeste, quando a Escola de 

Surdos estava fechada para férias coletivas, o que propiciou aos alunos conhecerem a 

universidade e se interessarem ainda mais pelo ensino superior. Os conteúdos 

também foram mudando de acordo com a necessidade dos alunos surdos, como já 

explicado, e ao total foram 40h/a, 2h/a por semana durante 5 meses.  

Acredita-se que os surdos puderam compreender e se situar em seu cotidiano, 

além de serem estimulados a se interessarem em ampliar seus conhecimentos para 
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superar os obstáculos posteriores, crescer profissionalmente e lutar pelos seus 

direitos com mais autonomia.  

 

3. SUJEITOS DA PESQUISA E CONTEÚDOS MINISTRADOS 

 

Os sujeitos de pesquisa foram 18 pessoas surdas que atuam em diferentes 

esferas sociais e tiveram suas identidades preservadas, por motivos éticos. 

Participaram do projeto sujeitos surdos entre 18–30 anos, o que dificultou a interação 

no decorrer das aulas; no início, tentamos conhecer os alunos e seus desejos quanto 

ao ensino de uma segunda língua na modalidade escrita.  

A maioria dos surdos que participaram foram oralizados (14 alunos). Esses 

conseguem compreender razoavelmente a leitura labial e articulam algumas 

palavras; por isso, em casa a maioria usa a fala e um pouco dos sinais para 

comunicação, uma vez que todos os surdos são de famílias ouvintes.  

Alguns alunos ainda estavam estudando na escola inclusiva, no Ensino Médio, 

mas a maioria já tinha concluído essa etapa e gostariam de aprender mais a língua 

portuguesa na modalidade escrita para sua própria “inclusão” na sociedade, uma 

vez que, quando vão em algum estabelecimento sozinhos, utilizam a escrita para 

facilitar o processo comunicativo.  

No decorrer das aulas, perceberam-se diferentes níveis de aprendizagens dos 

alunos, alguns com razoável domínio de leitura da língua portuguesa. Esses 

conseguiam identificar os vocabulários com mais facilidade, porém outros alunos 

tinham dificuldades no reconhecimento do vocabulário do português, em reconhecer 

os significados das palavras, encontrando dificuldades no desenvolvimento das 

atividades.  

Nesse contexto, o ideal seria dividi-los em dois grupos, por exemplo, básico 1 

e básico 2, para que pudéssemos atender melhor as dificuldades encontradas, 

trabalhando cada aspecto linguístico no nível apropriado, fosse inicial ou mais 

avançado, em um processo contínuo de ensino aprendizagem. Entretanto, como 

estávamos em apenas 3 professoras e não haveria tempo para que a divisão do grupo 

ocorresse, foi considerado continuar todos juntos no mesmo grupo e, a cada aula, 

trabalhar as dúvidas que iam surgindo.  

A cada encontro, tentávamos trabalhar conteúdos próximos de sua cultura e 

realidade visual-espacial, sempre aplicando hipóteses que os ajudassem na 

aprendizagem. Assim, algumas foram tentativas frustradas, mas na maioria das 

vezes conseguíamos refletir e melhorar a cada aula, algo possibilitado por nossa 

metodologia: é um ciclo e a cada ação precisa ter uma reflexão para transformação do 

contexto. Sobre isso, Ribeiro declara:  

 
Ao atender um aluno surdo ele trabalhará com um sujeito que apresenta uma 

cultura visual, com uma identidade fortalecida por peculiaridades que o 

distinguem de seus pares ouvintes e que expressa suas ideias através de uma 

linguagem visual-espacial: a língua de sinais. (RIBEIRO, p. 35, 2013) 
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Nesta perspectiva, com o método visual-espacial, as aulas e atividades foram 

realizadas através da Libras (L1) para explicar a Língua Portuguesa (L2) e, assim, eles 

debatiam entre si e com os professores, interagindo nas aulas.  

Os conteúdos foram escolhidos no decorrer dos encontros, visto que, a cada 

aspecto das línguas explicado, era necessário repetir as explicações de formas 

diferentes, ou levar exercícios distintos, de modo que não ficasse uma explicação 

cansativa e fosse cumprido o objetivo da aula. 

Percebeu-se que, quando propúnhamos exercícios que os alunos pudessem 

debater, a aula transcorria melhor e com mais êxito. No português, existem palavras 

que não possuem sinais correspondentes na Libras, então foi necessário quando 

desconheciam uma delas, explicar o significado para que eles associassem ao 

contexto no qual estava sendo inserida a palavra, sem maiores dificuldades de 

compreensão.  

Foram vários conteúdos ministrados, alguns itens lexicais foram ensinados em 

Libras, quando percebíamos que não os conheciam; trabalhamos verbos e construção 

frasal com os verbos escolhidos; trabalhamos o gênero “currículo”, a pedido de 

alguns alunos. Ainda para o tópico de gênero discursivo, propusemos histórias em 

sequência, atividade pela qual fizeram vídeos contando histórias em Libras. Logo, 

para (Bakhtin, 2003, p.265) “a língua passa a integrar a vida através de enunciados 

concretos; é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua”. 

Desse modo, entendemos enunciador como aquele que enuncia, seja oral ou visual. 

Esta vida só terá acesso através das contextualizações das historicidades dos sinais 

da Língua Brasileira de Sinais, em nosso caso. 

Em um segundo momento, foram aprofundadas as linguísticas de Libras e de 

Língua Portuguesa, sendo necessário retomar a estrutura da língua materna (L1) 

para compreenderem a segunda língua (L2).  

Os tópicos linguísticos trabalhados inicialmente foram artigos, pronomes, 

preposições, três aspectos linguísticos inexistentes em sinais, mas existentes no 

espaço visual onde são organizados os enunciados e, juntamente com os alunos, 

foram feitos vários exercícios diferentes para que pudessem compreender o contexto 

de cada tópico e seu emprego na língua escrita. Esses tópicos linguísticos foram 

vistos mais do que simplesmente dar subsistência de vocabulário e regras 

gramaticais, mas como forma de pensar em estratégias para que os alunos pudessem 

se sentir envolvidos pelas línguas e sua interação, em contexto real. 

Por fim, foi proposta a produção de um texto descritivo. Por meio da seleção 

de 3 textos destes, realizou-se a análise final do projeto – nesse diálogo, estão em foco 

a apresentação de como foi o projeto, seus pontos positivos e negativos. 

 

4. POSSÍVEIS DIÁLOGOS COM TEORIA BAKHTINIANA 

 

O processo da escrita pelo surdo se inicia partindo da referência de uma 

primeira língua – língua de sinais. A língua de sinais possibilita ao surdo interagir 

com os seus interlocutores, utilizando da linguagem como meio para produzir, 
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expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, e é 

a partir desse pressuposto que se pode rever as práticas de leitura e escrita dos 

alunos surdos, para que eles possam encontrar sentido e significado em tais práticas. 

Essas reflexões acerca da linguagem como forma de interação é embasada na 

teoria bakhtiniana. Assim, Bakhtin nos explica que “[...] todos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” e que “[...] o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos” 

(Bakhtin, 2003 p. 261). 

O trabalho com os surdos nesse projeto de extensão da Unioeste, que resultou 

em meu trabalho de conclusão de curso da graduação e que, de certa forma, 

motivou-me para as demais pesquisas nesta área de ensino de línguas. Os alunos que 

participaram do projeto foram todos oriundos de escolas públicas, dedicados e 

esforçados, demonstraram interesse em todos os encontros e disseram que gostariam 

que as aulas continuassem no ano seguinte, entretanto, infelizmente, não foi possível.  

No decorrer das aulas, foi analisado que uma parcela desses alunos chega do 

ensino médio apenas decodificando signos e não interpretando, seja em qualquer das 

duas línguas visual ou escrita. Nesse processo, eles relataram que encontram 

dificuldades com a interação em sala de aula na escola regular inclusiva, uma vez 

que são limitados apenas com um canal de comunicação que é o intérprete, e ficam 

prejudicados quando necessitam olhar para o intérprete que é sua fonte de 

comunicação, para o professor que, de certa forma, mostra em suas expressões o que 

requer, ao quadro e/ou ao livro, e/ou slides explicando o conteúdo; dessa forma, o 

aluno fica em desvantagem dos outros sujeitos ali incluídos. 

Porém, mesmo com as dificuldades de comunicação encontradas na educação, 

mostram-se interessados no desenvolvimento da segunda língua, como observamos 

nos textos, em que tentam estabelecer relações com a língua para aprimorar a escrita 

e entender fatores linguísticos que diferem de sua língua materna (Cezar, 2014).  

E, por esse modo, citamos Bakhtin (2003) que estabelece uma distinção 

fundamental que promove um novo olhar sobre nossa concepção de 

língua/linguagem. O enunciado, para Bakhtin, é constituído não apenas do aparato 

técnico formal de elementos que a língua já possui, em seu contexto lexical, 

gramatical e estrutural, todavia, leva em consideração os falantes reais em situações 

reais de enunciação, em que a comunicação é significativa e o sentido é situado, 

tendo em vista, ainda, as relações entre os participantes da interação.  

Logo, os sujeitos surdos ficam presos em todo esse “tentar” entender, pelo 

menos, o contexto que está sendo inserido, sem nem mesmo ter significação e sentido 

sobre tudo que está acontecendo, visto que o sujeito está tão preocupado em 

entender o que o professor solicita, que a participação dele em contexto real fica 

muito distante, está entre permanecer ali “incluído” e entender de fato o que está 

ocorrendo.  

Ainda, percorrendo no pensamento bakhtiniano, compreendemos que todo 

sinal em Libras é um signo, quando em uso. As codificações, acordos e os sentidos 

são constituídos na interação dialógica dos usuários da língua. Conforme 
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Bakhtin/Volochinov (2000 [1929], p.43) “todas as manifestações verbais estão, por 

certo, ligadas aos demais tipos de manifestações e de interação de natureza 

semiótica, à mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc.”. Estes 

sinais manuais estão em constante processo junto com os sinais “não manuais”, isto 

é, com a semiótica e a mímica, com os recursos corporais da face, corpo e postura 

corporal, com o olhar, e até mesmo com o silêncio, possibilitando, assim, a 

compreensão da linguagem que tem como base as expressões da Língua de Sinais. 

Nesse projeto, foi proposto o ensino bilíngue, que se mostra importante em 

relação à educação dos surdos, pois respeita o modo como veem e compreendem o 

mundo e aprendem com a interface da Libras na língua portuguesa, sempre 

respeitando a sua língua materna e desenvolvendo melhor a segunda língua para 

terem uma maior interação na sociedade. Por isso, destacamos o que Bakhtin (2003) 

afirma: “o sujeito se define, assim, sempre por suas relações com outros sujeitos, 

razão pela qual essa construção implica num processo plural, inesgotável, inconcluso 

e aberto”. 

Ainda que os resultados não tenham sido muito diferentes, mostrando marcas 

da Libras na língua portuguesa escrita, acredita-se que se esses alunos tivessem mais 

tempo de aula, durante um ano inteiro, e pudesse ser trabalhado cada aspecto 

linguístico mostrado por eles, poderiam ocorrer resultados mais satisfatórios.  

A partir dos dados coletados, percebeu-se que, mesmo com dificuldades na 

escrita, os alunos tentam usar alguns aspectos da língua portuguesa na segunda 

produção, a redação, depois da explicação de alguns elementos linguísticos; assim, 

nota-se a preocupação deles em usar os conectivos e o tempo verbal, mesmo que não 

tenham certeza de como utilizar. A tentativa mostra que eles compreenderam que o 

português escrito difere de sua língua materna. 

Uma proposta, para que eles conseguissem perceber melhor a escrita da 

língua portuguesa, é explorar a leitura em conjunto com a escrita, pois tendo mais 

contato com diferentes gêneros discursivos é possível notar como se realiza 

concretamente a língua escrita.  

Nesse contexto, levando em consideração que a escrita da língua portuguesa 

pode ser visual e os gêneros discursivos estão presentes no cotidiano do surdo como 

no de qualquer pessoa, pressupõe que conseguirão interagir melhor com as línguas 

se lhes for ofertada esta formação na perspectiva bilíngue. A possiblidade de 

reconstrução das estratégias e de se alcançar os resultados esperados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o projeto de extensão visando ao ensino bilíngue, além de 

respeitar a cultura e a identidade da comunidade surda, mostrou-se importante para 

o desenvolvimento dos alunos, podendo interagir entre eles e os professores, 

expressando com sua língua anseios e dificuldades.  

Entretanto, seria mais oportuno se a turma tivesse sido dividida em níveis de 

desenvolvimento, e se pudesse oferecer uma maior quantidade de aulas com uma 
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continuidade dos estudos, como um processo contínuo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que possibilitaria maiores leituras, debates e oportunidades de reescritas 

dos textos. 

Com base nas aulas e atividades observadas, foi possível perceber a interface 

entre a Libras e a língua portuguesa escrita, cada uma com seu valor único, mas os 

dois importantes para o sujeito surdo, sua língua materna influenciando na escrita da 

segunda língua e mostrando que é possível desenvolver, através do método visual e 

abordagem bilíngue, um ensino mais coerente. 

O ensino de línguas deve, então, considerar sempre sua dinâmica dialógica e a 

língua viva. Assim sendo, conforme Bakhtin/Volochinov (1997), o ensino eficaz de 

uma língua estrangeira é aquele em que o aprendiz vivencia essa língua por meio de 

sua inserção num contexto e em situações concretas. 

Compreende-se, no entanto, que os processos observados nesse estudo são 

apenas indicações para uma transformação da educação para surdos, todavia, 

aponta-se para aspectos importantes que merecem uma reflexão, principalmente no 

que se refere ao desenvolvimento dos sujeitos como leitores, dando subsídios para 

que novas pesquisas sejam realizadas. 
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APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS EM INTERAÇÕES 

DE TELETANDEM: um olhar sob a 

perspectiva bakhtiniana  
 

Maisa de Alcântara ZAKIR389 

Luciane de PAULA390 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar interações de teletandem, um contexto telecolaborativo 

de aprendizagem de línguas estrangeiras, entre um aluno de uma universidade privada 

estadunidense e uma aluna de uma universidade pública brasileira. Por meio de aplicativos 

de tecnologia VOIP (Voice Over Internet Protocol), o projeto Teletandem e transculturalidade na 

interação on-line em línguas estrangeiras por webcam promove o contato intercultural entre 

alunos brasileiros e alunos de diferentes instituições parceiras pelo mundo. Este trabalho 

teve início durante o doutoramento em Estudos Linguísticos e atualmente é desenvolvido 

em uma pesquisa de pós-doutorado que enfoca interações de teletandem, analisadas sob a 

perspectiva dialógica calcada nos estudos de Bakhtin e o Círculo. São investigadas questões 

linguísticas, sociais e ideológicas, constitutivas do discurso nas transcrições das interações 

analisadas. Os resultados da pesquisa apontam para uma concepção de aprendizagem de 

línguas estrangeiras calcada na interação entre dois sujeitos que se constituem na relação eu-

outro e na dinâmica que estabelecem ao longo do processo de realização do teletandem. 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem de línguas estrangeiras. Teletandem. Bakhtin. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

tualmente o uso de tecnologias da informação e comunicação tem tido 

grande impacto no contexto de ensino e aprendizagem de línguas 

estrangeiras (LE) e diminuído fronteiras geográficas que, até pouco tempo 

atrás, impossibilitavam a interação entre pessoas de diferentes países. Os termos 

“Comunicação Mediada por computador” (CMC) e “Aprendizagem de Línguas 

Assistida por Computador  (Computer-Assisted Language Learning, que forma a sigla 

                                                 
389 Pós-doutoranda, bolsista CAPES/PNPD pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa 

na Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Araraquara. Professora Substituta no Departamento de 

Ciência da Informação na UNESP-Marília. E-mail: maisa.zakir@unesp.br 
390 Professora da UNESP-Assis e do PPGLLP da UNESP-Araraquara. Coordenadora do GED, Grupo de Estudos 

Discursivos. E-mail: lucianedepaula1@gmail.com 
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CALL) têm se difundido cada vez mais, à medida que aumenta o número de 

instituições que inserem a tecnologia em seus cursos de LE. O conceito de 

telecolaboração, que de acordo com Belz (2003, p. 2), “envolve a aplicação de redes 

globais de computador para a aprendizagem de língua estrangeira (e segunda 

língua) em ambientes institucionalizados” também está presente nesse cenário em 

que as parcerias institucionais têm proporcionado o contato de seus alunos com 

falantes nativos e/ou proficientes das línguas por eles estudadas. 

A telecolaboração é entendida por O’Dowd (2011, p. 342) como a utilização de 

“ferramentas de comunicação online para reunir grupos de aprendizes de línguas em 

locais geograficamente distantes para desenvolver suas habilidades linguísticas e 

competência intercultural por meio de tarefas colaborativas e trabalho de projeto”391. 

O teletandem é um contexto de aprendizagem de LE que tem se destacado no âmbito 

da telecolaboração ou “troca e interação online” (OIE, Online Interaction and Exchange, 

em inglês), para usar uma expressão empregada por Dooly & O’Dowd (2012).  

 Cunhado por Telles (2006), o termo teletandem refere-se a um contexto virtual 

síncrono e telecolaborativo de aprendizagem entre dois falantes nativos (ou 

proficientes) de diferentes línguas (TELLES, 2006; TELLES & VASSALLO, 2009). Os 

parceiros trabalham colaborativamente, utilizando recursos de voz, texto e imagens 

de webcam do Skype ou outros aplicativos, com o objetivo de aprenderem a língua um 

do outro. O tempo é dividido em duas partes iguais, nas quais os parceiros 

interagem em uma língua de cada vez, ajudando o outro a aprender a sua língua. Ao 

final da primeira parte, os parceiros trocam, então, de papéis e de línguas.  

A proposta de aprendizagem de línguas em teletandem fundamenta-se nos 

princípios da aprendizagem em tandem, descritos por Brammerts (1996): autonomia, 

reciprocidade e separação de línguas. Comum na Europa, que conta com grande fluxo de 

estrangeiros em muitos lugares, o tandem presencial não seria possível em grande 

parte do território brasileiro, sobretudo em cidades pequenas, afastadas de grandes 

centros, que não têm a circulação massiva de pessoas estrangeiras que possam 

praticá-lo. Diante dessa constatação, o teletandem é pensado por Telles (2006) como 

um projeto de dimensão política, na medida em que possibilita a alunos 

universitários brasileiros tanto o acesso democrático e gratuito a diferentes línguas 

como o contato com alunos estrangeiros, sobretudo àqueles que não têm a 

oportunidade de realizar um intercâmbio no exterior. 

Atualmente, o projeto é intitulado Teletandem e transculturalidade e, nessa fase, 

desenvolvida desde 2010, a consolidação de parcerias com universidades 

estrangeiras levou os pesquisadores brasileiros a realizarem sessões de teletandem 

envolvendo turmas inteiras de alunos de português como língua estrangeira e 

grupos de alunos brasileiros nos laboratórios das universidades participantes. 

Atualmente os alunos são colocados em pares que, na maioria das vezes, se mantêm 

                                                 
391 No original: “[...] online communication tools to bring together classes of language learners in geographically 

distant locations to develop their foreign language skills and intercultural competence through collaborative tasks 

and project work.”  
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ao longo do semestre e realizam a interação, que é acompanhada pelo professor da 

turma, no caso das universidades estrangeiras, e pelo professor dos alunos, ou por 

um pesquisador do projeto, no caso da universidade brasileira (UB). 

A institucionalização do teletandem possibilitou o desenvolvimento de 

parcerias de ensino e pesquisa entre universidades brasileiras e estrangeiras. Os 

dados analisados neste trabalho resultam de uma dessas parcerias em uma 

universidade estadunidense (doravante UE) no ano de 2012. A proposta do trabalho 

é promover uma reflexão acerca da perspectiva dialógica, calcada na filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin, para analisar as interações de uma dupla de 

interagentes de teletandem, em suas dimensões linguística e translinguística.  

As seções a seguir referem-se à fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho e à análise das interações entre Vincent e Daniela, respectivamente alunos 

da UE e da UB, participantes da pesquisa. Por fim, as considerações finais 

apresentam uma reflexão acerca das implicações da Análise Dialógica do Discurso 

no modo como se dá a dinâmica das interações em teletandem. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

  

A concepção de linguagem pensada de modo inseparável de seu conteúdo 

ideológico, desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin, trouxe contribuições que 

impactaram toda a linguística, ressoando também no ensino e aprendizagem de LE. 

De acordo com Kramsch (2009), o interesse por Bakhtin entre os estudiosos da 

linguagem coincide com a percepção de que o ensino de línguas não precisa estar 

vinculado a teorias estruturalistas, que veem a língua como separadas de sua 

realidade.  

Este trabalho fundamenta-se nos princípios teórico-metodológicos da Análise 

Dialógica do Discurso (ADD), calcada, sobretudo, na proposta de Bakhtin (2013) de 

criar uma disciplina chamada “Metalinguística” ou “Translinguística.”392 O filosofo 

russo, ao analisar as relações dialógicas na construção da linguagem nas obras de 

Dostoiévski, constata que tais relações são impossíveis sob uma perspectiva 

rigorosamente linguística. É importante destacar, contudo, que ao contrário do que 

certas leituras equivocadas da obra de Bakhtin fazem crer, ele não nega a existência 

do sistema da língua e não condena seu estudo, mas apenas propõe a disciplina 

translinguística porque entende que a linguística não explica o modo de 

funcionamento real da linguagem (FIORIN, 2011). A proposta de Bakhtin, portanto, 

considera que 

 
A linguística conhece, evidentemente, a forma composicional do “discurso 

dialógico” e estuda as suas particularidades sintáticas léxico-semânticas. Mas ela 

                                                 
392 Embora a tradução brasileira do livro A poética de Dostoiévski (BAKHTIN, 2013) utilize o termo metalinguística, 

adotado por Brait (2010), este trabalho adota o termo translinguística, em consonância com estudiosos brasileiros 

como Fiorin (2011) e Paula (2013). Fiorin (2011) justifica sua escolha pelos valores semânticos que envolvem 

metalinguística e explica que os prefixos meta (grego) e trans (latino) são equivalentes do ponto de vista do sistema.  
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as estuda como fenômenos puramente linguísticos, ou seja, no plano da língua, e 

não pode abordar, em hipótese alguma, a especificidade das relações dialógicas 

entre as réplicas. Por isso, ao estudar o “discurso dialógico”, a linguística deve 

aproveitar os resultados da metalinguística. (BAKHTIN, 2013, p. 209). 

 

Assim, a translinguística tem por objeto “o exame das relações dialógicas entre 

os enunciados, seu modo de constituição real” (FIORIN, 2011, p. 33), levando em 

conta a historicidade do discurso. É a partir desta perspectiva que as interações entre 

os participantes de pesquisa, Vincent e Daniela, são estudadas neste trabalho. Do 

ponto de vista bakhtiniano, é por meio da linguagem que se constituem a sociedade e 

a cultura. Nesse sentido, o teletandem é o contexto no qual esses três conceitos estão 

entremeados e as interações são analisadas discursivamente em suas dimensões 

linguística e translinguística. 

A concepção de língua na qual este trabalho se embasa difere, portanto, da 

proposta pelo objetivismo abstrato, cuja expressão principal é a teoria saussureana. 

Para Bakhtin/Volochinov (2004, p. 96), “a separação da língua de seu conteúdo 

ideológico constitui um dos erros mais grosseiros do objetivismo abstrato.” Além 

disso, outro problema dessa orientação é que não se atribui sentido às palavras 

quando elas são entendidas apenas como itens de dicionário, como formas fixas. Ao 

contrário, no teletandem, assim como na concepção bakhtiniana, “[...] na prática viva 

da língua, a consciência lingüística do locutor e do receptor nada tem a ver com um 

sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de 

conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma particular.” (BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV, 2004, p. 95). 

Estabelecer a diferença entre tais concepções não quer dizer, no entanto, que 

não seja necessário entender os níveis estruturais da língua para poder analisar 

aquilo que é translinguístico, ou seja, aquilo que ultrapassa os limites da linguística e 

está no nível discursivo. Assim, na análise dos dados a seguir são consideradas essas 

duas dimensões. 

Ao explicar a disciplina que propõe, Bakhtin (2013) confere a seu objeto de 

estudo uma dimensão extralinguística: 

 
[…] as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 

daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica que constitui o 

verdadeiro campo da vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for 

o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 

etc.), está impregnada de relações dialógicas. Mas a Lingüística estuda a 

linguagem propriamente dita com sua lógica específica na sua generalidade, 

como algo que torna possível a comunicação dialógica, pois ela abstrai 

conseqüentemente as relações propriamente dialógicas. Essas relações se situam 

no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico e, por isto, tais relações 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

5
5

 

devem ser estudadas pela Metalingüística, que ultrapassa os limites da 

Lingüística e possui objeto autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 2013, p. 209). 

 

Fiorin (2011, p. 34), ao discorrer sobre as categorias de análise em Bakhtin, 

esclarece que “qualquer análise linguística pode ser utilizada como base de uma 

análise translinguística [...] Assim, numa análise translinguística, é preciso analisar as 

significações do texto, para, a partir daí, examinar as relações com o que está fora 

dele.” 

O embasamento constitutivo da teoria dialógica do discurso, segundo Brait 

(2010), postula 
 

a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e sujeitos que 

instaura os estudos da linguagem como lugares de produção de conhecimento de 

forma comprometida, responsável, e não apenas como procedimento submetido a 

teorias e metodologias dominantes em determinadas épocas. Mais ainda, esse 

embasamento constitutivo diz respeito a uma concepção de linguagem, de 

construção e produção de sentidos necessariamente apoiadas nas relações 

discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados. (BRAIT, 2010, p. 10). 

 

Nesse sentido, a historicidade e o dialogismo são constitutivos do discurso, 

como vimos anteriormente na definição de Bakhtin (2013). A respeito do dialogismo 

constitutivo do discurso, Fiorin (2011) pontua que 

 
a palavra do outro é condição necessária para a existência de qualquer discurso, 

sob um discurso há outro discurso. Essas duas vozes não precisam estar 

marcadas no fio do discurso, elas são apreendidas pelo nosso conhecimento dos 

diferentes discursos que circulam numa dada época numa determinada formação 

social. (FIORIN, 2011, p. 40). 

 

Como veremos na seção a seguir, isso fica bastante evidente, tanto no 

momento em que as interações entre Vincent e Daniela ocorreram quanto no 

momento em que elas foram analisadas. Corroborando a escolha da perspectiva 

teórico-metodológica que orienta este trabalho, foi fundamental considerar os 

aspectos da ADD que Brait (2013) destaca como elementos-chave no tratamento dos 

dados coletados para a realização de uma pesquisa: 

 
a) o reconhecimento da multiplicidade de discursos que constituem um texto ou 

um conjunto de textos que modificam, alteram ou subvertem suas relações, por 

força da mudança de esfera de circulação e recepção; b) o discurso, definido 

como relações dialógicas, tomado como objeto de uma disciplina interdisciplinar, 

denominada por Bakhtin metalinguística ou translinguística, e que hoje pode ser 

tomada como embrião da análise/teoria dialógica do discurso; c) o pressuposto 

teórico-metodológico de que as relações dialógicas se estabelecem a partir de 

ponto de vista assumido por um sujeito histórico, social, cultural; d) as 

consequências teórico-metodológicas de que as relações dialógicas não são 
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dadas, não estando, portanto, jamais prontas e acabadas num determinado objeto 

de pesquisa, mas sempre estabelecidas a partir de um ponto de vista moldado 

por valores, tensões, fronteiras; e) o papel das linguagens e dos sujeitos na 

construção dos sentidos; e) a concepção de texto como assinatura de um sujeito, 

individual ou coletivo, que mobiliza discursos históricos, sociais e culturais para 

constituí-lo e constituir-se. (BRAIT, 2013, p. 85). 

 

Tomando esses aspectos como princípios teóricos orientadores, a 

interpretação dos excertos das interações entre Vincent e Daniela transcritas e 

analisadas na seção a seguir volta-se às questões de natureza linguística e, portanto, 

sociais e ideológicas, impregnadas na multiplicidade de discursos materializados.  

  

2. ANÁLISE DAS INTERAÇÕES EM TELETANDEM DA DUPLA VINCENT E 

DANIELA 

  

Nesta seção de análise de interações entre Vincent e Daniela, primeiramente é 

apresentada uma síntese das sessões de teletandem na ordem cronológica em que 

ocorreram. Em seguida, as informações referentes à parceria analisada são 

apresentadas em uma tabela que oferece um panorama geral das interações. Por 

último é analisada a dinâmica das interações a partir de excertos transcritos, os quais 

são interpretados à luz dos princípios teórico-metodológicos da ADD, brevemente 

expostos na seção anterior.  

 

2.1 Síntese das interações 

 

As sessões de teletandem entre Vincent e Daniela que foram gravadas e 

transcritas ocorreram nos dias 09, 11, 18 e 23 de abril de 2012 e estão sintetizadas a 

seguir: 

 

09 de abril de 2012: A interação começa em português e eles falam sobre o 

feriado de Páscoa. Esse assunto foi recorrente nas interações do dia 09 de abril 

também com as outras duplas participantes da pesquisa (ver ZAKIR, 2015), tendo em 

vista que o dia anterior havia sido domingo de Páscoa e, geralmente, as interações 

tratam de assuntos relacionados às atividades cotidianas das duplas. Tal constatação 

corrobora que a dimensão espaço-temporal é constitutiva da linguagem e, no 

contexto dessa pesquisa, da dinâmica estabelecida pelos interagentes durante as 

sessões de teletandem. Com relação aos turnos, foi possível constatar que eles são 

bem divididos e que Daniela apresenta um pouco mais de dificuldade quando fala 

em inglês do que Vincent quando fala em português. Há alguns momentos de 

interrupção no turno e mudanças de assuntos que indicam uma dificuldade de os 

interagentes se entenderem. Como indicado na tabela 1, adiante, os interagentes 

falam sobre comidas, relacionando-as à Páscoa, e sobre algumas leituras que fizeram 

ou estão fazendo. 
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11 de abril de 2012: A interação tem início em português e os turnos são bem 

divididos. Os interagentes utilizam o chat e tradutores online para esclarecer dúvidas 

que surgem. Falam sobre seus planos de vida, abordam diferenças entre as 

universidades em relação aos cursos, falam sobre  sobre rotinas e opções de lazer nas 

respectivas cidades onde moram.  

 

18 de abril de 2012: A interação tem início em português, com os interagentes 

conversando sobre assuntos da família de Daniela e sobre o fim das aulas e o término 

das sessões de do teletandem. O turno de português é mais curto do que o de inglês e 

há momentos de code switching para esclarecimento de dúvidas. Vincent e Daniela 

abordam as diferenças entre leis de trânsito no Brasil e nos EUA e são trazidas para 

discussão questões que generalizam a prática da corrupção e da impunidade no 

Brasil. Os interagentes negociam significados e checam as informações por meio de 

ferramentas da internet. 

 

23 de abril de 2012: Na última interação entre Vincent e Daniela, também 

iniciada em português, há equivalência de tempo nos turnos de português e inglês. 

Há interferências do espanhol em alguns momentos da fala do interagente 

estadunidense. Com relação às temáticas da sessão, a dupla fala de forma geral sobre 

algumas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, a partir de assuntos abordados em 

outras interações. Por ser a última sessão, os interagentes devem avaliar as interações 

de teletandem, o que fazem rapidamente. Grande parte da interação é dedicada à 

comparação entre os veículos que ambos possuem e as marcas e modelos de carros 

de que gostam. 

A tabela 1, a seguir, apresenta um panorama geral das interações entre 

Vincent e Daniela: 

 
Tabela 1 – Síntese das interações de teletandem entre Vincent e Daniela 

 

V

incent e 

Daniela 

09/

04/2012 

11/

04/2012 

16/

04/2012 

18/04/20

12 

23/04/2012 

D

uração 

sessões 

35’

45’’ 

 

45’

27’’ 

 

40’

07’’393 

 

43’27’’ 43’56’’ 

 

nº 

linhas 

transcri-

ções 

625 

linhas 

668 

linhas 

 

 - 

714 

linhas 

648 linhas 

Sí

ntese  

- 

Páscoa; 

- 

Diferenças 

-  - Motivo 

da falta de 

- Veículos 

que possuem 

                                                 
393 Daniela faltou e Vincent interagiu com Olga e Denise. Por isso, dado o recorte metodológico da pesquisa 

(ZAKIR, 2015), apenas as interações cujas duplas se mantiveram as mesmas ao longo de todo o processo de 

teletandem foram consideradas neste trabalho. 
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assuntos 

tratados 

nas  inte-

rações 

 

- 

Comidas; 

- 

Leituras 

que estão 

fazendo. 

entre a 

universida-

de no Brasil 

e nos EUA; 

- 

Opções de 

lazer nas 

respectivas 

cidades 

onde 

moram. 

Daniela; 

- 

Comidas; 

- Filmes; 

- 

Atividades 

acadêmicas; 

- Leis de 

trânsito no 

Brasil e nos 

EUA; 

- 

Corrupção po-

licial no Brasil. 

(Scooter e BMW); 

- Avaliação 

da aprendizagem 

ao longo das 

interações; 

- Diferenças 

uni-versidades 

públicas e privadas 

no Brasil e nos 

EUA.  

 

Na seção a seguir é desenvolvida a análise da dinâmica das interações entre a 

dupla Vincent e Daniela. 

 

2.2 Dinâmica das interações 

 

As interações entre Vincent e Daniela desenvolvem-se de acordo com os 

princípios de autonomia, reciprocidade e uso separado das línguas (BRAMMERTS, 

2002; TELLES & VASSALLO, 2006; VASSALLO & TELLES, 2009). Eles fizeram juntos 

nove interações de teletandem, das quais quatro foram gravadas. O tempo de 

interação em cada uma das línguas foi relativamente equilibrado, mas os alunos não 

respeitaram a sugestão de realizar cada interação alternando-se as línguas de início, 

de modo que o princípio da reciprocidade fosse assegurado. Isso porque a primeira 

parte da sessão é mais produtiva do que a segunda, na qual os interagentes estão 

mais cansados. 

Vincent é de Boston, Massachusetts, EUA e está no terceiro ano de 

Administração de empresas e de esportes. Trabalha no departamento de 

comunicação atlética da UE e divide moradia com outro rapaz. Daniela é aluna do 

quarto ano do curso de Letras da UB, mora com a família na cidade onde está 

localizada a UB. A dupla estabelece uma dinâmica de cooperação, que fica evidente 

em momentos em que há esforço de ambas as partes para se compreenderem ao 

longo das interações de teletandem, como no exemplo a seguir: 

 

D: Você foi com a sua família? 98 

V: Não, eu não moro com minha família 

D: Mas você não foi pra lá no feriado? 100 

V: Feriado? Uh... eu fui com mi, com meu roommate. 

Seu o quê? 102 

V: My roommate. Não sei 

D: ((Espirra)) 104 
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V: ((Procura a palavra)) Não sei como decir em portuguêssh... roommate... 

companheiro de quarto? ((risos)) 106 

D: Ah, tá, o menino que mora com você? 

V: Sim, fui com ele 108 

D: Ahhh, entendi!

(Excerto 1, Vincent e Daniela, TT, 09/12/2012) 

 

A partir da explicação de Vincent, que, provavelmente usou um tradutor 

online, dado o resultado da busca para a palavra roommate, Daniela entende o que ele 

quis dizer e “traduz” o termo para a forma como essa ideia é entendida em 

português, mas na prática social e não no dicionário ou no tradutor: “o menino que 

mora com você”. O uso da língua, aqui entendida como organismo vivo, que se 

constrói no jogo da interação (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004), mostra-se como 

constitutivo da produção de sentidos revelados entre dois sujeitos que estão em 

contato em um tempo e espaço, com objetivos específicos e engajados no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira. A palavra está, portanto, na vida, e não no 

dicionário. Como assevera Volochinov (2012), 

 
A palavra na vida, com toda evidência, não se centra em si mesma. Surge da 

situação extraverbal da vida e conserva com ela o vínculo mais estreito. E mais, a 

vida completa diretamente a palavra, que não pode ser separada da vida sem 

que perca seu sentido. (VOLOCHINOV, 2012, p. 77). 

 

Um olhar translinguístico para o corpus de pesquisa implica, portanto, a 

consideração de que um enunciado é entendido como resposta a outros (BAKHTIN, 

2006). No caso do exemplo da tradução de roommate do inglês para “o menino que 

mora com você” em português, Daniela considerou o modo como sua prática social 

define o uso da expressão em questão.  

Além da cooperação com relação à busca de palavras em dicionários e 

explicações para se ajudarem no processo de interação, a parceria entre Vincent e 

Daniela também é marcada por um encorajamento dela ao parceiro, no que se refere 

à capacidade de expressão em português. O excerto a seguir ilustra isso, sobretudo 

nas linhas 279 e 288. 

 

V: Em management eu tenho que “coger” dois cursos, eh, dois aulas de uma 264 

língua. E eu, eu “chose”, como digo “I chose”? 

D: Você escolheu? 266 

V: Eu escolhi português. 

D: Ah tá. É porque o espanhol você já fala bem, né? 268 

V: Ah, falo pouco, não muito. Entendo mais do que eu posso falar. 

D: Ah 270 

V: Sim 

D: Você fala espanhol e português? 272 
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V: Ah, eu entendio espanhol, mas eu não falo muito. 

D: Ah, você fala, sim, porque tem palavras que você fala em espanhol. 274 

V: [risos] 

D: Então acho que você fala espanhol, sim. 276 

V: Rsrs, ah, português é ruim, português eu não falo, eu não digo que eu falo 

português porque eu não falo português. 278 

D: Você fala, você fala tanto e eu entendo você falando português. 

V: [risos] falo, tenho que achar que vou a decir. Você sabe, entende? Eu tenho 280 

que achar muito diante de falar. 

D: É porque como a gente não tá acostumado, né? Eu, por exemplo, eu não 282 

sou acostumada a falar inglês, então eu falo só um pouco com você. Aí quando eu 

vou falar eu esqueço. Acho que com você é a mesma coisa. 284 

V: [Risos] 

D: Você sabe as palavras, mas você esquece. 286 

V: Eu sei para, para falar um pouco, eu não sei muito. 

D: Sabe, sim.288 

(Excerto 2, Vincent e Daniela, TT, 11/04/2012) 

 

Há uma questão interessante de identidade no excerto acima, em primeiro 

lugar com relação à imagem histórica, cultural e socialmente partilhada do que 

significa “falar uma língua”. A concepção de língua como estrutura, como sistema de 

regras, a valorização da variante de prestígio, a língua culta, legitimada na sociedade, 

a busca pela perfeição e a proximidade com o falante nativo e, portanto, “sem 

sotaque”, opõem-se à ideia de língua em construção, em processo de aprendizagem, 

como vemos no contexto teletandem. 

No entanto, na dinâmica dessa contradição, o teletandem configura-se como o 

espaço em que essa lógica é subvertida. O excerto acima evidencia que a correção 

estrutural e a adequação lexical têm lugar secundário, ou quiçá nem tenham lugar, 

na interação entre Vincent e Daniela. A linha 281 é exemplo disso, tendo em vista que 

o verbo “achar” é usado pelo interagente estadunidense no lugar do verbo “pensar”. 

A brasileira, no entanto, mantém o posicionamento de encorajar o parceiro, 

ressaltando que ele sabe as palavras (linhas 286 e 288), ao contrário do que havia dito 

antes (linha 277). 

A relação que a dupla estabelece com a língua reflete e refrata a dinâmica da 

interação entre eles. O foco é a parceria, de modo a se assegurar que um parceiro 

fique confortável ao usar a língua materna do outro, ainda que com desvios da 

norma padrão. 

O olhar para um excerto de interação de teletandem, entendido aqui como 

enunciado e, portanto, como “unidade real da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 

2006), implica estabelecer relações tecidas na trama do discurso. Desse modo, há, em 

meu olhar de analista, um reconhecimento, uma partilha, inclusive, dessa imagem do 

falante perfeito de uma língua estrangeira.  
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A segunda questão de identidade que pode ser percebida no excerto refere-se 

ao fato de Vincent negar também sua capacidade de falar espanhol. É Daniela quem 

lhe atribui essa proficiência (linhas 274, 276 e 279), tendo em vista que o parceiro 

utiliza palavras e pronúncias típicas dessa língua quando fala português (linha 264, 

verbo coger; linha 280, decir).  

A negação de Vincent com relação a sua proficiência em espanhol pode ser 

apenas uma marca de modéstia por talvez pensar que não se enquadre em um 

modelo de falante idealizado de uma língua estrangeira. Afinal, o curso de português 

que ele faz tem como pré-requisito que o aluno saiba espanhol. No entanto, tal 

negação pode levantar um questionamento acerca da própria identidade do aluno 

estadunidense se pensarmos na posição que ocupam os imigrantes latinos nos EUA. 

Assim, o sobrenome de Vincent – omitido aqui por questões de confidencialidade –, 

tipicamente latino e o “sotaque” espanhol parecem confrontar essa identidade que, 

de certa forma, ele nega ao não considerar que fale espanhol, embora o excerto 

transcrito acima evidencie o contrário.  

Desse modo, as relações de tensão entre o lugar ocupado por estadunidenses e 

imigrantes de países vizinhos, altamente conhecidas e noticiadas na mídia 

internacional, não podem ser apartadas de uma análise translinguística para um 

enunciado como esse. Como diz Bakhtin (2006, p. 274), “O discurso sempre está 

fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 

fora dessa forma não pode existir.” Os ecos da crise imigratória estadunidense, que 

eclodiu em 2018 com a divulgação de áudios de crianças estrangeiras separadas das 

mães ao entrarem no país, podem ser ouvidos no excerto acima e nas diversas vezes 

em que Vincent fora questionado sobre sua proficiência em espanhol, levando-nos a 

levantar até mesmo a possibilidade de ele ser um falante de herança. 

O excerto a seguir é bem longo e revela uma dinâmica complexa de pontos de 

vista e valorações dos interagentes. Na sessão realizada no dia 18 de abril de 2012, 

Vincent e Daniela tratam de leis de trânsito nos respectivos países e a interagente 

brasileira menciona algumas práticas que revelam problemas de corrupção e 

impunidade no Brasil, ratificando a imagem de “país do jeitinho”. Esta é uma 

recorrência já observada em outras pesquisas (ZAKIR, 2015; FREITAS, 2015; SOUZA, 

2016) e que pode ser investigada mais a fundo em futuros trabalhos a partir de 

interações de outras parcerias em teletandem.  

 

D: I came at the university at night and I come back, I come home at nine I 

think, and I came by moto? 430 

V: motorcycle 

D: yes, motorcycle, I didn't came at car 432 

V: do you have a motorcycle? 

D: yes 434 

V: Do you know how to drive a motorcycle? 

D: oi? 436 

V: you know how to ride a motorcycle? 
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D: yes 438 

V: [risos] I dont. I dont know to ride one 

D: I learned to drive a motorcycle I had uh twelve years 440 

V: oh when you were twelve years old you learned how to ride a motorcycle oh 

wow! twelve years old, wow! [admirado] 442 

D: yes, my my father teach me and my mother, my mother doesn't, uh didn't 

want  444 

V: [risos] 

D: but my father is very well, very good, very well? 446 

V: did you wear a helmet? 

D: ah [incomp] uh come back yesterday, uh, I went, I went home at night and it 448 

was very cold 

V: Did you wear a helmet? 450 

D: I was at the university 

V: no, no, did you wear a helmet? [mostrando a cabeça] 452 

D: capacete? 

V: yeah 454 

D: yes, I have 

V: [risos] is it the law, do you have to wear it? 456 

D: “hafed?” 

V: do you have to wear uh capacete? 458 

D: yes, a red, how do you say capacete? where? 

V: helmet 460 

D: hell? helmet 

V: yeah 462 

D: I have a red helmet 

V: [risos] do they make you wear it? you have to wear it or is it optional? is it an 464 

option? 

D: oh, I have to wear because it's uh obrigatório, eu não sei, obrigatório 466 

V: it's the law? 

D: ah yes, it's the law 468 

V: yes, same here, but only until you are 21 

D: 21? 470 

V: yeah, if you are younger than 21, you have to wear it, if you are older, then you 

don't have to 472 

D: ah here it's 18 

V: 18? 474 

D: yes, but I learned more easy, no, more early? 

V: yeah 476 

D: uh but at 18 for drive car and motorcycle 

V: oh no here yeah 18 the same, yeah 478 

D: what did you say? 21? 

V: 21 you dont have to wear a helmet 480 

D: don't have? 

V: the helmet?  482 
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D: yes 

V: it's a when you are 21, it's optional, you dont' have to wear it after 21 484 

D: ah, is option? 

V: yeah 486 

D: ah, here no 

V: yeah, but here younger than 21, then you have to 488 

D: ah, quer dizer que aí com 21 anos é opcional? 

V: uh quando você tem 21 anos, você não tem que uh wear the helmet 490 

D: but the it's dangerous 

V: I know 492 

D: a motorcycle without helmet  

V: [risos] it depends on the State. Different laws and different states 494 

D: ah okay, uh here, here also because here in São Paulo 

V: yeah 496 

D: there is law to helmet, uh, wear a helmet 

V: yeah 498 

D: but, uh, uh, Nordeste, uh, the people cannot use helmet. 

V: It's option? 500 

D: no, ah, have a state in Brazil that you cannot use the helmet becaus uh, the 

people  thing the helmet is is it's a form the bandit uh  502 

V: for safety? 

D: uh assaltar 504 

V: it's for safety? 

D: because I dont know how do you say, tem o, tem estados que é proibido usar 506 

capacete porque os bandidos costumam assaltar com o capacete, entao a pessoa nao ve 

o rosto e fica  difícil encontrar o bandido depois, entendeu? 508 

V: no 

D: nao 510 

V: [risos] 

D: deixa eu, calma aí 512 

V: [risos]você fala muito rápido pela mim [risos] eu sei que em diferentes estados 

eles têm diferente leis e algunos estados você não tem que trocar? you dont have to wear 514 

the helmet 

D: have a state that is prohibited, proibido 516 

V: aham 

D: forbidden? yes? 518 

V: prohibited 

D: because bad guys use it to not be identified 520 

V: oh, I get it 

D: do you understand? 522 

V: yeah I understand [risos] 

D: uh so here  in são paulo it's a law 524 

V: oh 

D: if you dont wear a helmet, uh the police prende 526 

V: the police [corrigindo a pronúncia] 
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D: the police [repetindo] prende, prender, holds? 528 

V: yeah 

D: your motorcycle and your  your 530 

V: in jail? 

D: habilitação, how do you say habilitação? 532 

V: habilitação, I don't know 

D: licen 534 

V: they hold your license? 

D: license for drive 536 

V: oh they hold it? they hold the license? 

D: hold é perder? 538 

V: they take it away? 

D: yes 540 

V: oh, okay 

D: uh, so 542 

V: for how long? 

D: quanto tempo? 544 

V: yeah 

D: uh until the person to pay a multa 546 

V: a fee? 

D: uh calma aí 548 

V: do they pay a fee? 

D: fee? 550 

V: a fine, a fine 

D: yes, fine 552 

V: yeah 

D: so you can you pay a fine and you 554 

V: then you get your license back? and then you get the license back? 

D: yes, yes, aham 556 

V: ok, gotcha 

D: in Brazil uh everything uh you pay and you are free 558 

V: [risos] nobody goes to jail 

D: if you you you drunk you are drunk and you drive, the police 560 

V: police 

D: police, yeah, I'm sorry, the police hold you in the post office, yes? 562 

V: they hold you in the post office? [desconfiando] [risos] 

D: no, no, no post office [colocando a mão no rosto] 564 

V: [risos] they hold you in jail? 

D: [riso] the police office, uh 566 

V: in jail? 

D: delegacia de polícia, how do you say delegacia de polícia [digitando] 568 

V: they hold you in jail 

D: the police station, argh [risos] 570 

V: police station 

D: police station 572 
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V: [risos] 

D: and the police hold you in the police station  574 

V: [risos] 

D: [risos] and you have to pay 576 

V: [risos] ok 

D: and you are free  578 

V: oh I get it, I understand [risos] 

D: [riso] você não entendeu nada, né? 580 

V: [risos] no, I got it, I understand everything 

D: ah eu disse que se a pessoa beber, ela vai presa e aí ela paga, e ela paga 582 

fiança e ela é solta 

V: yeah, now here, here is completely different, if you drink and drive then you 584 

go to jail for a long time and you get the license it takes away for like two years, three 

years 586 

D: three years what? 

V: they take away your license 588 

D: ah your license? 

V: yeah  590 

D: aham, three years? 

V: three years and you go to jail, I dont know how long you go to jail 592 

D: ah but the correct is that way 

V: yeah and you pay a big fine 594 

D: because here uh the people drink and and do accident with the other people 

uh that dont drink 596 

V: yes the roads in Brazil are very small, right? 

D: yes 598 

V: so it's even more dangerous 

D: I dont know Brazil is that this way 600 

V: uh i dont know I need to go there and change the policies 

D: han? 602 

V: I need to go there and start changing the policies [risos] 

D: policies? 604 

V: I need to go there and become the governor of São Paulo 

D: ah, you need to come here? 606 

V: yeah 

D: to drive? 608 

V: no I need to go there and become quem é o chefe de São Paulo? who's that? 

D: governador? 610 

V: governor yeah, eu tenho que ir a São Paulo e ser o governador de São Paulo 

[risos] 612 

D: governador é aqui é o Alckmin 

V: Alckmin? 614 

D: Alckmin ah you you want to be the governador? [demonstrando entender o 

que ele havia dito antes] 616 

V: [risos] of São, sim, de São Paulo 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

6
6

 

D: ah ok [risos] 618 

V: [risos] São Paulo Rio de Janeiro 

D: Rio de Janeiro is very beautiful, but is very dangerous 620 

V: very corrupt too, I heard 

D: Because the the Rio de Janeiro is have much much uh bandit 622 

V: there is a lot of drugs too, right? 

D: yes, drugs and crime 624 

kidnapping? 

D: oi? 626 

V: kidnapping 

D: what is this? 628 

V: uh when people steal other people 

D: steal? 630 

V: [digita algo no computador] kidnapping 

D: deixa eu ver que que é, agora minha internet tá pegando, kidnapping 632 

V: rapto? 

D: não tem tradução 634 

V: rapto 

D: ah, raptar, de raptar? 636 

V: sim 

D: in rio de janeiro? 638 

V: sim 

D: ah have kidnapping in some states, some places, but in rio de janeiro is more é 640 

maior? is more é is [digitando] criminalidade, cri-mi- 

V: there's a lot of  642 

D: criminality is more, criminality? 

V: there's more crime in Rio? 644 

D: yes, more crime 

V: more crime in Rio 646 

D: I think the uh Santa Catarina is uh  

V: the least crime? 648 

D: is beautiful but don't have uh 

V: a lot of things to do? 650 

D: crime like Rio de Janeiro 

V: yeah, less crime 652 

D: it's calm Santa Catarina 

V: Less crime 654 

D: uh, I but here in [cidade onde está localizada a UB] is a calm city 

V: yeah 656 

D: dont have much crime 



 

 

(Excerto 3, Vincent e Daniela, TT, 18/04/2012) 

 

A interação do excerto acima tem início com a surpresa de Vincent ao saber 

que Daniela não só sabe andar de moto como também aprendeu a dirigir o veículo 

quando tinha doze anos. Na arena da interação, encontramos forças opostas dos 

papéis esperados para homens e mulheres na sociedade e isso é construído social, 

cultural e historicamente. Essa questão é ratificada nas linhas 439, 441 e 442, em que o 

estadunidense demonstra admiração pelo fato de ela saber andar de moto e ele não.  

Os comportamentos esperados por homens e mulheres no trânsito foram 

analisados na pesquisa de doutorado (ZAKIR, 2015), uma vez que emergiram nas 

interações entre outra dupla de alunos, Ashley e Orlando, respectivamente da UE e 

da UB. O discurso machista de que homens têm ou devem ter mais habilidades para 

dirigir relaciona-se ao lugar social que historicamente foi reservado às mulheres: 

como coadjuvantes e, portanto, sujeitas a provar que têm capacidade em atividades 

que ainda são associadas a homens1. Assim, para além das duplas de interagentes de 

teletandem, para além das línguas em que a interações ocorrem, compreendemos que 

essa recorrência do discurso machista relacionado ao trânsito só existe porque   

 
O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante não é 

o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está ressalvado, 

contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, 

convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes 

(BAKHTIN, 2006, p. 299-300). 

 

É importante ressaltar que o embate, constitutivo da linguagem, não implica 

um “tom” agressivo ou mesmo um desconforto entre os envolvidos no processo de 

interação. Nos vídeos, é possível contar com a imagem e o som para analisar a 

dinâmica das interações entre Vincent e Daniela. Desse modo, a entonação das vozes, 

o engajamento mútuo e o cuidado que um tem com o outro no processo de 

aprendizagem revelam a natureza do discurso no confronto entre aquilo de que 

temos consciência e que explicitamos e aquilo que nos captura e se (re)vela na 

interação com o outro. Nesse sentido, a resposta de Vincent ao fato de a parceira, e 

não ele, saber dirigir moto dialoga com todas as vozes sociais que naturalizam essa 

expectativa em relação aos papéis esperados para homens e mulheres.  

A partir da conversa entre os interagentes sobre a moto de Daniela, surge a 

discussão sobre a obrigatoriedade do uso do capacete no Brasil e nos EUA. Para além 

de uma análise linguística que enfoque a negociação de significados e os problemas 

de compreensão e escolha lexical na língua estrangeira (linhas 456, 458, 460 e 561), a 

perspectiva teórico-metodológica que fundamenta a análise dos enunciados neste 

                                                 
1 Sobre ideias sedimentadas e discursos de gênero no âmbito do teletandem, ver Costa (2015). 
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trabalho transcende os limites estruturais e dialoga com as vozes sociais que colocam 

em evidência o problema da violência e da corrupção policial no Brasil e a 

subvalorização da região Nordeste, tratada na interação como um estado brasileiro. 

Muito embora Daniela encontre dificuldades no trecho da interação em que 

eles abordam as diferenças nas leis brasileiras e estadunidenses, há, em sua fala uma 

generalização que associa a alguns estados, e até mesmo a toda a região Nordeste 

(linhas 498, 500 e 505), uma lei que foi aplicada no município de São Sebastião, em 

Alagoas, em 2007, proibindo o uso do capacete em zonas urbanas. Isso se deu por 

decisão de um juiz como forma de diminuir a violência, conforme publicado no 

jornal Folha de São Paulo2, uma vez que o entendimento era de que o capacete fazia o 

papel de uma máscara, impossibilitando, assim, a identificação de possíveis 

criminosos. 

É interessante o modo como Daniela compreendeu e partilhou essa notícia, 

que havia sido divulgada cerca de cinco anos antes da interação. A menção à lei que 

proíbe o uso de capacetes no “Nordeste” se dá em resposta à informação dada por 

Vincent de que nos Estados Unidos, se o condutor tem mais 21 anos, o uso do 

acessório é dispensado. Ainda que seja possível que medidas similares à do 

município de Alagoas tenham sido adotadas em outros lugares no Brasil, a 

generalização de que essa é uma lei vigente no Nordeste (ou em alguns estados, 

como ela diz adiante) demonstra a força do discurso da criminalidade e da violência, 

que emerge na interação entre os sujeitos da linguagem. Considerando que o código 

de trânsito brasileiro exige o uso do capacete, trata-se de uma lei federal que é, 

portanto, válida em todo o território nacional. A medida adotada pelo juiz de um 

município de Alagoas não deveria, pois, ser tomada como regra para o Nordeste ou 

para os outros estados.  

No entanto, no jogo da interação, como afirma Bakhtin/Volochinov (2004), 

“cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e 

lutam os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-se, no 

momento de sua expressão, como o produto da interação viva das forças sociais.” (p. 

66). Assim, a generalização feita por Daniela está, possivelmente, atravessada pelo 

discurso do medo, associado a situações de violência e partilhado pelos sujeitos da 

interação. Também essa temática é recorrente em outras duplas3 e o modo como isso 

acontece pode ser investigado em futuras pesquisas em teletandem.  

No mesmo registro das leis, encontramos uma comparação em relação ao 

rigor da punição a motoristas alcoolizados nos EUA e no Brasil. Assim como na 

interação entre Fiorella e Érico (ZAKIR, 2015), a questão do suborno a policiais, para 

não se cumprir alguma pena imposta em caso de uma infração, também é tratada por 

Vincent e Daniela. A ideologia, para o Círculo de Bakhtin, é pensada como 

ambivalência, como luta desigual, e, dadas as recorrências temáticas identificadas, 

                                                 
2 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u133471.shtml>. Acesso em: 23 novembro 

2017. 
3 Fiorella e Érico, dupla analisada em Zakir (2015); Carl e Ísis, Norma e Alice, Olga e Denise, cujas análises estão 

em andamento na pesquisa de pós-doutorado. 
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estabelecemos um diálogo com a imagem construída do Brasil como o “país do 

jeitinho”. Miotello (2005) entende ideologia como 

 
[...] o sistema sempre atual de representação de sociedade e de mundo construído 

a partir das referencias constituídas nas interações e nas trocas simbólicas 

desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados. É então que se 

poderá falar do modo de pensar e de ser de um determinado indivíduo, ou de 

determinado grupo social organizado, de sua linha ideológica, pois que ele vai 

apresentar um núcleo central relativamente sólido e durável de sua orientação 

social, resultado de interações sociais ininterruptas, em que a todo momento se 

destrói e se reconstrói os significados do mundo e dos sujeitos. (MIOTELLO, 

2005, p. 176). 

 

Vincent e Daniela, os sujeitos da interação, constituem-se, portanto, como 

estadunidense e brasileira e, durante as sessões de teletandem, a relação que 

constroem um com o outro é atravessada (não só, mas também) pelas respectivas 

nacionalidades e todas as imagens sedimentadas no discurso. Isso se dá de maneira 

tão forte que constrói toda a sequência da sessão entre eles. 

Assim, temos proposta de Vincent, em “tom” de brincadeira, ao dizer que 

precisa vir ao Brasil para governar São Paulo e Rio e melhorar a questão da violência. 

Encontra-se nesse excerto a voz social do poder (relacionada, nesse caso, ao gênero 

masculino e à nacionalidade estadunidense), ao pensarmos nas relações social e 

historicamente construídas: Vincent é um homem, vem de um país rico e se propõe a 

“começar a mudar as políticas” (linha 600). De fato, com o Círculo, entendemos que 

 

o falante não é um Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não 

nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez. […] Uma visão de mundo, uma 

corrente, um ponto de vista, uma opinião sempre têm uma expressão 

verbalizada. Tudo isso é discurso do outro (em forma pessoal ou impessoal), e 

este não pode deixar de refletir-se no enunciado. (BAKHTIN, 2006, p. 300). 

 

Esse “discurso do outro”, de que fala Bakhtin, emerge também em interações 

de outras duplas e também em excertos retirados da plataforma virtual que deu 

suporte às atividades realizadas pelos participantes da pesquisa.  

A análise dos excertos da dupla Vincent e Daniela evidencia que o contato 

intercultural promovido pelo teletandem pode ratificar ideias sedimentadas e 

partilhadas pelos interagentes no nível do discurso. As vozes sociais que constituem 

os sujeitos da/na interação atuam como forças opostas, revelando, assim, o jogo de 

linguagem, o uso real da língua em um contexto autêntico de comunicação em 

línguas estrangeiras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho teve como objetivo analisar, à luz da ADD, excertos de 

interações em LE entre dois alunos que realizaram sua parceria telecolaborativa no 

contexto de institucionalização do projeto Teletandem e transculturalidade (TELLES, 

2011). A análise evidenciou as possibilidades que um olhar translinguístico para o 

corpus deflagra para se entender o processo de aprendizagem de uma LE no jogo da 

interação, em um contexto de comunicação autêntica entre dois interagentes de 

teletandem engajados telecolaborativamente. 

Como vimos, as recorrências temáticas observadas dialogam com outras 

pesquisas já realizadas no âmbito do teletandem e abrem a possibilidade de novos 

estudos que investiguem a dimensão discursiva desse contexto de aprendizagem. As 

questões linguísticas, sociais e ideológicas, constitutivas dos atos de linguagem e 

analisadas a partir das transcrições das interações entre Vincent e Daniela, revelam a 

natureza contraditória do discurso (BAKHTIN/ VOLOCHINOV, 2004), que reflete e 

refrata diferentes valorações e posições ideológicas dos sujeitos. No caso deste 

trabalho, Vincent e Daniela, constituem-se na relação que desenvolvem um com o 

outro e na dinâmica própria que estabelecem nas interações em teletandem. 

 Nesse sentido, pode-se considerar que, no embate discursivo que 

necessariamente se imprime no contato intercultural entre dois sujeitos situados 

historicamente, o processo de aprendizagem de LE transcende a dimensão 

linguística, entendida como estrutura apenas. Ao contrário, ele se realiza mesmo no 

jogo da interação, engendrando, assim, novas possibilidades de os sujeitos se 

perceberem como falantes capazes de se comunicar com os parceiros e 

ressignificarem concepções que, se presas à estrutura da língua, não são capazes de 

abarcar a complexidade do enunciado, a unidade real da comunicação discursiva. 
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RESENHA DO TEXTO: o 

problema do conteúdo, o 

problema do material e o problema da 

forma  
 

Manuelly Vitória de Souza Freire XAVIER4 
 

 

 proposta deste trabalho é oferecer uma breve análise teórica acerca de 

algumas noções conceituais do texto: “O problema do Conteúdo, do 

Material e da Forma na Criação Literária”, do autor Mikhail Bakhtin e sua 

relação com a Arquitetônica.  

Convém destacar que Bakhtin foi um filósofo russo que entrou nas discussões 

sobre a atividade estética na década de 1920 e permaneceu nela até seus últimos 

escritos. Ocorre que ele estudava como os seres humanos se relacionavam e percebeu 

que essa efetivação se dava por meio da linguagem, que é para ele um processo 

dinâmico e movente. Assim, este trabalho inicia o capítulo de abertura do livro 

Questões de literatura e de estética: a teoria do romance (1924) e traz significativas 

contribuições aos estudos voltados à problemática e à metodologia geral dos estudos 

literários, uma vez que surgiu como uma recusa à escola formalista da época. 

Embora Bakhtin tenha sido formado nessa ambiência formalista, tenha escrito obras 

nesse contexto, ele faz críticas e adentra por outras perspectivas constituindo uma 

tomada de posição notadamente autônoma e inquestionavelmente produtiva, pois, 

ainda que esse ensaio tenha sido produzido na década de 1920, é inquestionável e 

hodiernamente profícuo. 

Para tanto, Bakhtin inicia esse estudo tendo como capítulo antecedente a este 

ensaio a análise de um texto intitulado Crítica da arte e estética geral, no qual faz uma 

crítica à obra russa. Assim, a construção de seus enunciados tece-se em uma cadeia 

que se inicia criticando os representantes do “método formal ou morfológico”, 

embora ele reconheça as importantes contribuições deixadas pelos trabalhos sobre a 

poética. Para Bakhtin, a posição científica ocupada pela maioria desses trabalhos é 

insatisfatória; em seguida, ele explica a razão dessa insatisfação, para só depois trazer 

noções conceituais de estética material, método formal, objeto estético, 

individualização estética, formas arquitetônicas e formas composicionais, romance, 

drama, a forma do lírico, o humor e o ritmo. A partir daí,  Bakhtin inicia a análise 

propriamente dita do texto. 

                                                 
4 Mestranda em Linguística Aplicada no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: vit.xavier@hotmail.com  
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Valendo-se do pensamento de Bakhtin, que ao tratar da temática “O problema 

do Conteúdo”, o qual teve parte do texto publicado entre 1973 em Moscou e 1974 na 

URSS, ele traz uma proposta da análise metodológica dos das noções essenciais e 

problemáticas da poética, a partir de uma estética metodizada e generalizada. Com 

isso, ele inicia seu tripé, trazendo contribuições significantes como: a noção 

conceitual de fenômeno que, para ele, deixa de ser um simples fato quando adquire 

significação e sentido em uma sistematização concreta, por isso que nenhum ato 

cultural criador tem relação com uma matéria indiferente a valores, ou, casualmente 

desordenada; e nenhum ponto de vista criador torna-se convincente se indissociado 

de uma relação, ou seja, de  outros pontos de vista criadores. 

Desse modo, Bakhtin inicia abordando a noção de ato cognitivo, que provém 

da representação esteticamente ordenada do objeto, da sua visão, pois o pensamento 

já vem regulamentado e apreciado pelo procedimento ético, prático e cotidiano, 

social e político. Nesse sentido, o conhecimento pressupõe a realidade do ato ético 

em todas as suas variantes e a realidade da visão estética; e o ato cognitivo deve 

ocupar em toda parte uma posição importante que não ocorre casualmente, mas sim 

alicerçado pela essência do conhecimento e de outros domínios; ocorrendo o mesmo 

com o ato artístico, que não se movimenta num vácuo, mas no espaço valorizante 

daquilo que é reciprocamente definido. 

Faz-se imprescindível ter o entendimento de que à arte não se pode opor 

nenhuma realidade, haja vista o fato de que ao opinar, opõe-se ou não a ela, já 

estamos lhe valorando, logo, cabe a nós mesmos termos clareza e entendimento sobre 

o sentido da nossa apreciação. Portanto, cada fenômeno cultural é organizado, 

concreto e está posicionado de forma significativa em relação à realidade que 

preexiste de outras atitudes culturais. Essas relações do conhecimento, do 

procedimento e da criação literária, relacionadas à realidade preexistente são 

substancialmente diferentes. Por essa razão, o conhecimento afasta-se da avaliação 

ética e da formalização estética, pois são impenetráveis no interior do conhecimento. 

Tal afastamento revela uma preexistência deste. 

No que diz respeito à realidade que, por sua vez, é inacabada, ela, ao penetrar 

na ciência, despe-se de seus valores a fim de tornar-se uma realidade do 

conhecimento pura, na qual somente há soberania na unidade da verdade. Então, no 

mundo uno da ciência, está a realidade una do conhecimento, onde nada exterior a 

ela pode ter significante de forma cognoscível. Quanto ao ato ético e ao mundo da 

beleza, transformaram-se em objetos do conhecimento, mas não introduzem nele 

seus valores, assim, para se tornarem significantes do ponto de vista cognoscível, eles 

devem submeter-se à unidade e à lei do conhecimento.   

Embora o ato do conhecimento e o ato ético relacionem-se de maneiras 

contrastantes com a realidade preexistente do conhecimento e da visão estética, a 

particularidade principal do estético, que o diferencia do conhecimento e do ato, é o 

seu caráter receptivo e positivamente acolhedor: a realidade preexistente ao ato, 

identificada e avaliada pelo comportamento, entra na obra – objeto estético – e se 

torna então um elemento constitutivo e indispensável. 
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Nesse sentido, podemos dizer: a vida não se encontra só fora da arte, mas 

também nela, no seu interior, em toda plenitude do seu peso axiológico: social, 

político, cognitivo ou outro que seja. A arte é rica, ela não é seca nem especializada; o 

artista é um especialista só como profissional, apenas em relação ao material. 

É nessa integração do domínio ético com o cognitivo – o conteúdo –  no 

interior do seu objeto, que se encontra a bondade singular da estética, sua 

benevolência: a estética como que nada seleciona, nada repele, nada resolve nada se 

desvia. Esses momentos não positivos têm lugar na arte somente no que tange ao 

material. Com ele, o artista é irredutível: o poeta impiedosamente põe de lado as 

palavras, as formas e as expressões, e escolhe apenas poucas; assim, o homem ético 

enriqueceu através de uma natureza positivamente afirmada o homem natural, 

através de um conceito ético. 

Quase todas as categorias do pensamento humano acerca do mundo ou do 

homem, categorias boas, receptivas e enriquecedoras, otimistas, têm um caráter 

estético. A estética também é a eterna tendência desse pensamento em imaginar o 

que é dever e obrigação com o já dado e presente em algum lugar, tendência que 

criou o pensamento mitológico e, em grau significativo, também metafísico. 

Isso posto, entendemos o conceito de conteúdo como sendo a realidade do 

conhecimento e do ato estético, ou ato cognitivo mais ato ético. Então, a forma de um 

conteúdo difere da forma de um material, pois, segundo Bakhtin, a forma essencial é 

a forma do conteúdo, mas plenamente realizada no material, ou seja, a forma do 

conteúdo – mundo e seus momentos, mundo e ato ético, mundo e seu objeto – não é 

abstrata, ela é realizada numa materialidade. A forma do conteúdo só se materializa 

na língua, porém, seu olhar não é balizado, por isso, que, para ele, a forma não é uma 

negação do conteúdo, eles são correlatos. 

Desse modo, o objeto estético, para Bakhtin, é a obra poética, obra de arte, o 

enunciado artístico, a partir do interior desse objeto, como forma arquitetônica, que é 

uma unidade que descreve o mundo onde o ato humano se realiza e tem aspectos 

temporais, espaciais valorativos, é uma unidade dinâmica, não é fechada, ela está em 

movimento. Desse modo, é uma forma arquitetônica que é axiologicamente voltada 

para o conteúdo e relativa a ele ou a partir do todo composicional e material da obra. 

Esse é o estudo da técnica da forma, por isso, ele diz que eu posso estudar o material 

com a técnica da forma, a forma composicional. 

Faz-se necessário, também, ter clareza entre as noções conceituais de forma 

composicional e forma arquitetônica. Esta traduz os valores morais do homem 

estético, enquanto aquela organiza o material e está sujeita a uma avaliação técnica. 

Assim, para Bakhtin, primeiro eu tenho de ter os sentidos e os valores gerais que 

estão no enunciado para poder ver a sua composição a partir de um determinado 

material, conjunto de valores, projeto de dizer, ou seja, se eu compreendo o 

enunciado como um gênero do discurso, a escolha de uma determinada palavra, de 

um determinado recurso,  ou de  uma determinada construção fraseológica é  que se 

adequa ao gênero. 
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Para Bakhtin, a forma, se entendida apenas na sua definição científica, 

material, linguística, ou seja, a forma pela forma, é insuficiente, pois, externa a uma 

relação axiológica, do autor e do espectador, longe das emoções, do ritmo, da 

harmonia, e destituída desse momento, desconsiderando-o, torna-se uma abstração, 

reduz-se a um estado de puro fato isolado e, portanto, extracultural, já que para ele, 

na forma é que eu, como sujeito, crio, é onde eu me encontro é onde exerço a minha 

capacidade ativa de criador. 

Isso posto, compreendemos, então, a forma composicional como sendo: a 

forma pela forma. Ocorre que, na nossa vida escolar, ao longo do tempo, fomos 

doutrinados a ver conteúdo não como Bakhtin quer dizer, mas vendo-o no plano das 

ideias. Forma e conteúdo, para Bakhtin, não são unidades hiatizadas, mas se 

complementam. Quando eu afirmo que um texto tem uma determinada forma, 

significa que o conteúdo o pressupõe. Bakhtin torna interno o externo. Quando eu 

digo que essa escritura, esse enunciado, isso está assim, porque é responsivo àquela 

situação, àquele momento, são os projetos de dizer, para Bakhtin o externo não é 

constitutivo, pois a forma e o conteúdo não se materializam dicotomizados, mas se 

interpenetram, inter-relacionam-se. 

Ademais, o enunciado é sempre concreto em qualquer esfera, porque ele é 

responsivo, ele sempre se orienta para o outro e tem um tripé: conteúdo temático, 

estilo e estilo composicional, e é o criador que realiza a passagem/relação do 

conteúdo com a forma e entra na arquitetônica, como o autor criador. Este é que faz a 

relação entre as duas formas quando exerce a sua função ativa. O gênero é uma 

forma composicional, não obstante, convém destacar que se entendemos gênero 

como categoria relativamente estável, não quer dizer que ele mude de acordo com a 

forma composicional, mas é em relação à historicidade do gênero. 

 Assim, forma, conteúdo e material são organizados constitutivamente, 

inclusive porque o material diz respeito à língua e a suas análises e todas as teorias 

não são dadas em seu isolamento teórico, mas no elemento ético do conteúdo, que é 

o mundo da vida e seus acontecimentos, e a respeito da forma, posso dizer que eu 

preciso da forma para ter o conteúdo, mas não da minudência dela. 
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RESUMO 

 

Este estudo decorre da investigação em torno da teoria da Análise Dialógica do Discurso, 

fundamentada na perspectiva da Filosofia da Linguagem, de cunho bakhtiniana, bem como 

dos aportes da Teoria Dialética do Conhecimento, com base na Psicologia Histórico-Cultural, 

de viés vigotskiano. A partir de análises em âmbito educacional, nos diferentes níveis de 

ensino e de aprendizagem, indagamo-nos em que medida a triangulação dessas teorias pode 

contribuir para a apropriação do conhecimento de língua e de literatura na escola. O 

objetivo, portanto, é refletir acerca desses fundamentos, a fim de responder à questão 

problematizadora, por meio de uma proposta didático-metodológica, delimitada no estudo 

do gênero conto, que possa adequar-se ao contexto educacional vigente. Justificamos essa 

delimitação, uma vez que ainda se testemunha, nas práticas escolares, processos de ensino 

linguístico norteados pela concepção decorrente do subjetivismo idealista ou do objetivismo 

abstrato, desprivilegiando, por exemplo, o contexto de produção da linguagem, a sua 

dinamicidade, historicidade, heteroglossia ou plurilinguismo. Com efeito, trata-se de uma 

pesquisa teórica, com abordagem qualitativo-interpretativa e fins explicativos. A geração de 

dados acontece por documentação indireta, bibliograficamente, com método dialético de 

análise e de interpretação das informações. A contribuição alcançada é a de apresentar uma 

proposta didático-metodológica, mesmo não afastada dos conflitos e das incertezas 

decorrentes do processo, que pode viabilizar um percurso direcionado a perspectivas que 

entendem a educação como transformadora e de qualidade. Manifesta-se, então, como um 

cenário plural, em que o professor, ao interagir com outros sujeitos de seu entorno, 

sociabiliza saberes em uma interação dialética constante.  

 

Palavras-Chave: Análise Dialógica do Discurso. Teoria Dialética do Conhecimento. Ensino 

de Língua e Literatura. 
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INTRODUÇÃO 

  

ste estudo6 decorre da investigação em torno da teoria da Análise Dialógica do 

Discurso - ADD7, fundamentada na perspectiva da Filosofia da Linguagem, de 

cunho bakhtiniana, bem como dos aportes da Teoria Dialética do 

Conhecimento - TDC8, com base na Psicologia Histórico-Cultural, de viés 

vigotskiano. A partir de análises em âmbito educacional, nos diferentes níveis de 

ensino e de aprendizagem, propusemos a seguinte pergunta de pesquisa: em que 

medida a triangulação dessas teorias pode contribuir para a apropriação do 

conhecimento de língua e de literatura na escola?  

A hipótese aventada é a de que esses pressupostos teóricos, advindos de 

estudos inseridos no materialismo histórico-dialético, são campos fecundos do 

conhecimento para se tratar de aspectos concernentes ao ensino e à aprendizagem. O 

objetivo, portanto, é refletir acerca desses fundamentos, a fim de responder à questão 

problematizadora, por meio de uma proposta didático-metodológica, delimitada no 

estudo do gênero conto e estruturada em um Plano de Trabalho Docente – PTD9, que 

possa adequar-se ao contexto educacional vigente.  

Justificamos essa delimitação, uma vez que ainda testemunhamos, nas práticas 

escolares, processos de ensino linguístico norteados pela concepção decorrente do 

subjetivismo idealista ou do objetivismo abstrato, desprivilegiando, por exemplo, o 

contexto de produção da linguagem, a sua dinamicidade, historicidade, heteroglossia 

ou plurilinguismo.  

Dessa maneira, a reflexão sobre essa situação de produção educacional torna-

se emergente, tratando-se de uma pesquisa teórica, com abordagem qualitativo-

interpretativa e fins explicativos. A geração de dados acontece por documentação 

indireta, bibliograficamente, com método dialético de análise e de interpretação das 

informações.  

Para a melhor clareza da explanação, o texto organiza-se em três seções: a 

primeira privilegia aspectos relevantes da Análise Dialógica do Discurso para os 

estudos em língua e em literatura; a segunda expõe um diálogo possível entre a 

abordagem sociológica da linguagem e o gênero discursivo conto; e a terceira 

apresenta uma proposta de estudo com o gênero discursivo conto, estruturada por 

                                                 
6 Este texto tem origem nas investigações apresentadas no livro Reflexão sobre o Trabalho Docente: o 

conhecimento construído na formação continuada e a prática pedagógica (KRAEMER, 2014). 
7 Denominação cunhada por Brait (2006) para o conjunto das obras do Círculo de Bakhtin, o qual motiva o surgimento 

“[...] de uma análise/teoria dialógica do discurso, perspectiva cujas influências e consequências são visíveis nos estudos 

linguísticos e literários e, também, nas Ciências Humanas de maneira geral.” (BRAIT, 2006, p. 09-10). 
8 A Teoria Dialética do Conhecimento, pressupõe: o estudo da prática social dos sujeitos envolvidos no processo 

delimitado; a teorização dessa prática social, buscando um suporte teórico que revele, descreva e explique essa 

realidade; e a intervenção nessa realidade, por meio do conhecimento apreendido no processo (GASPARIN, 2007). 
9 O Plano de Trabalho Docente é uma proposta didático-metodológica voltada às três fases do método dialético 

de construção do conhecimento – prática, teoria, prática –, as quais se desdobram em cinco fases, expostas no 

trabalho com gêneros discursivos, que serão explicitados com maior pormenorização na terceira seção deste 

artigo, quando abordamos o percurso metodológico e a base epistemológica da pesquisa (GASPARIN, 2007). 

E 
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meio do Plano de Trabalho Docente na perspectiva da Teoria Dialética do 

Conhecimento. 

  

1. A ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO E OS ESTUDOS EM LÍNGUA E 

LITERATURA 

 

Pensar a linguagem sob a óptica bakhtiniana é ter uma concepção de língua 

como discurso inserido, concreta e vividamente, em toda a sua integridade, no seio 

social. Empreender estudos nesse campo de conhecimento, para Bakhtin, necessita a 

percepção metaliguística de que os aspectos da essência discursiva estão centrados 

nas relações dialógicas que constituem a vida da linguagem: 

 
[...] a linguística estuda a ‘linguagem’ propriamente dita com sua lógica 

específica na sua generalidade, como algo que torna possível a comunicação 

dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações propriamente dialógicas. 

Essas relações se situam no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico 

e, por isso, tais relações devem ser estudadas pela metalinguística, que ultrapassa 

os limites da linguística e possui objeto autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 

2010, p. 209). 

 

Nessa perspectiva, consideramos que as relações lógicas e concreto-

semânticas, para se tornarem dialógicas, precisam materializar-se em um campo de 

existência que possibilite vê-las como enunciados vívidos, em um contexto sócio-

histórico-cultural específico, com temática própria, diante dos quais reagimos 

responsivamente. O filósofo da linguagem postula que, 

 
No campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da compreensão. A 

cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade (mas não em toda a 

plenitude, porque virão outras culturas que a verão e compreenderão ainda 

mais) aos olhos de outra cultura. Um sentido só revela as suas profundidades 

encontrando-se e contactando com outro, com o sentido do outro: entre eles 

começa uma espécie de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade 

desses sentidos, dessas culturas. Colocamos para a cultura do outro novas 

questões que ela mesma não se colocava; nela procuramos resposta a essas 

questões, e a cultura do outro nos responde, revelando-nos seus novos aspectos, 

novas profundidades do sentido. Sem levantar nossas questões não podemos 

compreender nada do outro de modo criativo (é claro, desde que se trate de 

questões sérias, autênticas). Nesse encontro dialógico de duas culturas elas não se 

fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade 

aberta, mas elas se enriquecem mutuamen0te. (BAKHTIN, 2003, p. 366).10 

 

                                                 
10Os estudos literários hoje (p. 359-366). 
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Nesse prisma, Brait, a respeito das relações existentes entre língua e literatura 

e o caminho de quem discursa sobre ela, sujeitos envolvidos e constituídos pela 

linguagem, essa reflexão interessa: 

 

[...] aos professores empenhados em despertar o gosto pela leitura, assim como 

desenvolver competências e habilidades envolvidas nas dimensões socioculturais 

participantes da produtiva convergência leitura/escrita. Mas diz respeito também 

aos que, independentemente de atuação dentro de uma sala de aula voltada ao 

ensino de língua e/ou de literatura, consideram o texto uma forma de 

conhecimento, fonte de prazer, maneira de observar e usufruir a infinidade de 

usos e frutos implicados na língua, na literatura, na vida, na linguagem em 

constante movimento. (BRAIT, 2010, p.11). 

 

Sobre o gênero conto, recorte de nosso estudo, de acordo com Friedman, 

 
Apesar de o conto como categoria literária obter mais atenção do que o esperado 

em textos utilizados em sala de aula e em compêndios de escritores, ele continua 

– conspurcado pelo comércio e amaldiçoado pela condescendência – ficando em 

quarto lugar depois da poesia, do drama e do romance em livros e revistas 

dedicados à crítica teórica mais séria. (FRIEDMAN, 2004, p. 220).  

 

Sentimo-nos, pois, incentivados a trabalhar nesse contexto, uma vez que a 

abordagem da obra artística na escola, de maneira geral, costuma apresentar-se em 

uma prática que se presta mais à confirmação de características de estilo de autores e 

de estéticas literárias do que ao favorecimento da possível experienciação concreta - 

social, histórica, ideológica, cultural, linguística e estilística - advinda do contato com 

esse tipo de fenômeno de reconhecimento psicossocial. Bakhtin, quando discute Os 

estudos literários hoje (p. 359-366), destaca que 

 
Nossos trabalhos de história e teoria da literatura costumam caracterizar as 

épocas a que se referem os fenômenos literários estudados, mas, na maioria dos 

casos, essas caracterizações em nada diferem daquelas apresentadas em história 

geral, sem a análise profunda da cultura, reduz-se a uma luta superficial entre as 

correntes literárias [...] (BAKHTIN, 2003, p. 361). 

 

O autor ressalta que, com essa focalização equivocada, dificilmente se 

consegue realizar uma análise profunda da obra literária, porque considera a 

literatura um fenômeno complexo e polifacético que não pode ser interpretado sem 

inseri-lo na unidade diferenciada de toda a cultura de uma época.  

Em relação a essa problemática, concordamos com Bazerman, o qual explica 

que compreender o gênero, neste caso o literário, e seu funcionamento dentro dos 

sistemas e nas circunstâncias para as quais são desenhados pode ajudar o aluno, como 

leitor e escritor, a satisfazer as necessidades da situação (BAZERMAN, 2006, p. 52).  
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Acreditamos que, conforme esse estudioso na análise de gêneros, “Os estudos 

literários e culturais, tal como as Ciências Humanas, precisam encontrar mecanismos 

que façam o lugar possível, que nos ajudem a identificar o espaço cultural dentro do 

qual operamos, em um dado momento histórico.” (BAZERMAN, 2006, p. 52).  

Ele assinala que entender os atos e fatos criados pelos gêneros pode auxiliar 

também a compreender quando os textos, aparentemente bem produzidos, não 

atingem a expectativa de sua intencionalidade. Tal compreensão constrói o caminho 

para, por exemplo, ajudar a diagnosticar e redefinir sistemas de atividades 

comunicativas na escola, bem como a decidir quando é necessário escrever de forma 

inovadora para realizar algo novo ou diferente. 

Para esta reflexão, além do que postula Brait, em relação à teoria da Análise 

Dialógica do Discurso, buscamos respaldo também em Rodrigues, no intuito de 

estudarmos o gênero conto em sala de aula com uma abordagem metodológica 

apropriada (BRAIT, 2012; 2006; RODRIGUES, 2007). A autora, nesse prisma, 

apresenta o texto como sendo o dado primário, o ponto de partida para as diferentes 

disciplinas nas ciências humanas. O estudo do homem (social) e da sua linguagem 

somente pode se efetuar por meio de texto/enunciados concretos que ele cria, pois a 

constituição social do homem e da sua linguagem é mediada por eles.  

No entanto, na perspectiva teórico-metodológica bakhtiniana, uma pesquisa 

sobre um determinado gênero não pode ser simplesmente vista como uma 

elaboração de uma “descrição” desse gênero, procedimento mais próprio das 

ciências naturais. Tal postura implica um apagamento do caráter dialógico da 

linguagem, da questão do objeto de pesquisa nas ciências humanas, da problemática 

da relação do pesquisador com os dados e da própria noção do que sejam os gêneros 

na sua dimensão social constitutiva, na sua plasticidade e na sua relativa estabilidade 

e normatividade.  

Uma vez que o uso da expressão “descrição de gênero” tornou-se corrente nos 

estudos de gênero na atualidade, e o que se faz nessas pesquisas é, de fato, um 

trabalho de interpretação dos dados, não é irrelevante a redefinição de que o que se 

realiza efetivamente é uma “descrição interpretativa” dos gêneros.  

Em relação à metodologia de pesquisa, a mesma orientação explicitada por 

Bakhtin, segundo Rodrigues, para o estudo da mudança das formas da língua, 

aplica-se à análise dos gêneros (RODRIGUES, 2007). Na perspectiva bakhtiniana, a 

ordem metodológica para o estudo da língua no âmbito de uma orientação de base 

sócio-histórica parte da dimensão social para as formas da língua, pois não se pode 

dissociar o signo da comunicação social; o processo de mudança nas formas da 

língua “reflete” esse percurso.  

Por isso, para a autora, fundamentando-se em Bakhtin, uma abordagem 

metodológica de cunho linguístico ou apenas textual não dá conta da análise dos 

enunciados concretos dos diferentes gêneros, uma vez que são necessários: o estudo 

das esferas sociais e das suas situações de interação; o estudo dos enunciados, em 

ligação com os seus gêneros, da esfera cotidiana e das ideologias formalizadas; e o 

exame das formas da língua na sua interpretação linguística habitual.  



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a8

8
1

 

Essa postura significa, portanto, que, a partir de determinados dados, no caso da 

análise do enunciado e do gênero, buscamos reconstruir o caminho metodológico, 

refazer os passos anteriores. Ao modo bakhtiniano, focalizar o já-conhecido por meio de 

um olhar de estranhamento, na tentativa de ampliar a nossa compreensão do processo. 

 

2. A ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DA LINGUAGEM E O GÊNERO CONTO  

 

Motta-Roth aponta que as discussões na contemporaneidade sobre gêneros 

privilegiam a relação entre texto e contexto, uma vez que as ações sociais são 

mediadas pela linguagem (MOTTA-ROTH, 2006). Sob a óptica, os elementos textuais 

decorrem da interação social, necessitando explicações centradas no contexto.  

A autora acredita que, quando nos propomos a estudar gêneros, é preciso 

fazer uma reflexão sobre a metodologia de análise, pensando no objeto de estudo e 

nos procedimentos necessários. Essa postura é pertinente, uma vez que “[...] cada 

conjunto de dados relativos a um gênero demanda uma abordagem investigativa 

feita sob medida.” (MOTTA-ROTH, 2006, p. 145).  

A pesquisadora defende que, dependendo do contexto, da ritualização da 

linguagem, do horizonte de produção dos participantes, da valoração apreciativa 

presente no evento social, bem como da maneira como a interação se processa, é 

possível que haja a necessidade de escolher mais de uma metodologia que possibilite 

dimensionar a heterogeneidade do percurso. 

Ela ressalta, também, a importância de coadunarmos as teorias selecionadas 

para a abordagem, a fim de construirmos uma tessitura analítica propícia para 

elucidar questões do tipo: 

 
Em que medida, precisamos conhecer os contextos de situação e de cultura [...] 

que geram e são constituídos pelo texto para podermos perceber e definir que 

aspectos da linguagem são relevantes para a análise de um gênero? Como 

podemos interpretar a interface entre texto e contexto? Como os procedimentos 

usados variam na sua ênfase sobre questões do texto ou do contexto? (MOTTA-

ROTH, 2006, p. 145). 

 
Diante dos pressupostos apresentados, entendemos a relevância do estudo de 

textos-enunciados do gênero conto como expoentes literários para o ambiente 

escolar, porque: 

a) caracterizam-se como uma situação social de interação; 

b) têm uma finalidade discursiva, a sua própria concepção de autor e de 

destinatário;  

c) possuem um contexto de interação típico, dentro de uma esfera 

comunicativa;  

d) constituem-se de duas partes indissociáveis: a sua dimensão linguístico-

textual e a sua dimensão social; 
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e) possibilitam a visão de conjunto do enunciado: análise de sua organização, 

da interação verbal, do contexto, dos intertextos;  

f) propiciam o estudo da demarcação de vozes dialógicas, em uma tentativa de 

fruição estética e de atribuição de sentidos ao texto, considerando que o 

discurso literário apresenta dimensão temática, composicional, estilística, 

sócio-histórica e a concepção dialógica de linguagem, apresentando-se 

como um caminho no desvelar dos sentidos do texto pelo fio das vozes 

presentes nele. 

 

Diante disso, do ponto de vista discursivo, acreditamos que o conto constitui-

se: 

a) uma prática de leitura e de escrita concreta e histórica;  

b) uma composição com características relativamente estáveis, vinculada a 

uma situação típica da comunicação social;  

c) uma construção escrita com traços temáticos, estilísticos e composicionais 

concernentes a enunciados individuais, dessa forma, ligados à atividade 

humana; 

d) um material profícuo para a análise das marcas linguístico-enunciativas, 

por meio das vozes que perpassam a comunicação verbal; 

e) um enunciado com temática relacionada à história humana e, portanto, 

também vivenciada pelos adolescentes na fase de escolaridade do Ensino 

Médio, em que as alterações físicas, psíquicas e sociais são significativas. 

Essas mudanças são ligadas, principalmente, à busca da consolidação da 

própria identidade no contexto sociocultural em que se inserem, o que pode 

tornar a reflexão mais concreta e importante a eles. 

 

Neste último aspecto, podemos resgatar Bakhtin ao pontuar que 

 
A compreensão criadora não renuncia a si mesma, ao seu lugar no tempo, à sua 

cultura, e nada esquece. A grande causa para a compreensão é a distância do 

indivíduo que a compreende – no tempo, no espaço, na cultura – em relação 

àquilo que ele pretende compreender de forma criativa. Isso porque o próprio 

homem não consegue perceber de verdade e assimilar integralmente nem a sua 

própria imagem externa, nenhum espelho ou foto o ajudarão; sua autêntica 

imagem externa pode ser vista e entendida apenas por outras pessoas, graças à 

distância espacial e ao fato de serem outras. (BAKHTIN, 2003, p. 366).11 

 

Revisitamos Rojo que também se orienta, no processo de formação de 

professores, pelo modelo bakhtiniano, configurando-o não como um exame 

excedente das propriedades do texto e de suas formas gramaticais de construção, 

mas como uma descrição do texto/enunciado ligado às maneiras linguísticas que 

configuram o gênero (ROJO, 2007). A esfera, portanto, na qual o gênero está inserido, 

                                                 
11 Os Estudos Literários Hoje, Adendo (p.359-366). 
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deve ser ponto de partida para o estudo deste, implicando aí as suas condições de 

produção, de circulação e de recepção (BRAIT, 2003). Diante do exposto, torna-se 

imprescindível ao indivíduo dominar os diferentes gêneros que circulam nas 

também diferentes esferas, a fim de que possa aprimorar sua competência linguística 

para as mais variadas situações discursivas.  

 

3. A TEORIA DIALÉTICA DO CONHECIMENTO E O PLANO DE TRABALHO 

DOCENTE  

 

O Plano de Trabalho Docente é uma proposta metodológica, fundamentada na 

Teoria Dialética do Conhecimento, que se propõe a integrar e aplicar teórica e 

pragmaticamente os conteúdos escolares de forma contextualizada no cotidiano 

discente.  

O construto teórico é fundamentado no livro de Gasparin (2007),12 intitulado 

Uma didática para a Pedagogia Histórico-crítica, com apresentação de Demerval 

Saviani.13 A obra é organizada em três partes que intencionam traduzir o movimento 

do trabalho pedagógico proposto pela Pedagogia Histórico-crítica, da prática social 

inicial do conteúdo à final, mediada pela teoria. 

A tríade é composta por cinco capítulos, os quais correspondem aos 

momentos previstos no método pedagógico:  

a) Parte I – Prática Social: nível de desenvolvimento atual do educando. 

Capítulo 1 – Prática Social Inicial do Conteúdo: o que os alunos e o 

professor já sabem. 

b) Parte II – Teoria: zona de desenvolvimento imediato do educando.  

Capítulo 2 – Problematização: explicitação dos principais problemas da 

prática social.  

Capítulo 3 – Instrumentalização: ações didático-pedagógicas para a 

aprendizagem. 

Capítulo 4 – Catarse: expressão elaborada da nova forma de entender a 

prática social. 

c)  Parte III – Prática Social: nível de desenvolvimento atual do educando. 

                                                 
12 João Luiz Gasparin é Graduado em Filosofia, pela Fidene, atual Universidade de Ijuí – Unijuí, RS, e em Letras, 

pela Universidade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí - FAFIPA, PR. É Mestre em Educação, pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC, e Doutor em Educação pela  Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Desde 1974 é professor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Estadual de Maringá (PR), na qual leciona a disciplina de Didática nos cursos de graduação e pós-

graduação. Integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado e doutorado – da 

mesma universidade. O livro em questão é traduzido para o espanhol por Luis Miguel Saravia Canales e 

publicado pelo Instituito de Pedagogia Popular de Lima, Peru (GASPARIN, 2007). 
13 Demerval Saviani possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1966) e 

doutorado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1971). É Professor 

Titular de História da Educação da UNICAMP desde 1993. É Professor Emérito da UNICAMP, Pesquisador 

Emérito do CNPq e Coordenador Geral do Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no 

Brasil" (HISTEDBR).  
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Capítulo 5 – Prática Social Final do Conteúdo: nova proposta de ação a 

partir do conteúdo aprendido. 

Para completar a obra, há oito anexos no livro, contendo os materiais práticos 

elaborados pelo autor em seu trabalho com docentes, nos quais apresenta sugestões e 

orientações aos leitores a respeito da transposição didática na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-crítica. Conforme Saviani, na apresentação do livro 

(GASPARIN, 2007), o próprio título alerta para o fato de que 

 
[...] esta é uma forma possível de traduzir os princípios da pedagogia histórico-

crítica para o campo específico da didática, isto é, do trabalho pedagógico em 

sala de aula, sem exclusão de outras. Não obstante a modéstia do autor, devo 

registrar que se trata de um trabalho extremamente coerente e consistente do 

ponto de vista lógico e relevante sob aspectos pedagógico e social. A coerência e 

consistência lógicas impõem-se porque o autor se apropria criteriosamente da 

teoria, orientando-se atenta e cuidadosamente por ela na realização do seu 

trabalho educativo. Por isso, assim como os passos do método pedagógico 

proposto pela pedagogia histórico-crítica serviram de guia para as experiências 

didáticas encetadas, a estrutura do livro segue, também, rigorosamente os 

referidos passos, tornando, assim, explícita a intenção de construir a didática 

própria da pedagogia histórico-crítica. Pedagógica e socialmente, este é, portanto, 

um estudo da maior relevância porque traduz, para efeitos do trabalho com os 

alunos no interior da sala de aula, uma teoria da educação que se quer, ao mesmo 

tempo, crítica e transformadora. (GASPARIN, 2007, p. xi). 

 

Por estar ligado à Pedagogia Histórico-crítica, pode-se entender a proposta 

como uma ação didática que propala o pensamento crítico-reprodutivista e a 

concepção materialista histórica, convergindo para o paradigma dialético da 

linguagem. Sua base de estudo do conhecimento está afinada com a Psicologia 

Histórico-Cultural (VIGOTSKI, 2001).  

Vygotski tem, na questão do método, um princípio norteador importante 

como organizador do pensamento teórico em direção à prática, mas sendo esta 

também a condutora do estudo (VYGOTSKI, 2000). Para ele, método não é entendido 

como procedimento operacional, mas meio de cognição. Conforme o autor, em suas 

pesquisas sobre as funções psíquicas superiores, o método instrumental investiga a 

construção dos processos cognitivos que se desenvolvem de forma espontânea. 

O princípio metodológico vigostskiano orienta-se à análise do 

desenvolvimento das funções psíquicas humanas, de sua origem social e 

semioticamente mediada e, nessa linha de pensamento, entende a educação como 

produção histórica e coletiva da humanidade, sendo mediadora da prática social 

global (SAVIANI, 2008).  

Na perspectiva da teoria de Vigostski, as fases do método dialético de construção 

do conhecimento escolar – prática, teoria, prática - correspondem a três momentos: no 

princípio, o nível de desenvolvimento atual; depois, a zona de desenvolvimento 
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imediato ou proximal; por fim, um novo nível de desenvolvimento atual, 

correspondendo à teoria da formação dos conceitos científicos no educando 

(VIGOSTSKI, 2001).   

Ancorado, portanto, na Teoria Dialética do Conhecimento (GASPARIN, 2007), 

o método pressupõe:  

a) o estudo da prática social do sujeito envolvido no processo a ser 

pesquisado, por meio da leitura crítica da realidade da qual participa;  

b) a teorização da prática social, buscando um suporte teórico que revele, 

descreva e explique essa realidade, uma vez que o conhecimento, de acordo 

com a teoria epistemológica proposta, “[...] resulta do trabalho humano no 

processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da 

reflexão sobre esse processo.”(GASPARIN, 2007, p. 4);  

c) a intervenção nessa realidade, por meio do conhecimento apreendido no 

processo, porque este, como fato histórico e social, pressupõe continuidade, 

ruptura, reelaboração, reincorporação, permanência e avanço. 

Por meio da vertente teórica vigostskiana, Gasparin apresenta a sistematização 

dos passos que orientam o percurso de seu método: 

 
Quadro 1. Proposta de Projeto de Trabalho Docente 

 

PROJETO DE TRABALHO DOCENTE-DISCENTE NA PERSPECTIVA 

HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

PRÁTICA 

 
Nível de 

desenvolvimento 

atual 

 

TEORIA 

 
Zona de desenvolvimento imediato 

PRÁTICA 

 
Novo nível de 

desenvolvimento 

atual 

 

Prática Social Inicial  

do Conteúdo 

 

 

Problematização 

 

Instrumentalização 

 

Catarse 

 

Prática Social Final 

do Conteúdo 

 

1) Listagem do 

conteúdo e objetivos: 

 

Unidade: objetivo 

geral. 

 

Tópicos:  objetivos 

específicos. 

 

1) Identificação e 

discussão sobre os 

principais 

problemas postos 

pela prática social 

e pelo conteúdo.  

 

 

1) Ações docentes e 

discentes para 

construção do 

conhecimento. 

Relação entre aluno 

e objeto do 

conhecimento, por 

meio da mediação 

docente.  

 

1) Elaboração 

teórica da síntese, 

da nova postura 

mental. Construção 

da nova totalidade 

concreta.  

 

 

1) Intenções do 

aluno. Manifestação 

da nova postura 

prática, da nova 

atitude sobre o 

conteúdo e da nova 

forma de agir.  

 

 

2) Vivência cotidiana 

do conteúdo:  

a) O que o aluno já 

sabe: visão da 

totalidade empírica. 

 

2) Dimensões do 

conteúdo a serem 

trabalhadas.  

 

 

2) Recursos 

humanos e 

materiais.  

 

 

2) Expressão prática 

da síntese. 

Avaliação: deve 

atender às 

dimensões 

 

2)Ações do aluno.  

Nova prática social 

do conteúdo, em 

função da 

transformação 
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Mobilização.  

b) Desafio: o que 

gostaria de saber a 

mais?  

trabalhadas e aos 

objetivos. 
social.  

 

Fonte: GASPARIN, 2007, p. 165 apud KRAEMER, 2014, p. 135 

 

O Plano emerge com a Prática Social Inicial do Conteúdo, a qual corresponde 

a uma preparação, em que se propõe a mobilização do aluno para a construção do 

conhecimento escolar. Tem o objetivo de ser uma primeira leitura da realidade, um 

contato inicial com o tema a ser abordado, no intuito de motivar os discentes, por 

meio da prática social imediata:  

a) em que o professor apresenta a proposta do conteúdo curricular;  

b) em que o aluno expõe o seu conhecimento a respeito das relações sociais 

globais referentes ao conteúdo a ser estudado. 

Para o autor, conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma forma 

básica para ativar o interesse do discente em uma aprendizagem significativa. Nessa 

fase, há o anúncio dos conteúdos, como exposição do teor do conjunto de atividades 

que serão ministradas, seus objetivos, seus tópicos e subtópicos, privilegiando a 

mobilização do aluno para a construção do conhecimento escolar. É o contato inicial 

do discente com o tema a ser estudado, em que o professor estimula o resgate do que 

o aluno já sabe - vivência cotidiana dos conteúdos -, bem como faz a sondagem do que 

ele deseja conhecer sobre o assunto, em forma de desafio para a apreensão de novos 

conhecimentos. Nesse sentido, 

 
O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação 

prévia sobre o tema que será desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa 

saber quais as “pré-ocupações” que estão nas mentes e nos sentimentos dos 

escolares. Isso possibilita ao professor desenvolver um  trabalho pedagógico mais 

adequado, a fim de que os educandos, nas fases posteriores do processo, 

apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas. (GASPARIN, 

2007, p. 16). 

 

Entretanto, Gasparin alerta que a prática social referida não consiste apenas no 

que o aluno faz ou sabe em seu cotidiano em relação ao conteúdo proposto, mas 

traduz, por meio da voz discente, a compreensão e a percepção que são 

determinadas e apreendidas pelo grupo social (GASPARIN, 2007). Além disso, o 

interesse do estudante não condiciona o trabalho pedagógico, sendo apenas o ponto 

de partida, uma vez que, se o professor se ativer somente aos interesses discentes 

imediatos, tenderá a permanecer na superficialidade. Dessa maneira, as necessidades 

técnicas, científicas e sociais são as que definem os conteúdos programáticos, os quais 

devem ser selecionados pela equipe pedagógica de cada instituição para a formação 

dos alunos, de acordo com as orientações dos órgãos competentes.  

Como ilustração da proposta, neste texto, apresenta-se uma estratégia de 

estudo em aula de língua materna, traduzindo a conciliação entre o método de 

análise do gênero conto com o proposto por Gasparin) para a prática social inicial do 
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conteúdo (GASPARIN, 2007). O conto eleito para este exemplo de Plano de Trabalho 

Docente é Venha ver o pôr do sol de Lygia Fagundes Telles (2007): 

 
Quadro 2. Prática Social Inicial do Conteúdo do Projeto de Trabalho Docente 

 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 

 

 

 

1 UNIDADE DE CONTEÚDO  

Objetivo geral: estudar o gênero 

literário conto como um 

fenômeno de reconhecimento 

social, linguístico, cultural, 

histórico e ideológico, por meio 

do qual os homens interagem. 

 

 

Apresentar o conto Venha ver o 

pôr do sol, de Lygia Fagundes 

Telles (2007).   

 

 

1.1 TÓPICO 1: estudar o 

contexto de produção,  

relacionando-o à temática 

escolhida. 

Objetivo específico: entender a 

função social do texto na relação 

de alteridade entre autor-texto-

leitor e a intencionalidade do 

conto 

 

Analisar o contexto de 

produção e a temática do 

conto. 

 

1.1 TÓPICO 2: estudar a 

construção composicional e o 

estilo em relação à temática e ao 

contexto de produção. 

 

Objetivo específico: reconhecer 

as estratégias discursivas que 

envolvem a construção de 

enunciados concretos do gênero 

discursivo conto, a fim de 

compreender como a linguagem 

em uso materializa-se nesse 

gênero literário em específico. 

 

Analisar a organização 

composicional e o estilo, por 

meio das marcas linguísticas 

presentes no conto Venha ver o 

pôr do sol, as quais provocam 

efeitos de sentido para o leitor;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 VIVÊNCIA DO CONTEÚDO 

 

 

 

Descobrir o que os alunos já 

sabem sobre o conteúdo: tema 

presente no conto, categoria 

retórica narrativa, elementos da 

narrativa (tempo, espaço, 

personagens, diálogo, conflito, 

desfecho, narrador, trama), 

autor, leitores, veículo, esfera de 

comunicação, entre outros.  

 

 

 

 

 

Descobrir o que os alunos 

gostariam de saber: Qual a 

origem do conto? Qual a função 

do conto? O que diferencia um 

conto de outra narrativa? Como 

acontece o processo de escrita de 

um conto? Os sentidos 

Contexto de Produção: criar 

atividades que questionem o 

aluno sobre o conhecimento 

dele a respeito: da autora do 

conto; do leitor preferencial 

para o conto; dos meios 

culturais pelos quais o texto 

circula; do interesse do aluno 

em descobrir mais sobre o 

contexto de produção do conto; 

da possível intencionalidade 

dele, entre outros. 

Temática: explorar: a 

plurissignificação do título, 

relacionado à temática e ao 

conflito da trama; qual a 

recorrência do tipo de atitude 

comportamental das 

personagens em outros textos 

de ficção e na vida real, entre 

outros. 

Construção composicional: 

sondar o conhecimento prévio 

do aluno por meio: do seu 
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produzidos pelos leitores do 

conto correspondem ao que o 

autor intenciona dizer?  

reconhecimento da organização 

narrativa do texto; da descrição 

das características semelhantes 

e diferentes de outras 

narrativas que ele conhece; da 

identificação de como a voz das 

personagens e do narrador é 

caracterizada no conto, entre 

outros. 

Fonte: KRAEMER, 2014, p. 139-140 

 

Na unidade descrita, procura-se elaborar atividades que resgatem o 

conhecimento já internalizado do aluno, fazendo um trabalho de pré-leitura do 

conto, com o propósito de ativar seus saberes. Cabem reflexões relacionadas à 

temática, à construção composicional e ao contexto de produção de Venha ver o pôr do 

sol. 14   

A parte da teorização do processo, em que se privilegia a zona de 

desenvolvimento imediato do educando no método dialético de construção do 

conhecimento, corresponde, na primeira fase, à Problematização: identificação dos 

principais problemas postos pela prática social e pelo conteúdo, com discussão a 

respeito, buscando transformar os desafios em questões problematizadoras. 

A Problematização é considerada por Gasparin um elemento-chave na 

transição da teoria para a prática, da cultura elaborada para o fazer cotidiano 

(GASPARIN, 2007). É o momento em que se inicia o trabalho de sistematização do 

conteúdo, buscando incitar no educando a necessidade de investigação do 

conhecimento. Nessa fase, a prática social é posta em questão, analisada, interrogada, 

considerando o conteúdo a ser ministrado e as exigências circundantes de aplicação. 

Enquanto a Prática Social Inicial consiste em refletir acerca da realidade e 

perceber como ela se insere nas relações com o conteúdo a ser desenvolvido no 

processo, a Problematização questiona essa realidade, bem como o conteúdo: 

 
Nesse processo de problematização, tanto o conteúdo quanto a prática social 

tomam novas feições. Ambos começam a alterar-se: é o momento em que começa 

a análise da prática e da teoria. Inicia-se o desmonte da totalidade, mostrando ao 

aluno que ela é formada por múltiplos aspectos interligados. São evidenciadas 

também as diversas faces sob as quais pode ser visto o conteúdo, verificando sua 

pertinência e suas contradições, bem como seu relacionamento com a prática. 

(GASPARIN, 2007, p. 16). 

 

O autor ressalta que os problemas postos pela prática social nem sempre 

podem ser tratados em sua totalidade em cada área do conhecimento.  Dessa 

maneira, convém ser feita uma seleção do que é fundamental, relacionando-a ao 

                                                 
14 A proposta pode ser tanto de discussão oral quanto escrita. A escolha da estratégia mais producente pelo 

professor dependerá das variáveis que envolvem o perfil da turma: o nível de interesse, o nível de concentração, o 

nível de maturidade intelectual e comportamental, entre outras possibilidades. 
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conteúdo programático do currículo escolar ou aos saberes delimitados em uma 

determinada unidade do programa. 

Gasparin enfatiza que a Problematização é o fio condutor de todo o processo 

de ensino e de aprendizagem, embora seja só a preparação para o caminho a ser 

percorrido pelo educando. O método pressupõe que o aluno, após ter sido “[...] 

desafiado, provocado, despertado e ter apresentado algumas hipóteses de 

encaminhamento [...]” (GASPARIN, 2007, p.49), comprometa-se teórica e 

pragmaticamente na busca da solução para as questões propostas. Na perspectiva 

apontada, a aprendizagem assume, gradativamente, sentido pessoal e social para o 

discente. Como ilustração dessa etapa, apresenta-se o prosseguimento da proposta 

de estudo do gênero conto: 

 
Quadro 3. Problematização do Projeto de Trabalho Docente 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DISCUSSÃO SOBRE O 

CONTEÚDO 

Por que estudar esse conteúdo? 

Que dificuldades ele oferece em 

se tratando de leitura, de análise 

linguística e de produção 

textual? O conto é bastante 

difundido no ambiente escolar? E 

fora dele?  O consumo desse 

gênero compete na atualidade 

com que outros veiculados na 

mídia? Qual a importância da 

leitura de fruição do gênero 

conto para os leitores 

contemporâneos? Qual a 

importância da leitura 

escolarizada do gênero conto 

para os alunos em formação?  

Refletir, junto aos alunos, 

sobre: o porquê de a literatura  

tratar o tema proposto no 

conto; o porquê de se escrever 

sobre isso; qual o principal 

objetivo do gênero conto; se 

existe uma  forma de discurso 

mais eficaz para contar uma 

história do que outra; a 

relevância de se estudar as 

diferentes formas de discurso 

para desenvolver habilidades 

de leitura e de escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 CONCEITUAL 

Como reconhecemos o gênero 

discursivo conto? Quais as suas 

características, elementos e 

funções?  

 

2.2 HISTÓRICA  

Qual a origem do gênero 

discursivo conto?  Ele sempre 

teve as mesmas características, 

elementos e funções? Como 

foram as suas alterações e em 

que tempo?  

Propor aos alunos: pesquisar 

em livros de língua 

portuguesa, sobre as diferentes 

estratégias de discurso que 

podem estar presentes na 

narrativa e quais as suas 

características linguísticas; 

identificar no conto qual é a 

estratégia discursiva mais 

utilizada e justificar sua 

importância à criação de 

sentidos pelos leitores do 

gênero; reconhecer qual é a 

perspectiva ideológica sobre 

amor, compromisso e traição 

que perpassa a narrativa; 

elencar como o significado 
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2 DIMENSÕES DO 

CONTEÚDO A SEREM 

TRABALHADAS 

 

 

2.3 ECONÔMICA 

Existe alguma razão econômica 

para as mudanças operadas no 

gênero ao longo da história? Na 

história do conto, quem é o 

leitor que tem acesso a essa 

literatura?  

 

 

2.4 SOCIAL 

Há diferença no consumo desse 

tipo de literatura conforme as 

classes sociais ao longo dos 

tempos? E hoje? Quais os temas 

que os contos privilegiam? 

 

desses termos  pode ser 

percebido na escolha das 

palavras do texto, construindo 

novos sentidos; compreender 

como Lygia Fagundes Telles 

(2007) constrói a figura do 

anti-herói no conto; estabelecer 

de que maneira os elementos 

simbólicos no texto expressam 

esse comportamento da 

personagem diante do conflito 

vivenciado por ele; 

compreender como a 

perspectiva de desilusão 

amorosa, de amor idealizado e 

não correspondido expressa no 

texto ajusta-se a algum 

movimento literário e contexto 

histórico; interpretar qual a 

intencionalidade e o efeito de 

sentido para os leitores 

contemporâneos dessa 

temática; questionar sobre 

outros autores, conhecidos 

pelos alunos, que corroboram 

em sua obra à imagem de anti-

herói criada em torno da 

figura do protagonista. 

Fonte: KRAEMER, 2014, p.141-142 

 

A etapa posterior, a da Instrumentalização, é o momento das ações didático-

pedagógicas. Esse passo tem os efeitos das questões imanadas na Prática Social 

Inicial e sistematizadas na Problematização, encaminhando o discente a confrontar-se 

com o conteúdo. A ênfase é centrada nos atos docentes e discentes necessários à 

construção do conhecimento científico, em que todo o processo de ensino e de 

aprendizagem é direcionado à efetiva elaboração interpessoal: o professor apresenta 

sistematicamente o conteúdo e os sujeitos do estudo predispõe-se a apropriar-se 

desse conhecimento. 

Há, nessa fase, a recíproca relação entre os discentes e o objeto de estudo, com 

mediação docente. É uma relação triádica, em que o social e o individual 

caracterizam os três elementos constitutivos: o aluno, o professor e o conteúdo. 

Nenhum deles é neutro, pois são condicionados pelo contexto de produção em que 

se inserem, criando uma feição para a aprendizagem de acordo com seus princípios, 

sua ideologia, sua cultura, seu meio social, sua prática política e econômica. 

Gasparin explicita que, mesmo o processo de aprendizagem tendo caráter 

interpessoal, sua essência é intrapessoal, “[...] pois depende da ação do sujeito sobre 

o objeto e deste sobre o sujeito, isto é, resulta de uma interação. A ação do sujeito, 

neste caso, é sempre consciente.” (GASPARIN, 2007, p.49). A premissa pressupõe 
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que a aprendizagem é significativa no momento em que os educandos apropriam-se 

do objeto do conhecimento, em suas inúmeras possibilidades determinantes e 

interativas, recriando-o e tomando-o para si.  Na ação, realiza-se concomitantemente 

a continuidade e a ruptura entre o conhecimento cotidiano e o científico. 

O autor considera a fase da Instrumentalização o centro do processo 

pedagógico, momento em que se realiza, efetivamente, a aprendizagem. Frente a essa 

percepção, afirma que o trabalho do professor como mediador consiste em 

dinamizar, por meio de ações previstas e de recursos selecionados, os processos 

mentais dos alunos, no intuito de propiciar a apropriação dos conteúdos científicos 

em suas diferentes materializações: 

 
A tarefa do professor e dos alunos desenvolve-se por meio de ações didático-

pedagógicas necessárias à efetiva construção conjunta do conhecimento escolar 

nas dimensões já definidas na Problematização. Nesta fase que Vigotski 

denomina zona de desenvolvimento imediato, a orientação do professor torna-se 

decisiva, pois os alunos necessitam do seu auxílio para realizar as ações 

necessárias à aprendizagem. Os educandos e o professor efetivam, aos poucos, o 

processo dialético de construção do conhecimento escolar que vai do empírico ao 

concreto pela mediação do abstrato, realizando as operações mentais de analisar, 

comparar, criticar, levantar hipóteses, julgar, classificar, deduzir, explicar, 

generalizar, conceituar etc. (GASPARIN, 2007, p. 54-55). 

 

A instrumentalização, por conseguinte, é o momento em que se materializam 

as fases anteriores do planejamento e em que se propicia o esclarecimento de que os 

recursos linguísticos são variados para originar, no exemplo trabalhado, a 

bivocalidade no conto, uma vez que a heteroglossia é imanente aos participantes da 

interlocução que estão explícita ou implicitamente ligados à narrativa.  

Em vista desses pressupostos, no exemplo prático sugerido neste texto, são 

pertinentes solicitações para que se elenquem, por meio do conto Venha ver o pôr do 

sol, as marcas que indicam a presença das vozes discursivas, procurando distinguir a 

concretização destas no texto (TELLES, 2007). É possível ao professor, por exemplo, 

criar, em conjunto com os alunos, um quadro comparativo dos tipos de discurso que 

denotam a bivocalidade,15 comprovando essas características com fragmentos da 

narrativa analisada.  

Ainda, após esse levantamento, o professor pode refletir sobre qual o efeito de 

sentido resultante do uso dos discursos para o texto: 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Inclusive, é propício analisar o fato de que há variantes do discurso direto, conforme a intencionalidade 

narrativa. 
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Quadro 4. Instrumentalização do Projeto de Trabalho Docente 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AÇÕES 

DOCENTES E 

DISCENTES 

 

 

 

Após a apresentação das 

experiências dos alunos sobre o 

gênero discursivo conto e o 

processo de leitura reflexiva do 

texto em análise, a fim de 

identificar a temática e o seu 

contexto de produção, enfatiza-

se, por meio da mediação do 

conhecimento institucionalizado 

do professor: 

 

1.1 o processo de análise 

linguística, com o intuito de 

compreender como a construção 

composicional e o estilo do conto 

auxiliam na produção de 

sentidos do texto, em função da 

situação enunciativa, do 

horizonte social e da apreciação 

valorativa, os quais refletem a 

intencionalidade discursiva. 

 

1.2 as comparações com outros 

gêneros de categoria retórica 

narrativa. 

Reforçar a reflexão dos alunos à temática 

proposta no conto e construir com eles a 

percepção de que o estilo do texto está 

intrinsecamente ligado ao tema do conto, 

ao seu horizonte social e à sua apreciação 

valorativa, espelhando o objetivo do 

gênero. Assim, no caso de Venha ver o pôr 

do sol, é evidente que a escolha da forma 

de apresentar as vozes ali é fundamental 

para corroborar com a intencionalidade 

do texto. Então, podemos apresentar 

atividades relativas:  

 

a) aos muitos recursos linguísticos que 

mostram as diferentes vozes no texto, por 

meio dos quais aparece a maneira de as 

personagens dialogarem, de expressarem 

suas ideias, seus sentimentos e suas 

opiniões; 

b) à identificação das formas de discurso 

que tornaram eficaz a relação de 

alteridade entre autor-texto-leitor, 

produzida pela narrativa;  

c) ao estudo das diferentes formas de 

discurso e de suas peculiaridades, a partir 

da narrativa analisada, fazendo o 

levantamento das marcas linguístico-

enunciativas e distinguindo-as 

comparativamente. 

 d) à análise de qual é o efeito de sentido 

resultante do uso dos discursos para o 

texto. 

 

Fonte: KRAEMER, 2014, p. 142-143 

 

Logo, há possibilidade de verificar se os alunos conseguem perceber tal 

característica no conto analisado e de que maneira; quais as marcas linguísticas desse 

tipo de discurso são perceptíveis na narrativa; também com qual intencionalidade ele 

é usado e quais os efeitos de sentido podem causar na leitura. Pode-se optar pela 

elaboração de questões discursivas e de objetivas, além de produzir atividades 

lúdicas. Como sugestão, na fase da instrumentalização, é possível construir jogos de 

 

a) caça-palavras, intencionando possibilitar aos alunos refletirem sobre a 

temática e os elementos que constituem a narrativa de maneira lúdica;  
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b) cruzadox, no qual, por meio de uma palavra-chave, os discentes usam o seu 

conhecimento sobre verbos, identificando as escolhas do narrador para 

construir o seu discurso no texto, distinguindo a sua flexão, seu aspecto 

verbal e qual efeito de sentido pode provocar; 

c) palavras-cruzadas, em que os alunos procuram pistas no conto para 

identificar outras estratégias discursivas à construção do texto; 

d) associação entre palavras simbólicas do conto e possíveis metáforas, 

relacionadas em duas colunas. 

 

A partir dessas atividades exemplificadas, entre outras, considera-se 

apropriado realizar a reflexão, mediada pelo professor, sobre os aspectos 

preponderantes do conto. Por meio do planejamento, constrói-se o pressuposto de 

que, na fase posterior, a da catarse, momento em que o aluno sintetiza o que aprende, 

ele provavelmente terá condições de analisar com maior propriedade, em outros 

contos que podem ser de sua escolha, 

 

a) os elementos constitutivos da narrativa;  

b) os conceitos de discurso direto, indireto e suas variantes;  

c) o uso de linguagem metafórica, simbólica; 

d) a função e a organização deles em uma narrativa semelhante aos contos 

analisados;  

e) o efeito de sentido provocado pelo aporte linguístico escolhido no conto;  

f) o interesse do estudante em reconhecer essas estratégias para sua 

habilidade de leitura e de análise linguística;  

g) a percepção do grau de complexidade da estratégia, se é de fácil ou de 

difícil compreensão, entre outras possibilidades. 

 

Depois dessas fases, por conseguinte, inicia-se a Catarse, quarta etapa do 

processo, considerada por Gasparin como a expressão elaborada da nova forma de 

entender a prática social (GASPARIN, 2007).  Se, na Instrumentalização, a operação 

basilar é a análise, na Catarse é a síntese, em que os conteúdos e os processos de 

construção de conhecimento são sistematizados.  

Embora didaticamente convenha separar esses dois fundamentos, o autor 

defende que, na perspectiva vigotskiana, a formação de conceitos pressupõe a 

combinação da análise à síntese. Quando, depois de incorporados os conteúdos e os 

processos de sua construção, mesmo que de maneira provisória, solicita-se ao aluno 

que mostre o quanto se aproximou da solução dos problemas propostos, 

pressupondo-se que ele manifeste o que sistematizou. 

Espera-se que o discente, na Catarse, traduza a compreensão de todo o 

processo de trabalho, expressando sua maneira de ver o conteúdo e a prática social. 

O autor considera que é a expressão teórica da postura mental do aluno que 

evidencia o grau de apropriação do conhecimento, tornando-se o resumo do 

conteúdo apreendido: 
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O educando mostra que, de um sincretismo inicial sobre a realidade social do 

conteúdo trabalhado, conclui agora com uma síntese, que é o momento em que 

ele estrutura, em nova forma, seu pensamento sobre as questões que conduziram 

seu processo de aprendizagem. É o momento em que ele estrutura, em nova 

forma, seu pensamento sobre as questões que conduziram seu processo de 

aprendizagem. É o momento em que indica quanto incorporou dos conteúdos 

trabalhados; qual seu novo nível de aprendizagem. (GASPARIN, 2007, p. 130). 

 

Gasparin enfatiza que, na síntese, o aluno tem uma visão da totalidade 

integradora do conteúdo que antes parecia um conjunto de partes dispersas 

(GASPARIN, 2007). O educando toma um novo posicionamento intelectual, situando 

o conteúdo histórico-concreto de forma holística. Nesse viés, o novo conteúdo 

apropriado é uma construção social feita com base em necessidades criadas pelo 

homem e não apenas informações fornecidas pelo professor. O conhecimento possui 

uma função de transformação social, não sendo neutro nem natural, mas um produto 

da ação humana, atendendo a interesses de classes ou grupos sociais determinados. 

Na Catarse, o educando é capaz de situar e entender as propostas iniciais de 

conteúdo trabalhadas nas fases subsequentes, ressignificando o conhecimento 

anterior e construindo novos sentidos. É possível a ele perceber que a apreensão do 

conhecimento constitui um novo instrumento de trabalho, de construção da 

realidade pessoal e social. Para ilustrar essa etapa, em se tratando do trabalho com o 

gênero focalizado, pode-se propor um seminário em equipes, no intuito de que os 

alunos escolham, com a mediação do professor, um conto de sua preferência, a fim 

de verificar qual o conteúdo internalizado até o momento: 

 
Quadro 5. Roteiro para Seminário de Leitura de Contos de Lygia Fagundes Telles 

SEMINÁRIO DE LEITURA DE CONTOS  

RECURSOS: exemplares de obras de do gênero conto 

ITENS A SEREM ANALISADOS 

1 SITUAÇÃO DE PRODUÇÃO E TEMÁTICA 

• Obra em que se encontra o conto 

• Contexto de produção da obra 

• Impressões de leitura (expectativas em torno do autor, do título, do desfecho, entre 

outros) 

• Resumo do conto 

• Temática (qual é a intencionalidade do texto, por que tratar sobre isso na literatura) 

 

2 ORGANIZAÇÃO COMPOSICIONAL E ESTILO  

• Personagens (perfil físico, psicológico, social, cultural) 

• Narrador (ângulo do qual narra a história) 

• Conflito (complicação, nó, clímax, desfecho) 

• Estratégias de dizer (emprego dos discursos direto, direto preparado, direto 

substituído, indireto, indireto livre) – efeitos de sentido 
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• Emprego de figuras de linguagem – efeitos de sentido 

• Tempos verbais predominantes – efeitos de sentido 

Fonte: adaptado de KRAEMER, 2014, p. 163 

 

Na Prática Social Final do Conteúdo, apresenta-se uma nova proposta de 

ação a partir do conteúdo aprendido. Conforme Gasparin, o ponto de chegada do 

processo pedagógico na perspectiva histórico-crítica é o retorno à Prática Social, 

representando a transposição do teórico para o prático dos objetivos da unidade de 

estudo, das dimensões do conteúdo e dos conceitos adquiridos (GASPARIN, 2007). 

A proposta de ação consiste em, a partir do conteúdo aprendido, em que tanto 

discente quanto docente modificam-se intelectual e qualitativamente em relação a 

suas concepções sobre o conhecimento reconstruído, perceber a necessidade de 

desenvolver propostas reais e efetivas que permitam a análise e a compreensão 

crítica da realidade, possibilitando uma maneira original de pensar, de entender e de 

julgar os fenômenos sociais. 

Para Gasparin, a Prática Social Final é a confirmação de que o educando tem 

autonomia de realizar uma ação que antes só poderia efetivar-se por meio da 

mediação (GASPARIN, 2007). Torna-se a expressão mais forte de que há a apreensão 

do conteúdo e, por isso, é conhecedor e pode aplicá-lo: 

 
Esta fase possibilita ao aluno agir de forma autônoma. Todo o trabalho na zona 

de desenvolvimento imediato – que neste processo se expressa nos passos de 

Problematização, Instrumentalização e Catarse – encerra-se com a obtenção de 

um novo nível de desenvolvimento atual, no qual o aluno mostra que se superou. 

Essa é a função de toda a atividade docente [...] (GASPARIN, 2007, p. 148).  

 

Como exemplo, pode-se apresentar aos discentes uma proposta de 

autoavaliação para a construção de um diálogo em sala sobre o processo de 

construção do conhecimento privilegiado no Plano: 

 
Quadro 6. Autoavaliação Discente Inserida na Prática Social Final do Plano de Trabalho Docente 

 

ROTEIRO DE AUTOAVALIAÇÃO16 

 

 

QUESTÕES/CONTO 

 

1 A relação entre o título e a história narrada aconteceu de que maneira? 

2 A formulação de hipóteses ao ler o título propiciou a criação de expectativas para o texto de 

forma? 

3 O resultado do seu primeiro contato com o texto em relação ao entendimento da história 

aconteceu de que maneira? 

4 Você conseguiu identificar a intencionalidade do conto de que forma? 

5 Como foi o entendimento da equipe sobre a temática antes da mediação da professora? 

                                                 
16Adaptado de BARBOSA, 2001, p. 111 
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6 De que maneira vocês conseguiram identificar o papel das personagens, ligando-o à 

intencionalidade do texto? 

7 De que forma vocês perceberam a relação entre a descrição do ambiente e dos elementos que o 

constituem e o perfil psicológico da personagem protagonista do conto?  

8 Como foi a compreensão dos tipos de diálogos presentes no conto?  

9 Como foi a identificação do momento em que o narrador cede a voz às outras personagens, sem 

as marcas como aspas e travessões? 

10 Como foi a compreensão da importância da construção dos diálogos e da maneira como eles 

foram materializados no texto para a intenção que a história defende?  

11 Como foi o entendimento da estratégia de focalização escolhida pelo narrador para construir a 

descrição do ambiente da história? 

12 De que maneira a equipe conseguiu construir sentidos para o texto que não estão expressos 

explicitamente no conto?  

13 De que forma a equipe identificou a linguagem literária utilizada no conto, por meio do 

trabalho do autor com as palavras? 

Fonte: adaptado de KRAEMER, 2014, p.164-165 

 

Nesse momento, é possível analisar, em uma reflexão conjunta, o  

procedimento dos alunos em relação ao processo de leitura e de análise linguística, 

neste caso, envolvendo os contos selecionados, bem como os pontos positivos na 

produção de conhecimento, o grau de internalização do objeto de estudo e as maiores 

dificuldades enfrentadas. Além disso, a partir desse diálogo, mediado pelo professor, 

pode-se instigar sobre as possibilidades de uma nova postura diante dessa prática, 

diante do conteúdo e da forma de agir. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a construção deste estudo, entendemos que, no jogo de 

divergência/convergência que nos constrói e que nos move, absorvemos muito mais 

do que uma voz social, mas a multiplicidade bivocal. Estamos em um campo de 

debate, de assonância e de dissonância, em movimento constante, sujeito a ações do 

tempo, do espaço, do processo ininterrupto do devir e do transitório, da afirmação e 

da negação, dos contrários.  

Diante do fato, procuramos refletir acerca do processo de ensino e de 

aprendizagem em língua e literatura, no qual os textos-enunciados do gênero 

discursivo conto são recursos fecundos para a progressão e a articulação curricular,  

subsidiados por estudos advindos da Análise Dialógica do Discurso. 

Nesse contexto, a triangulação entre esse pressuposto linguístico e a Teoria 

Dialética do Conhecimento, materializada pelo Plano de Trabalho Docente proposto 

por Gasparin, apresenta um movimento que conduz o ensino e a aprendizagem 

dialeticamente, transitando da síncrese à síntese, pela mediação do conhecimento, 

tanto no processo de descoberta quanto na internalização de novos saberes 

(GASPARIN, 2007).  

Com essa base epistemológica para a construção dos conceitos linguísticos e 

científicos na escola, privilegiamos os três momentos do método dialético de 
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construção do conhecimento: prática-teoria-prática. Entendemos que a união dos 

estudos sociológicos acerca da linguagem e dos preceitos vigotskianos é uma 

perspectiva possível à realidade educacional de sala de aula, porque planejar torna-

se necessário ao desempenho adequado da tarefa docente em todos os campos do 

saber. 

Logo, entendemos que a experiência apresentada neste estudo é uma das 

possibilidades de enriquecimento do caminho da práxis docente, pelo mérito de criar 

espaços à reflexão crítica. Ao expor uma proposta didático-metodológica, mesmo não 

afastada dos conflitos e das incertezas decorrentes do processo, viabiliza-se um 

percurso direcionado a perspectivas que fomentam a educação como transformadora 

e de qualidade. Manifesta-se, então, como um cenário plural, em que o professor, ao 

interagir com outros sujeitos de seu entorno, sociabiliza saberes em uma interação 

dialética constante.  
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O ATIVISMOS ESTÉTICO E 

SUAS FRONTEIRAS  
 

Maria Leticia Miranda Barbosa da SILVA17 

 
RESUMO 

 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as fronteiras do ativismo 

estético vivenciadao pelo autor-criador e pelo contemplador. O trabalho tem como referência 

o plano estético criado por Derrida, no livro Memórias de cego, em que o filósofo enuncia 

travando uma conversa com ele mesmo, criando um diálogo ambivalente e polifônico.  

 

Palavras-Chave: Estética. Autoria. Diálogos com a Arte 

 

 

Você crê? Desde o início desta conversa, estou tentada a perguntar: você realmente acredita 

ser necessário encontrar um caminho específico para dialogar com uma obra de arte? E mais, 

encontrar um caminho, ou um método, não tornaria os encontros com a arte empobrecedores? 

 

as é precisamente para a questão do diálogo com a obra de arte que tenho 

me voltado nos últimos anos! Antes de entrar direto na sua pergunta, acho 

que podemos ir com um pouco mais de calma e pensar, primeiro, no que 

estamos chamando de arte e, depois, podemos tentar compreender a importância 

que estamos dando ao encontro com uma obra. Afinal, dialogamos constantemente 

com diversos enunciados no nosso cotidiano. Mais que isso: somos sujeitos 

dialógicos, nos constituímos no diálogo, no encontro com o outro, com a palavra 

outra. Por que dedicarmos nosso tempo a pensar sobre esse assunto? O que há de 

diferente entre o enunciado da arte e da vida? Bem, vamos lá. Na perspectiva 

bakhtiniana, e é a partir dela que falamos nesta conversa, a arte é um enunciado de 

um tipo especial, fixado em um produto cultural: em uma obra de arte. Esse 

enunciado é de um tipo especial porque difere dos enunciados do cotidiano por ser 

elaborado a partir de um ativismo estético, operado na fronteira da vida, em uma 

posição tangencial que o autor ocupa que lhe permite olhar como um jano bifronte 

para a vida e para a arte, criando, nesse processo, uma resposta de acabamento o 

todo do herói. O que significa tudo isso? Na vida, meu autovivenciamento, minha 

autoconsciência e autoexpressão possuem fronteiras bem estabelecidas, que são 

vivenciadas de dentro de mim. Na vida, vivo na relação eu outro, mas o meu 

vivenciamento parte de mim. Na arte, o vivenciamento é realizado a partir de fora, 

de um outro centro axiológico: o outro - herói. Na vida, respondemos a 
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manifestações isoladas das pessoas que nos rodeiam, damos respostas dispersas a 

cada encontro que vivemos, respostas que não são baseadas no todo do homem, uma 

vez que somos sujeitos inacabados e totalmente abertos ao imponderável. Somos o 

centro de valor desse ativismo, desse ato responsivo. Já na arte, a resposta que o 

autor cria se baseia em um acabamento ao todo da personagem, a partir de um 

posicionamento extralocalizado em que esse se coloca na arquitetônica da criação. O 

autor vive uma relação de alteridade de um tipo especial: o amor estético. Isso vale 

para a literatura, a pintura, a escultura, o teatro, para as artes em geral. 

 

O autor precisa sair da vida para criar o enunciado artístico? Seria isso? 

 

O autor não sai e nem se distancia da vida, só morto. Não é disso que se trata! 

Na arte, o ele elabora um enunciado a partir de um posicionamento transgrediente 

em relação ao herói, que lhe permite olhar para a vida e para a arte ao mesmo tempo. 

Criando a obra, o autor continua na vida, porém, em uma posição outra, exotópica, 

em que trabalha por uma distância no tempo, no espaço e no valor em relação ao 

herói. O autor, na arte, precisa manter essa distância, falar como um outro e não 

coincidir com o herói no cronotopo da obra, pois, se assim fizesse, não estaríamos 

diante de  uma obra estética, mas diante de uma autoconfissão. Enunciar como um 

tu, a partir de um outro centro axiológico. Tudo bem, Bakhtin diz que sempre haverá 

uma distância entre aquele eu que narra um acontecimento sobre a sua vida e o eu 

que vivenciou o acontecimento na vida. O eu narrador da minha vida não coincide 

com aquele eu que estava na vida. Mas uma coisa é importante: na arte esse 

distanciamento precisa ser método! O autor deve trabalhar pela transgrediência. E, 

por esse posicionamento tangencial, não cabe pensarmos que a arte é um objeto 

desconectado da vida, ou uma "expressão subjetiva " que o artista "coloca para fora", 

isolado em seu atelier. Não. A arte é um discurso de resposta à vida, tecido na 

complexidade dos fios ideológicos sociais, em que o autor, agente ativo do processo, 

cria um objeto com um acabamento.  

 

Como assim? Não entendo. Sempre penso que uma das características da arte é não se deixar 

aprisionar em sentidos fixos e você fala de um acabamento!  

 

Sim. Uma obra de arte é um objeto cultural. O artista, ao produzir esse objeto, 

cria um acabamento de significação relativamente estável, temático e composicional, 

característico da arte e que não pertence a nenhum outro campo ideológico. Um 

discurso científico pode ser desdobrado, continuado em outro momento, ampliado. 

Uma conversa com amigos também pode ser retomada, modificada, atualizada. O 

discurso da arte não! O ponto final do artista, ou a última pincelada, garante a 

estabilidade e o acabamento do plano estético. O que se desdobra são os sentidos que 

surgirão no encontro com a obra, esses, sim, não são fixos. Tem mais, Bakhtin não 

disse isso que vou falar agora, assim, tão diretamente como vou dizer, mas, pelo que 

venho estudando, ouso dizer que é a distância do autor em relação ao herói na 
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arquitetônica da obra que permite a entrada criadora do ouvinte, permite que o 

espectador entre ativamente no diálogo com a obra com seu potencial criador, 

elaborando novos discursos. É justamente essa distância que não deixa os sentidos se 

estabilizarem no encontro com a obra! Que mantém a alteridade potente da obra! 

 

Devo me limitar a escutar? Ou posso dar algumas contribuições? 

 

Por favor, não existe diálogo com uma só voz.  

 

Isso sobre essa distância que permite a entrada do ouvinte me faz pensar em um depoimento 

do Wenders dizendo que alguns filmes deixam espaço livre para todo o possível e o 

imaginário! E, segundo ele, existem filmes em que tudo é tão óbvio que não temos nada para 

descobrir e para criar. Parece que isso tem uma relação com essa entrada. 

 

Bem colocado. O enunciado da arte cria essa possibilidade para o ouvinte 

entrar e criar sua escritura, do contrário, ele é fraco enquanto objeto artístico, 

aproximando-se  mais dos enunciados cotidianos, que possuem um vínculo 

funcional e são próximos da realidade concreta. Por exemplo: uma placa de trânsito 

na rua é um enunciado funcional, direto.  Qualquer um que olha para uma placa, se 

faz parte do contexto social do trânsito, imediatamente saberá do que se trata: não 

estacionar, por exemplo. Autor e herói estão muito próximos. Agora, em um quadro 

como Guernica, há uma provocação a um diálogo, uma possibilidade de uma 

escritura criadora na busca de compreensão da obra. Há um espaço para descobrir e 

criar. Nada é óbvio. 

 

Mas nem todo mundo se sente provocado a responder ou a dialogar com Guernica, ou com um 

romance de Dostoiévski, ou com outros enunciados artísticos. Pelo contrário, vejo que muitas 

pessoas são capazes de olhar para Guernica e seguir seu caminho da mesma forma que antes. 

 

Sim. Guernica me provoca, mas realmente não posso dizer que isso acontece 

com todos. As pessoas se tocam ou não pela arte por razões diversas. Por isso venho 

me questionando bastante: o que faz com que uma pessoa se sinta provocada ao 

diálogo com a arte? Ou o que pode provocar esses diálogos? O que nos joga 

novamente na pergunta inicial: o que tem de diferente no discurso da arte que o 

torna importante para pensarmos sobre ele? Bakhtin diz que, no fluxo da vida, 

estamos abertos, sendo impossível termos uma compreensão do homem como um 

todo, porque a vida está em curso, acontecendo. A vida é esse fluxo inacabado e 

imponderável. Mas a arte, ele diz, dos mundos da cultura, é o que mais se aproxima 

da arquitetônica do mundo da vida, porque ele é formado tendo um homem como 

centro emotivo-volitivo, assim como na vida. Dessa forma, a melhor forma de ver o 

homem e a arquitetônica do ato é olhar para o cronotopo da arte, pois ali é possível 

olhar a vida e ver aquilo que olhando diretamente é impossível.  
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Hum... Lembrei de Calvino quando ele diz ter percebido que os discursos rotineiros da vida 

estão petrificando a humanidade, transformando tudo e todos em pedra, como se uma epidemia 

estivesse se abatendo sobre nós e a literatura e, eu diria, a arte seria o antídoto dessa epidemia 

pestilenta! Para Calvino, isso acontece da mesma forma como a medusa transformava em 

pedra todos que olhavam diretamente em seus olhos. O único herói capaz de salvar o mundo 

dessa petrificação seria Perseu, que voa com suas sandálias aladas e mata a Górgona, olhando-

a refletida pelo escudo de bronze.  

 

A arte nos permite ver coisas que, olhando para a vida, não vemos, porque 

seria impossível, nos petrificamos. A arte cria um discurso que não é cópia e nem 

representação da vida, mas é um discurso novo, capaz de deslocar os sentidos dos 

discursos rotineiros, acostumados e estereotipados do cotidiano. Isso é potente! Por 

isso precisamos pensar sobre a importância do diálogo com a arte, pois essa é a 

possibilidade de deslocar os sentidos dados do mundo!  

 

Tem uma coisa que me incomoda quando escuto as palavras de Calvino e sobre essa ideia da 

arte como "salvação do mundo". Não gosto muito de pensar a arte como redenção, entende? O 

discurso filosófico, ou o científico, ou a conversa com um amigo podem nos fazer ver coisas 

antes não vistas, podem nos fazer ampliar sentidos! Não só o discurso da arte. 

 

Qualquer encontro com um outro, qualquer enunciado elaborado por um 

homem tem a potência de mudar sentidos, de nos fazer ver e pensar coisas que não 

seriam possíveis sem aquele acontecimento. É a alteridade! A diferença é que o 

enunciado da arte fala não sobre o visível, mas sobre o invisível, o indizível! Ele faz 

ver o que, antes da obra, não era possível ser visto, não porque estava ali e ninguém 

viu, mas porque não existia antes. E, nesse sentido, a arte abre fendas para tomarmos 

consciência da realidade de uma forma que, sem a arte, não seria possível. Penso que 

posso trazer uma metáfora de Derrida para nos ajudar nesse momento. Derrida faz 

uma relação entre o artista e o cego- aquele que não vê. Diz que o artista é como um 

cego que vai tateando e desenhando um mundo que não existia antes, um mundo 

que só passa a existir quando ele toca, com sua bengala, com o lápis, e desenha. O 

artista não é alguém que enuncia coisas antes já vistas, mas ele enuncia algo que se 

faz e surge no ato em que ele enuncia. Aí está a potência do artístico, eu penso. Ele 

faz ver algo pela primeira vez, algo que desloca com força os sentidos amortizados, 

estereotipados, colocados, impostos. Por isso, as instituições de controle têm medo da 

arte, porque ela desestabiliza sentidos. Um momento... Preciso refazer essa frase, 

porque a própria arte enquanto instituição pode ser controladora. Por isso, os 

"discursos oficiais" têm medo da arte. Quando vejo Guernica, não vejo a 

representação da guerra espanhola, mas uma resposta de Picasso diante da vida 

encharcada de sentidos que não seriam enunciados de outra forma. Talvez... não 

estou certa, mas talvez muitas pessoas não dialoguem com a arte, porque não vivem 

o mergulho nos gêneros complexos! Sim. Para ver, é preciso o mergulho no gênero. 

Poderíamos pensar também nesse momento sobre o que é ver e o não ver, porque, de 
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alguma forma, todos nós não vemos muitas coisas. E aqui entro no cerne da pergunta 

que você me fez antes: ver/compreender é assumir uma posição ativa e responsiva na 

vida. Ver é um ato ativo, não uma simples percepção óptica, nem mera fruição. Você 

vê respondendo e compreendendo, não existe separação e novos meios de 

representação nos forçam a ver novos aspectos da realidade. E isso não tem relação 

somente com a redenção do homem pela arte, mas com uma visão da arte como 

transformação dos sentidos estabilizados, como uma possibilidade de antídoto para a 

epidemia pestilenta, como disse Calvino. Também acredito nisso.  

 

Será? 

 

Vamos lá. Para dialogar com a arte, ou com qualquer outro enunciado na vida, 

precisamos ter uma postura ativa e responsiva. É possível estar diante de um 

enunciado com uma postura menos ativa. Diante de um enunciado da arte, podemos 

estar passivos ou sem "cultura", como diz Bakhtin. Nesse caso, a percepção artística é 

substituída pelo sonho, nos identificamos com a personagem: sofremos, rimos ou 

choramos, vivemos a vida da personagem como se fôssemos os heróis dessa vida e, 

depois, voltamos para a nossa rotina amortizados. Dizer que a arte é só para fruir ou 

despertar emoções é colocar o sujeito espectador em uma posição passiva na relação 

e esvaziar a potência da arte. Vejo pessoas saírem de uma peça de teatro ou de um 

cinema dizendo: "foi lindo", "gostei", "emocionante", mas sem elaborarem um diálogo 

mais profundo com a obra, ficam no nível de uma "fruição" superficial. Nesse 

sentido, podemos ficar na esfera do gostei ou não gostei.  

 

Podemos pensar nas pessoas que vão ao museu, fotografam a obra e voltam para suas casas. 

Nem se demoram, passam pela obra e a levam como um souvenir. 

 

Sim. Podemos pensar nelas. Essa não é uma atitude responsiva ativa diante da 

obra, nem sei se seria uma atitude de fruição, porque, nesse caso, parece ser mais um 

ato de captura da imagem, de posse, de ter a obra guardada, ou de mostrar nas redes 

sociais que viu algo de valor.  Não sei... Benjamin aborda essa questão da perda de 

experiência no mundo moderno. Diz que o homem está perdendo suas experiências 

dominado por um imediatismo, um consumismo, uma massificação dos objetos, 

incluindo os artísticos. Estamos vivendo um momento em que muitas pessoas têm 

acesso à arte, porém, ao mesmo tempo, cada vez menos elas se demoram e vivem 

uma experiência com a arte. Essa é uma postura de muitos, não só diante da arte, 

mas da vida de um modo geral. O que tenho pensado é que é importante aprender a 

ler um quadro ou um romance de forma responsiva e, para isso, é preciso 

compenetração e empatia! Bakhtin fala de dois tipos de experiência estética: a do 

autor-criador, no ato da criação da obra, e a do autor-contemplador, no encontro com 

a obra. Um acontecimento estético só pode se realizar na presença de duas 

consciências que não coincidem. No cronotopo da obra, autor e personagem não 

podem coincidir no tempo, no espaço, nos valores e nos sentidos, lembra? Já falei isso 
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aqui. O autor precisa se compenetrar na vida da personagem, entrar em empatia com 

ela, ver o que ela vê, colocar-se no lugar dela e, ao voltar a si, do seu lugar único e 

insubstituível, criar um acabamento com os elementos da sua compenetração. No 

momento da empatia se realiza algo que não existia nem no objeto e nem do artista 

antes do ato da empatia. Assim é a empatia no encontro do espectador com a obra: o 

espectador se compenetra, se coloca em empatia com o herói e depois, do seu lugar, 

com o excedente da sua visão, dá um acabamento ao que vivenciou. Esse é o que 

Bakhtin chama de cronotopo da criação. É preciso se compenetrar na obra, depois 

voltar a si e dar acabamento, escrever novos textos, novas escrituras, responder pelo 

que se viveu na arte! Do contrário, o enunciado da arte não se realiza e o 

acontecimento artístico como um todo é destruído. Por isso que Bakhtin nos chama 

atenção mostrando que o poeta tem responsabilidade pela prosa da vida e a prosa da 

vida tem responsabilidade pela arte. O contemplador precisa escrever novos textos 

nesse encontro. Se ele perder a posição firme e ativa fora da personagem e se fundir a 

ela, não teremos um acontecimento estético.  

 

Tudo bem, mas se, para dialogar com a arte, é preciso ter uma postura ativa e conhecimentos 

especiais, não é qualquer pessoa que pode dialogar com um filme ou com uma pintura! 

 

Não e sim ou qualquer coisa entre as duas opções. Qualquer pessoa pode e 

dialoga com objetos artísticos. Certamente. Mas, para um diálogo mais amplo e 

múltiplo, é preciso mergulhar cada vez mais nos gêneros, desenvolver uma escuta no 

gênero. Para criar sentido a um enunciado. é preciso colocar outros sentidos em 

relação, uma vez que é impossível recuperar integralmente o sentido de um 

enunciado. O que podemos fazer é cotejar textos. Vou novamente me explicar: todo 

enunciado é elaborado dentro de um gênero. O gênero é um tipo especial de 

construção do enunciado que se realiza no processo de interação social. Em cada 

gênero existem elementos de permanência, sem os quais o enunciado não poderia ser 

compreensível, e elementos de transformação. Cada enunciado, assim, tem 

elementos do singular, do dizer irrepetível do enunciador e da história do gênero. 

Para o processo de compreensão, é preciso um mergulho nesses elementos do 

gênero, mergulhar naquilo que é identificável e no que é transformador. E cada um 

escolhe um caminho para entrar no diálogo, não tem regra e nem um caminho único. 

Tenho procurado pensar nisso. Por exemplo, alguns teóricos acreditam que um 

diálogo mais profundo com a obra acontece no momento em que uma pessoa 

identifica os elementos "visuais" que compõem a obra, no caso de uma pintura, ou os 

elementos gramaticais, no caso de uma poesia. Como se, para compreender um 

enunciado, fosse necessário somente identificar os aspectos materiais e formais que 

compõem esse enunciado. Esse foi o trabalho desenvolvido, por exemplo, pelos 

formalistas russos, que pretendiam fazer uma história da arte baseada nas formas 

das obras, observando e comparando obras de artistas e escolas, como Wolfllin, que 

escreveu A dupla origem do estilo, um estudo moderno sobre a arte clássica e barroca, 

em que ele desenvolve a ideia de conteúdo e forma. Outros teóricos já acreditam que 
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dialogar com a obra significa elaborar uma análise interpretativa do enunciado 

artístico. Para isso, o espectador deve projetar sua imaginação na obra, criando um 

discurso da ordem do devaneio! É o que pretendia a corrente expressiva na arte. 

Outros teóricos pensam que o diálogo com a arte segue estágios de evolução que vão 

do mais simples ao mais complexo, como afirmam as teorias baseadas nos estudos de 

Piaget, como a de Fran Castell, que desenvolve a ideia de Espaço Genético, 

afirmando que a percepção humana segue fases determinadas geneticamente. E por 

aí vai! Muitos teóricos se ocupam de pensar os diálogos com a arte! Porém, muitos 

deles partem do princípio de que o observador/leitor é um sujeito passivo que 

precisa receber os sentidos que estão na obra, sentidos transmitidos por uma outra 

pessoa: o curador, o professor o crítico etc. ou pensam que os sentidos estão no leitor, 

que só precisa projetá-los. Tenho procurado observar como alguns teóricos, que não 

se enquadram nessas duas tendências, entram nesse diálogo. Derrida, por exemplo, 

diz ter criado um método para entrar em um diálogo com uma obra de arte partindo 

da desconstrução. Um  método que, segundo ele, pode ser aplicado à literatura, a 

instituições e à arte de um modo geral. Ele afirma que entra em uma obra pelo 

caminho da desconstrução da hegemonia filosófica ligada a ela, buscando encontrar 

tudo o que representa a sua força de resistência à autoridade filosófica sobre ela: 

logocentrismo. Assim, ele lê os Sapatos, de Van Gogh, desconstruindo os discursos já 

elaborados por Heidegger e por Schapiro, que defenderam uma verdade sobre a 

pintura de Van Gogh. É incrível ler esse texto de Derrida, La verdad en pintura, e ver 

como ele vai fazendo perguntas à própria obra! Denuncia que nem Heidegger e nem 

Schapiro especificaram a qual quadro dos sapatos estavam se referindo, mostrando 

que os dois falavam dos sapatos abstratamente! Veja que problema!  

 

É bom pensar em descontruir esses sentidos hegemônicos! Esse parece ser um bom caminho. 

Porém, pensar em um método para ser aplicado é minha preocupação, porque pode virar uma 

fórmula de leitura. E isso seria empobrecedor. O que você acha? 
 

Essa preocupação já apareceu aqui antes. Pensar que uma mesma forma de 

leitura pode ser usada por diferentes pessoas me parece estranho, considerando que 

os contextos e as situações são singulares. O bom seria pensar em princípios de 

leitura pressupondo que cada pessoa cria o seu próprio caminho. Barthes é outro 

filósofo que se dedica à compreensão dos enunciados artísticos sem pensar em 

dicotomias. Do lugar da semiologia, ele fala de níveis de leitura: o informativo, que 

seria o nível da comunicação; o simbólico, que seria o nível do reconhecimento 

cultural e o da significância;  o terceiro sentido, o obtuso, aquele cujo sentido  vem 

como um suplemento, um algo a mais. Posso voltar a isso mais adiante. É importante 

dizer que esses sentidos estão juntos, mas, quando entro na leitura, vejo mais 

ampliado. Luciano Ponzio entra no texto artístico com as categorias de exotopia, 

responsabilidade e inacabamento. Categorias essas levantadas de forma reduzida por 

Deborah J. Haynes, autora do livro Bakhtin and the Visual Arts, e ampliadas por 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a9

0
6

 

Lucianao na sua monografia intitulada Icona e Raffigurazione: Bachtin, Malevich, 

Chagall, na qual ele tece uma contrapalavra  à autora. 

O que tenho observado é que tanto Derrida, como Barthes e Luciano, criam 

chaves de entrada na obra e, a partir dessas chaves, vão trazendo outros textos, 

autores, artistas e sentidos, vão colocando uns ao lado dos outros e construindo uma 

escritura ampla e profunda. Todos trabalham fazendo perguntas à obra e cotejando 

textos. Nesse processo, eles produzem enunciados únicos e que me provocam a ver 

coisas que eu também não poderia ter visto sem eles. Ler o que Derrida escreveu 

sobre os sapatos de Van Gogh deslocou a relação que eu tinha com a obra; ler o que 

Barthes escreveu sobre Twombly me fez ver coisas que eu não tinha visto sem ele; ler 

Luciano dialogando com as obras de Chagal me permitiu compreender coisas que eu 

não compreendia sem sua escritura. O que quero dizer é que eu percebi que, para 

ler/compreender, é só com o outro, não um outro dizendo uma verdade para que eu 

apreenda, não. Um outro que diga uma contrapalavra, que aponte, e aqui falo do 

gesto de apontar, aquilo que eu não via e só consigo ver junto. E aí uma perspectiva 

bakhtiniana de leitura/compreensão me parece importante, porque, para Bakhtin, os 

sentidos surgem na relação (...). Veja: trabalho no Espaço Cultural do Colégio Pedro 

II com uma equipe de mais quatro professores de artes visuais. Organizamos, 

montamos e realizamos cinco exposições anuais. Durante o período de exposição, os 

alunos visitam o Espaço com seus professores para um encontro com a arte. Essa é 

uma questão que me mobiliza: como provocar encontros significativos? Dependendo 

de como entramos, dependendo das condições desse diálogo, todos os sentidos se 

alteram. Por isso, penso em leituras que permitam que as crianças escrevam textos 

mais amplos no encontro com a obra! Leituras que nos permitam ver coisas antes não 

vistas! Não acredito que a criança precise que eu descreva aquilo que ela está vendo! 

Nem que eu faça um discurso com os sentidos que eu elaborei sobre a obra para ele 

apreender. Dar meus sentidos como verdade é empobrecedor, é homogeneizar 

sentidos! Não acredito nisso. Não haveria tensão nessa prática. Teria somente uma 

visão parcial e limitada, a minha, sendo despejada no outro. Pensar esse momento de 

encontro com a obra é importante, porque ali, naquele espaço, em alteridade, 

provocando-nos, autorrevelando-nos, podemos construir uma nova escritura 

potente, que só poderá ser construída ali, naquele encontro singular, que pode 

possibilitar um olhar mais alargado e múltiplo para a vida. É o momento em que um 

pode apontar o que o outro não vê, não sente, não compreende e que, alterando-nos, 

podemos ver, compreender. É um ver/sentir alargado quando se vê com o outro!!! As 

crianças, ao lerem a obra, já produzem sentidos, olham, escrevendo textos e, quando 

criam seus enunciados artísticos, estão lendo e vendo algo que antes não existia. É 

tudo junto. Mas eu sei que estamos falando de dois processos diferentes e 

interligados. Uma coisa é cada um escrever seu texto no diálogo com a arte, viver na 

fronteira desse vivenciamento, ver coisas no mundo pela arte. Nesse momento sei 

que cada um elabora uma resposta à obra, mas precisamos pontuar que é uma 

resposta com um acabamento provisório, dispersa. Quando a criança tem a 

oportunidade de responder pelo que viu na arte dentro do próprio gênero artístico, 
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ela cria um outro tipo de resposta, pois esta gera um objeto com acabamento ao todo 

do herói. O importante é pensar que tanto na criação do autor-criador quanto na 

criação do autor-contemplador a personagem deve ser vivida na categoria do outro. 

O homem, na atividade estética, vivencia a vida do outro de fora, na fronteira. 
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O ESPAÇO DE INTERAÇÃO DO 

IMIGRANTE POBRE NO 

BRASIL: fronteiras rompidas? 
 

Maria Lourdes de MOURA18 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Brasil tem vivenciado, nos últimos tempos, uma realidade de 

multilingualísmo e, por esta razão, os estudos da linguagem, mais 

especificamente na área da Linguística Aplicada (LA), vêm desenvolvendo 

pesquisas no sentido de entender e abrir caminhos para facilitar estas interações. A 

partir do final da década de 1990, pôde-se ver, segundo Grabe (2002), que as 

pesquisas da LA sobre ensino e aprendizagem de línguas e formação de professores 

que trabalham em contextos de multilinguismo começaram a enfatizar, dentre 

outras: as noções de conscientização linguística; a forma da aprendizagem de 

línguas; a aprendizagem a partir de interações dialógicas; os padrões para a interação 

professor-aluno; a aprendizagem baseada no contexto e o professor como 

pesquisador através da pesquisa-ação  Além disso, buscou focalizar a linguagem do 

ponto de vista dos procedimentos de interpretação e produção linguística que 

definem o ato da interação escrita e oral.  

Por estarem diretamente empenhados refletir sobre os problemas humanos 

que derivam dos vários usos da linguagem, os linguistas aplicados veem-se 

envolvidos em trabalhos com uma dimensão essencialmente dinâmica que busca a 

transformação do contexto de estudo. Nessa tentativa de propiciar mudanças, Rojo 

(2009) ressalta que o linguista aplicado passa a enfocar problemas concretos de 

conflito comunicativo e interpretá-los de maneira a contribuir para uma reflexão 

sobre as novas possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Grabe (2002) descreve a expansão do campo do linguista aplicado e a maior 

especificação de seu papel como um agente que passa a se preocupar com problemas 

que trouxeram para seu domínio questões sobre aquisição de segunda língua, 

alfabetização, direitos de minoria em relação ao uso da língua materna e segunda 

língua, e formação de professores para trabalhar com estas classes heterogêneas. 

Nesse sentido, os estudos da LA têm trazido grandes contribuições ao ensino e 

aprendizado de língua portuguesa para grupos de estudantes estrangeiros que 

chegam ao Brasil diariamente. Todavia, esse é um assunto que ainda carece de 
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reforço no campo de estudos e pesquisas, na perspectiva de ampliar o cenário de 

formação acadêmico-profissional e de ensino do Português como Língua Estrangeira 

(doravante, PLE), no sentido de suprimir a carência de materiais, métodos e 

instrumentos de avaliação para melhor atendê-los.  

De acordo com Almeida Filho, “O ensino de português como segunda língua, 

tem uma história de quase cinco séculos, no esforço de religiosos, no ensino de 

português a membros das nações indígenas” (ALMEIDA FILHO, 2002, p. 13).  

Mesmo tendo uma trajetória histórica, essa área está carente de materiais, métodos e 

formação de professores, principalmente diante da demanda de estrangeiros que 

vem crescendo diariamente no Brasil. São pessoas de outros países que chegam por 

conta das políticas de imigração e abertura para refugiados, motivados a 

conseguirem em nosso país uma condição de vida melhor, porém, em contraponto, 

se veem diante de uma realidade neoliberal excludente, na qual os direitos humanos 

muitas vezes são entendidos como direitos exclusivamente individuais e 

fundamentalmente civis e políticos, distantes dos direitos coletivos e culturais, 

conforme critica Candau (2008). 

Em decorrência, há uma emergência no ensino da Língua Portuguesa para 

uma nova realidade presente no país, que é o ensino de português para imigrantes 

adultos, trabalhadores, que chegam ao Brasil em situação de miséria moral e, na 

maioria dos casos, com pouquíssimos recursos financeiros.  

Diante dessa realidade, nosso objetivo, neste trabalho, é discutir um pouco 

sobre como acontece o processo de ensino de língua portuguesa para imigrantes 

haitianos adultos, trabalhadores da linha de produção em fábrica de fios de Toledo, 

região oeste do Paraná, assim como refletir sobre a situação em que muitos deles se 

encontram nas relações sociais, culturais e profissionais na imersão brasileira, a partir 

de um olhar sociológico e reflexivo de autores como Amorim (2017); Berger (1976); 

Castoriadis (1982). A partir dessa reflexão, pretendemos compreender a implicação 

na/pela linguagem das interações desses sujeitos, a luz das teorias bakhtinianas, na 

perspectiva de responder: há fronteiras (in)visíveis entre essas teorias? E nas 

reflexões sobre as proposições do letramento e multiletramento no ensino da lingua 

portuguesa para os imigrantes, nos embasamos em autores como: Silva e Araujo 

(2012); Soare (1998, 2003); Paulo Freire (1987, 1991); Street (2003); Almeida Filho 

(2001); Ficher (2007), e outros.   

Para dar conta do proposta, organizamos este texto da seguinte forma: 

primeiramente, discutiremos a questão da globalização e a ampla mobilildade dos 

imigrantes que se deslocam em busca de uma condição de vida melhor. No segundo 

momento, propomos algumas reflexões acerca da palavra como signo social e 

ideológico no ensino de uma lingua. E, finalizando nossa discussão, apresentamos 

nossa experíencia de alfabetização e letramento para um grupo de haitianos adultos 

residentes na cidade de Toledo, região oeste do Paraná. 
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1. A GLOBALIZAÇÃO E A MOBILILDADE DOS IMIGRANTES 

 

A quebra de fronteiras que a globalização permitiu nas últimas décadas, tem 

sido vista como algo extremamente positivo e inevitável. Este fenômeno de 

integração e trocas entre economias, sociedades, culturas e políticas de todo o 

mundo, é uma continuação dos antigos processos de ampliação dos mercados e 

crescente internacionalização da economia, objetivando o progresso do capital. Nesse 

contexto de globalização foram também criadas condições socioeconômicas 

favoráveis aos movimentos migratórios em grande escala, no mundo todo, 

principalmente entre países que fazem parte de mercados comuns. Nos países do 

Mercosul – Mercado Comum do Sul – que trata da  união de livre comércio entre 

cinco países da América do Sul, sendo eles: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e 

Venezuela, suas políticas de migrações constitui-se em um fator que impulsiona a 

integração entre os países membros, promovendo o desenvolvimento econômico e 

social entre as partes envolvidas, já que a movimentação de imigrantes se torna 

constante entre esses países, ultrapassando-se, assim, as fronteiras.  

Além da imigração proveniente desses países latinos americanos, o Brasil, nos 

últimos anos, tem recebido um contingente imigratório bastante elevado, 

principalmente dos continentes asiático e africano.  

De acordo com Amorim (2017), muitas ações já foram feitas a fim de se 

ampliar a integração local dos refugiados, porém, ainda há por fazer. Para o autor, 

deve-se ampliar a inserção dos refugiados no sistema educacional público formal, 

sobretudo por meio da sua capacitação e domínio do idioma e da cultura locais, de 

modo a empoderá-los de sua liberdade e autonomia. Nas palavras de Amorin,  

 
Mais do que ajuda humanitária, é necessário que cada vez mais a sociedade 

brasileira distribua humanidade, que se conscientize de que o Brasil não é apenas 

um país com enorme potencial e peso econômicos e políticos na sociedade 

internacional, mas, também, que deve exercer seu papel histórico de ator 

humanitário tanto no sentido internacional, concitando os demais Estados a 

seguirem seus passos quanto através da concretização deste status em sua 

sociedade interna. (AMORIM, 2017, p. 398) 

 

Para que essa realidade se concretize, há necessidade de uma consciência da 

nação brasileira, em lembrar-se dos esforços empenhados por muitos imigrantes que 

aqui vivem e trabalham para que tivéssemos esse país com peso econômico e 

potencial que temos hoje.  Além das questões econômicas conquistadas, também 

constituímos uma riqueza multicultural por meio das quais se misturam diferentes 

étnicas e valores, rompendo-se, de certa forma, com as fronteiras culturais e 

estabelecendo, como diz Bakhtin, um importante “[...] elo na cadeia de comunicação” 

(BAKHTIN, 2003[1979], p298.) 

O sociólogo Berger (1976), tratando da interiorização da realidade, afirma que 

estar em sociedade significa participar da dialética dessa sociedade e isso ocorre, 
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primeiramente, com o que ele chama de interiorização que constitui a base primeira 

da compreensão de nossos semelhantes e, em segundo lugar, da apreensão do 

mundo como realidade social dotada de sentido. Em outras palavras, não somente 

vive-se no mesmo mundo, mas participa-se cada qual do seu outro. Somente depois 

de ter realizado este grau de interiorização é que o sujeito se torna membro da 

sociedade. É importante, portanto, que os sujeitos se sintam inseridos culturalmente 

na sociedade em que vive. 

Bakhtin (2010) acredita que a cultura está sempre nas fronteiras entre as 

comunidades semióticas e entre as esferas, no contato e nos processos do homem, nas 

mudanças sociais, em constante transformação. Que a cultura está nas relações 

dialógicas, pois reflete e refrata o homem e seus processos sociais a partir de atos de 

linguagem.  

 
Não se deve, porém, imaginar o domínio da cultura como uma entidade espacial 

qualquer, que possui limites, mas que possui também um território anterior. Não 

há território interior no domínio cultural: ele está inteiramente situado sobre 

fronteiras, fronteiras que passam por todo lugar, através de cada momento seu, e 

a unidade sistemática da cultura se estende aos átomos da vida cultural, como o 

sol se reflete em cada gota. Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: 

nisso está sua seriedade e importância; abstraído de fronteira, ele perde terreno, 

torna-se vazio, pretensioso, degenera e morre. [...] É somente nessa sua 

sistematização concreta, ou seja, no relacionamento e na orientação direta para a 

unidade de cultura que o fenômeno deixa de ser um mero fato, simplesmente 

existente, adquire significação, sentido, transforma-se como que numa mônada 

que reflete tudo em si e que está refletida em tudo. (BAKHTIN, 2010, p.29) 

 

Nas colocações do autor, todas as culturas se fazem na interação social em 

todos os aspectos da vida, demarcando as fronteira em suas formas de agir em 

sociedade. Quando uma cultura se isola do contato com outras, ela deixa de ser, e 

esse ato de se isolar, colabora para a pobreza ou o enfraquecimento da unidade 

cultural, pois que no relacionamento e na orientação direta uns com os outros o 

fenômeno cultural passa a ter significado, passa a ter valor. Como exemplo, podemos 

considerar a nossa cultura brasileira que se constitui a partir de muitas fronteiras 

culturais de diferentes povos advindo de outras nações e se fixando aqui,  

demarcando fronteiras com seus costumes e jeitos de ser, enriquecendo a cultura 

maior. 

Neste aspecto, observamos diariamente notícias de situações conflitantes em 

que se encontram os imigrantes haitianos e de outras etnias, tentando garantir seu 

“lugar ao sol” na sociedade brasileira. É o que podemos constatar na notícia 

veiculada no Jornal Hoje, da Rede Globo de Televisão, exibida em 22 de outubro de 

2014, sobre a situação de imigrantes haitianos residentes em Curitiba/Pr, serem 

vítimas de agressões físicas e psicológicas, motivadas por preconceito e xenofobia. De 

acordo com a matéria, o Ministério de Trabalho daquela cidade investigou denuncias 

de imigrantes que apresentaram queixas contra alguns patrões e colegas de trabalho, 
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por sofrerem ofensas, agressões físicas e psicológicas, além de demissão por justa 

causa. Podemos constatar a humilhação sofrida pelo trabalhador imigrante, no 

depoimento que faz: “Ele me chamou de macaco. Eu não fiz nada para ele. Ele continuou 

me chamando de macaco e bateu em mim” (Jornal Hoje/2014). De acordo com a 

reportagem, por causa dos ferimentos, o rapaz ficou dez dias afastado do trabalho, e 

quando retornou foi demitido sem nenhuma justificativa. 

A socialização, nesta visão, realiza-se sempre no contexto de uma estrutura 

específica. Cada pessoa é mais ou menos aquilo que se supõe que ela seja, em outras 

palavras, é aquilo que a sociedade lhe atribui. E essa atribuição, conforme Medviedev 

(2012), se revela por meio de palavras e ações  do outro em função de suas crenças e 

ideologias que imputam, muitas vezes, o que considera aceitável ou não na 

sociedade. Logo, suas concepções são sociais e são determinadas ideologicamente: 

 
As concepções de mundo, as crenças e mesmo os instáveis estados de espírito 

ideológicos também não existem no interior, nas cabeças, nas “almas” das 

pessoas. Eles tornam-se realidade ideológica somente quando realizados nas 

palavras, nas ações, na roupa, nas maneiras, nas organizações das pessoas e dos 

objetos, em uma palavra, em algum material em forma de um signo 

determinado. Por meio desse material, eles tornam-se parte da realidade que 

circunda o homem. (MEDVIEDEV, 2012, p. 48-49) 

 

Apoiando-se em sua concepção de mundo, muitos sujeitos na sociedade se 

sentem no direito de manifestar-se ofensivamente em relação ao outro que considera 

não atender aos padrões sociais. Em uma sociedade dessa espécie, segundo Berger 

(1976), o sujeito imigrante, discriminado pela etnia e economicamente desfavorecido, 

não tem virtualmente defesa subjetiva contra a identidade estigmatizada que lhe é 

atribuída e é o que se supõe que seja para si mesmo, assim como para seus outros 

significativos e para a comunidade em totalidade. Além disso, se o sujeito reagir a 

este destino com ressentimento ou raiva, é por ser inferior que se mostra ressentido 

ou enraivecido, já que “[...] o ressentimento e a raiva podem mesmo servir como 

ratificações de sua identidade socialmente definida como ser inferior, pois os 

melhores do que eles estão acima destas emoções brutais” (BERGER, 1976, p.218).  

Em Castoriadis (1982), percebemos uma visão de indicações preliminares 

sobre o papel das significações sociais imaginárias. Segundo o autor, primeiro o ser 

do grupo e da coletividade, no qual cada um se define e é definido pelos outros em 

relação a um nós. Mas esse nós, esse grupo é primeiro um símbolo, as insígnias de 

existência que se deram sempre para cada tribo, cada sociedade, cada povo e, a partir 

disso, cada sociedade define e elabora uma imagem do mundo natural, do universo 

onde vive, tentando cada vez fazer um conjunto significante, no qual devem 

encontrar lugar os objetos a serem naturais que importam para a vida da 

coletividade. 

A imagem do mundo e a imagem de si mesmo estão evidentemente sempre 

ligadas. A imagem de si mesmo que se dá à sociedade comporta como momento 
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essencial à escolha dos objetos, atos, entre outros, onde se encarna o que para ela tem 

valor. Essa ideia reflete bem a organização de grupos específicos que mantém seus 

valores como língua, cultura, hábitos, crenças, tudo dentro de significações 

imaginárias, mas tentando solidificar o cultivo da hegemonia do grupo mesmo que 

em lutas.   

No que se refere mais especificamente ao mundo da cultura, Machado (2013), 

reportando-se aos escritos do Círculo, explica que Bakhtin atribui à arquitetônica o 

gesto criador da produção de sentido em que se torna possível divisar o campo da 

cultura, “tocado pela unidade interna do sentido” e o da natura, que acolhe os 

fenômenos em sua mecânica, independentes de relações.  

 
O mundo da cultura é aquele das relações arquitetônicas, por exemplo, daquelas 

em que o homem se interroga sobre si, sobre seu entorno e, ao fazê-lo, articula 

relações interativas capazes de enunciar respostas a partir das quais constrói 

conhecimentos. Este é o mundo dos eventos, dos atos éticos e da atividade 

estética que constrói respostas que tornam possíveis a geração de outras 

formulações de sentido (MACHADO, 2013, p. 149). 

 

A par desta demanda de pessoas provenientes de outras culturas e línguas, 

chegando diariamente de diferentes contextos, muitos em situação de extrema 

miséria material, o compromisso solidário da sociedade brasileira fica ainda maior, 

no sentido de propiciar que as relações humanas se estabeleçam eticamente. São 

seres humanos que precisam ser tratados com respeito dentro de suas necessidades, e 

saber a língua do país que os acolhe é fundamental para que possam, como diz a 

autora, articular relações interativas, enunciar respostas, enfim, construir novos 

conhecimentos nesse outro espaço cultural que se desposta. A partir desse 

acolhimento social, que possam ter autonomia para interagir na nova sociedade, de 

modo que se organizem e lutem pela sobrevivência dentro de uma condição digna.  

Como afirma Leffa (2006), “Tudo o que existe no universo que conhecemos, 

pessoa ou objeto, só pode ser transformado pela interação com outros objetos ou 

pessoas” (LEFFA, 2006, p. 01).  Para o autor, ninguém aprende sozinho, como 

também ninguém cresce, vive, sofre ou morre sozinho. Estamos sempre agindo e 

reagindo com o contexto que nos cerca. Desta forma, o processo de interação é 

fundamental na aprendizagem, pois entre a relação ensino/aprendizagem, professor 

e aluno, tem sempre uma negociação a ser feita na ação docente e aprendiz.  

Para Bakhtin/Volochinov (2004[1929]), o homem e a linguagem são produtos 

um do outro, e, estas se pertencem. Como produto humano, a linguagem guarda a 

história das relações sociais, traz a lembrança das oposições de classes, "constitui o 

meio no qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças", e por 

isso "é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 

mudanças sociais" (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004[1929],, 2004, p. 41).  

Essas mudanças são marcadas ideologicamente, uma vez que a ideologia se 

constitui socialmente e refrata as experiências sociais. Bakhtin/Volochinov 
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(2004[1929]) entendem que tudo o que é ideológico possui um significado e remete a 

algo situado fora de si mesmo. Para os autores, “Toda a ideologia é composta por 

signos que não existem apenas como parte de uma realidade, pois também reflete e 

refrata outra, ou seja, o domínio do ideológico coincide com o domínio social dos 

signos. São mutuamente correspondentes” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004[1929], 

p. 32). Nesse caso, como tornar os signos linguísticos acessíveis a imigrantes em 

situação de extrema necessidade de interação para sua sobrevivência? Como 

possibilitar fatores ideológicos não interfiram negativamente no processo de ensino e 

aprendizagem de imigrantes em busca de sua inserção social e cultural? São questões 

sobre as quais nos propomos a refletir a seguir. 

 

2. A PALAVRA COMO SIGNO SOCIAL E IDEOLÓGICO NO ENSINO DE UMA 

LÍNGUA 

 

No ambiente de ensino e aprendizagem, o encontro entre os signos e a 

ideologia se evidenciam nos diferentes usos da linguagem que compõem o cenário 

de uma sala de aula, pois  ensinar e aprender uma língua são práticas marcadas  por 

atravessamentos político-ideológicos, culturais e metodológicos (GESSER, 2010). Para 

essa autora, o processo de ensino e aprendizagem não é e nunca foi um fenômeno 

isolado, desenvolvido em um vácuo independente de outras influências societais, 

pois cada estudante traz consigo experiências, costumes, formas de pensar e agir 

particulares, que, de uma forma ou outra, interferem na aquisição de novos 

conhecimentos.   

Para Bakhtin/Volochinov (2004[1929]), compreender um signo consiste em 

aproximar o signo aprendido de outros signos já conhecidos, ou seja, a compreensão 

é uma resposta a um signo por meio de outros signos. E a partir desta cadeia de 

compreensão ideológica é que se produz o conhecimento de forma ininterrupta nos 

sujeitos, porque em nenhum ponto a cadeia se quebra; pelo contrário, essa cadeia 

ideológica estende-se de consciência individual em consciência individual, ligando 

umas as outras. Segundo os autores, “[...] a consciência só se torna consciência 

quando se impregna de conteúdo ideológico, pelo processo da interação social” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004[1979], p. 34). 

Na forma proposta pelo autor, os sujeitos aprendem uns com os outros. Isso 

demonstra o quanto se faz necessário a interação, o contato com os que fazem parte 

de sua realidade e com outros de outras realidades para o seu desenvolvimento. O 

sujeito que vive isolado do meio social acaba sofrendo um atrofiamento de 

conhecimento tanto na esfera subjetiva quanto objetiva da realidade social. Isso 

justifica a necessidade de o imigrante ocupar um espaço na sociedade e de interagir 

igualmente por meio do uso da língua. Cabe à escola, portanto, criar situações de 

ensino e aprendizagem para que esses sujeitos sejam capazes de produzirem seus 

enunciados na interação com o(s) outro(s) e, gradativamente, ampliarem seu 

repertório de signos, uma vez que “[...] a palavra, como signo, é extraída pelo locutor 

de um estoque social de signos disponíveis, a própria realização deste signo social na 
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enunciação concreta é inteiramente determinada pelas relações sociais” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004[1929], p. 113). 

Para Gumperz (1998), os processos linguísticos são basicamente cognitivos em 

natureza e atingir um nível profundo de comunicação com os interlocutores, desta 

forma é importante que o imigrante alcance um bom domínio da língua, nos seus 

níveis linguísticos, incluindo-se o pragmático com as estratégias interacionais, que 

vão além do significado literal, e mesmo conotativo, das palavras ou frases 

(GUMPERZ , 1998, p. 204).    

Não há dúvida quanto à necessidade do aprendizado da língua portuguesa 

por parte dos imigrantes, pois é a partir desta língua que se dará suas interações na 

sociedade, conquistando seu espaço e seus valores. Esse aprendizado se tornará mais 

significativo se envolver suas práticas sociais, se explorar suas necessidades do 

cotidiano, se  explorar práticas reais de interação, uma vez que, conforme Bakhtin/ 

Volochinov, “A elaboração estilística da enunciação é de natureza sociológica e a 

própria cadeia verbal, à qual se reduz em última análise a realidade da língua, é 

social. Cada elo dessa cadeia é social, assim como toda a dinâmica da sua evolução” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004[1929], p. 122). 

Bakhtin/Volochinov (2004[1929]), alerta que a comunicação na vida cotidiana é 

extremamente rica e importante. Por um lado, ela está diretamente vinculada aos 

processos de produção e, por outro, diz respeito às esferas das diversas ideologias 

especializadas e formalizadas. Para o autor, o material privilegiado da comunicação 

na vida cotidiana é a palavra.  

 
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto  claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 

mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que 

ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 

formados. A palavra constitui o meio no qual se produz lentas acumulações 

quantitativas de mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova 

qualidade ideológica, que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma 

ideológica  nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as fazes transitórias 

mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004[1929], p. 41) 

 

Partindo dessa compreensão, entendemos que ao ensinar uma nova língua a 

um sujeito imigrante, a palavra deve ser apresentada como um signo social e 

ideológico, carregado de valores, vontades, experiências, verdades, mentiras etc. 

Cada palavra, tomada como um tema gerador, conforme proposição de Paulo Freire, 

além de representar uma aquisição linguística para o imigrante, representa, também, 

um pouco da cultura desse outro país no qual quer se sentir inserido.  

Para Bakhtin/Volochinov (2004[1929]), além da palavra registrar as diversas 

mudanças sociais, ela  é também exteriorizada na psicologia do corpo social, no gesto 

ou no ato; tudo acontece pela troca do material verbal. A interação entre os sujeitos 
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pode ocorrer, por exemplo, por meio de um ato de fala em qualquer lugar, podendo 

se dar nas conversas de corredor, nas trocas de opinião em eventos sociais, nas 

diferentes reuniões sociais e no modo de reação verbal face às realidades da vida e 

aos acontecimentos do dia a dia. Para o autor, a interação verbal se manifesta em 

diferentes modos de discurso e só pode ser explicada dentro de um processo de 

interação:  

 
A comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e explicada fora 

desse vínculo com a situação concreta. A comunicação verbal entrelaça-se 

inextricavelmente aos outros tipos de comunicação e cresce com eles sobre o 

terreno comum da situação de produção. [...] Graças a esse vínculo concreto com 

a situação, a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de 

caráter não verbal (gestos etc.), dos quais ela é às vezes apenas complemento, 

desempenhando um papel meramente auxiliar. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2004[1929], p. 144). 

 

Portanto, ensinar a língua a um emigrante é ensinar a interagir com o(s) 

outro(s), envolvendo processos reais de interação, manifestados em diferentes 

gêneros discursivos que concretizam diferentes projetos de dizer.  Bakhtin 

(2003[1979]) observa que cada época e cada grupo social tem seu repertório de 

formas de discurso na comunicação sócio ideológica, uma vez que “O emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana.Esses 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de seus referidos 

campos” (BAKHTIN, 2003[1979], 261).  

Logo, ao ensinar uma língua por meio de gêneros possibilita ao imigrante ter 

acesso a um repertório social de signos sociais e ideológicos revelados em 

enunciados que se moldam em algum gênero discursivo que, por sua vez, representa 

um determinado campo de atividade humana. 

Na visão de Bakhtin, todo o signo, quando empregado em determinado 

enunciado, é selecionado pelo autor em função de projeto discursivo naquela 

situação de interação. A partir daí, resulta que as formas do signo são condicionadas 

tanto pela organização social desses sujeitos como pelas condições em que a 

interlocução acontece. Logo, ao adotarmos a palavra como signo social e ideológico 

em um processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira para 

imigrantes, estamos possibilitando que esse sujeito tenha acesso a um repetório 

linguístico que lhe possibilitará maior inserção social. Porém, concordamos com 

Bakhtin (2003[1979]) quando diz: 

 
A palavra não pode ser entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem seus 

direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os seus direitos; 

tem também os seus direitos aqueles cujas vozes estão nas palavras encontradas 

de antemão pelo autor (porque não há palavra sem dono). A palavra é um drama 
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do qual participam três personagens (falante, ouvinte, outro). (BAKHTIN, 

2003[1979], p. 328). 

 

Não bastanta, portanto, ensinar a estrutura linguística (fonemas e morfemas) 

de uma palavra ao estudante estrangeiro; precisamos carregar essa palavra de 

ideologias, valores, verdades etc. Precisamos carregar essas palavras de vozes, 

discursos, sempre na relação de que procede de alguém e se direciona para o outro 

com algum propósito discursivo. 

Foi com essa compreensão discursiva que organizamos uma proposta de 

alfabetização e letramento de imigrantes haitianos adultos. Sobre essa experiência, 

discorremos a seguir. 

 

3. UMA EXPERIÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE 

HAITIANOS ADULTOS 

 

Motivadas pela necessidade de alfabetizar hatianos adultos, nossa pesquisa 

tem como tema o ensino da língua portuguesa para estrangeiros, no intuito de poder 

contribuir com uma possível proposta de letramento ou multiletramento para o 

ensino da língua fonte. Segundo Silva e Araujo (2012), há aproximadamente três 

décadas, pesquisadores vêm produzindo estudos acerca do(s) letramento(s), 

tentando compreender a natureza complexa e multifacetada constitutiva desse 

fenômeno. 

Em termos gerais, o letramento, conforme explica Soares (1998, 2003) diz 

respeito às práticas discursivas que fazem uso da escrita como práticas sociais. Como 

base teórica desta discussão, apresentamos, portanto, a proposta metodológica de 

Paulo Freire (1987) que objetiva estimular a alfabetização dos adultos mediante a 

discussão de suas experiências de vida, por meio de palavras presentes na realidade dos 

alunos, denominadas de “palavras geradoras” ou “temas geradores”. Estas, depois de 

selecionadas e exploradas contextualmente, são decodificadas para a aquisição do código 

linguístico e para a compreensão do mundo. O que se pretende com esse método é 

trabalhar o ensino da língua portuguesa com eventos do cotidiano, utilizando 

informações do conhecimento que cada um dos imigrantes traz, e apresentar o ensino da 

língua de forma significativa, dando-lhe possibilidade de refletir o aprendizado no uso 

cotidiano desta.  

O método proposto por Paulo Freire (1987) foi desenvolvido no início dos anos 

1960, no nordeste, onde havia um grande número de trabalhadores rurais analfabetos e 

sem acesso à escola, formando um grande contingente de excluídos da participação 

social. Esta atividade metodológica com os trabalhadores foi baseada nas experiências de 

vida das pessoas. Em vez de buscar a alfabetização por meio de cartilhas, Freire propôs 

que se trabalhasse com as chamadas “palavras geradoras” a partir da realidade do 

cidadão. Um trabalhador de fábrica poderia se alfabetizado a partir de palavras como 

“tijolo”, “cimento”; um agricultor, por sua vez, aprenderia a partir de palavras como 
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“cana”, “enxada”, “terra”, “colheita” e outras. A partir da decodificação fonética dessas 

palavras, ia se construindo novas palavras e ampliando o repertório linguístico. 

Esse método é dividido em três etapas. Na primeira, denominada de Investigação, 

aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da sociedade onde vive, as 

palavras e temas centrais de sua biografia. Na segunda etapa, nominalizada de 

Tematização, o professor propicia para que os alunos codifiquem e decodificam esses 

temas, buscando o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido. E 

terceira etapa, chamada de Problematização, aluno e professor buscam superar uma 

primeira visão ingênua, por uma visão crítica do mundo, partindo para a transformação 

do contexto vivido.  

A concepção freiriana procura explicitar que não há conhecimento pronto e 

acabado. Ele está sempre em construção.  De acordo com esta concepção, as pessoas 

aprendem ao longo da vida e a partir das experiências anteriores. Com isso, cai por terra 

a tese de que alguém está totalmente pronto para ensinar e alguém está totalmente 

pronto para receber esse conhecimento, como uma transferência bancária. De acordo com 

Freire, 

 

Existir humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 1987, p. 50). 

 

O educador defende que não basta o sujeito apenas saber ler e escrever, mas fazer 

uso social e político desse conhecimento na vida cotidiana. E o grupo de imigrantes, 

trabalhadores, que chegam em nosso país, muitas vezes em situações fragilizadas, como é 

o caso dos que saíram de suas pátrias como refugiados, precisam estar atentos aos seus 

direitos humanos, para não serem explorados, por vezes até como escravos. Precisam 

aprender a língua, se movimentar no sentido de melhorias, entender com clareza as 

informações que lhe dizem respeito, não aceitar tudo sem reagir, pois, como orienta 

Freire (1987), os homens precisam se fazer nas palavras, no trabalho e na ação-reflexão, e 

não no silêncio. 

Aliada às ideias de Freire (1987), nos amparamos também nos Novos Estudos 

do Letramento desenvolvidos por Bartão (1994) e Street (2003, 2012), que fornecem a 

base para intervenção em debates sobre o letramento em diferentes campos, 

apresentando os desafios ou incertezas que se destacam atualmente na área do 

ensino e aprendizado de línguas. 

Street (2003) aborda sobre os Novos Estudos do Letramento, no que concerne 

ao letramento de adultos e afirma que neste contexto, “O papel dos Novos Estudos 

do Letramento é ajudar a articular e legitimar um movimento já desenvolvido que 

era muitas vezes antiacadêmico, devido a um sentimento de marginalização” (apud 

HAMILTON et al, 1994, p. 84). 

Scribner e Cole (1981), analisando os usos da escrita por um grupo da Ibéria, 

observaram sobre dois ambientes nos quais esse grupo adquiria a escrita com 
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objetivos diferenciados. O primeiro objetivo referia-se ao ambiente informal, do dia a 

dia, em que usava a escrita para estabelecer/manter relações de natureza informal 

entre si, e o segundo referia-se aos ambientes formais, como a escola e a religião, em 

que usava a escrita para cumprir as atividades escolares e religiosas. Dessa forma, 

podemos perceber, que os Novos Estudos do Letramento têm também uma grande 

importância no contexto das práticas sociais de uso da língua para estrangeiros.  

Os Novos Estudos do Letramento, segundo Street (2003), utilizam a 

perspectiva etnográfica para observar o que as pessoas fazem com seus 

conhecimentos de leitura e escrita e quais textos têm relação com suas vidas. Essa 

perspectiva busca compreender as práticas de letramento de comunidades e grupos 

específicos situados em um contexto sócio-histórico determinado. Ninguém é 

totalmente letrado, mas letrado “[...] em diferentes e determinados contextos [...]” 

(FISCHER, 2007, p. 30). O importante é entender o que realmente acontece nas 

comunidades investigadas, com o objetivo de “[...] expandir práticas comunitárias na 

área do letramento [...]” (STREET, 2003, p. 2) e não apenas para melhorar índices em 

testes de alfabetização. 

De acordo com as colocações de Santos (2000), a atualidade tem se revelado 

como um momento único, particular, “[...] uma nova fase da história humana” 

(SANTOS, 2000, p.38), diferente de todas as situações que a antecederam. A ideia de 

movimento e mudança é, nesse momento, condição necessária para que a 

humanidade se transforme em todos os sentidos. Neste aspecto, percebemos uma 

grande mobilidade social, de idas e vindas culturais, em que não há mais fronteiras 

estanques que impeçam as pessoas de procurarem seus objetivos em outras estâncias.  

Dessa forma, numa sociedade moderna ou pós-moderna, como a nossa, 

percebemos as práticas do letramento em toda a comunicação que nos cerca. O uso 

da escrita e da leitura são atividades diárias que não temos como fugir delas, seja na 

manipulação do cartão bancário, seja na leitura das placas, das receitas, das 

mensagens de e-mails e celular, estamos imersos nas diferentes práticas sociais. 

Nesses contextos plurilíngues, a diversidade de linguagens em nosso meio 

cresce a cada dia, exigindo para o ensino de línguas, uma abordagem metodológica 

que atenda a pluralidade de culturas que cerceia todas as pessoas. E uma das 

propostas amplamente discutida é a Pedagogia dos Multiletramentos que colabora, 

de forma bastante significativa, para o ensino de línguas nestes contextos de 

diversidade cultural.  

Segundo Rojo e Almeida (2012), A necessidade de uma Pedagogia dos 

Multiletramentos se deu em 1996, afirmada pela primeira vez em um manifesto 

resultante de um colóquio do Grupo de Nova Londres (doravante, GNL), um grupo 

de pesquisadores dos letramentos que, reunidos na cidade de Nova Londres (daí o 

nome do grupo), em Connecticut (USA), após uma semana de discussões, publicou 

um manifesto em seu favor intitulado A pedagogy of multiliteracies – Designing social 

futures.  De acordo com a autora, neste manifesto o grupo afirmava a necessidade de 

que a escola tomasse a seu cargo os novos letramentos emergentes em sociedade 

contemporânea. 
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Para Rojo e Almeida (2012),  

 
Diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão 

apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou 

não, nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos – é bom enfatizar – 

aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em 

nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a 

multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROJO e 

ALMEIDA, 2012 p. 2, grifos da autora). 

 

De acordo com a autora, a proposta de multiletramento vem ancorar as 

atividades pedagógicas de ensino que desenvolvemos, na perspectiva de atender a 

multiplicidade cultural de estudantes com quem convivemos diariamente. Todavia, 

para se consolidar efetivamente, essa proposta requer o uso diversificado de 

materiais que contemplem a multiplicidade semiótica da constituição dos textos que 

trazem a comunicação cotidiana destes sujeitos, por meio dos quais será trabalhado o 

ensino da língua portuguesa.  

Explanando sobre o uso dos textos para o ensino de línguas, Rojo e Almeida 

(2012) afirma que “[...] no que se refere à multiplicidade de linguagens, modos ou 

semioses nos textos em circulação, as imagens e o arranjo de diagramação 

impregnam e fazem significar os textos contemporâneos – quase tanto ou mais que 

os escritos ou a letra” (ROJO e ALMEIDA, 2012, p.19). Para essa modalidade, a 

autora chama de multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos, que 

exigem multiletramentos. Ou seja, são textos compostos de muitas linguagens (ou 

modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de compreensão e 

produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar. 

Considerando esse pressuposto teórico e a partir das necessidades observadas 

no novo cenário da comunidade local, pensamos em desenvolver um trabalho de 

ensino de língua portuguesa para estrangeiros residentes na cidade de Toledo-PR. 

Inicialmente, nos disponibilizamos, voluntariamente, para ofertar aulas a um grupo 

de haitianos que trabalham em uma indústria de fios nesta cidade. Para esta tarefa, 

primeiramente, o contato veio da própria empresa, que solicitou-nos auxílio nesse 

sentido. A empresa disponibilizou o local, organizou o grupo de imigrantes, 

selecionando os que apresentavam maior dificuldade para a comunicação. Também 

forneceu um material básico para cada um, como caderno, lápis, borracha e caneta. 

Disponibilizou-nos uma sala com mesas, cadeiras, projetor multimídia e outros 

materiais didáticos. O grupo constitui-se, a princípio, com dez pessoas, sendo sete 

homens e três mulheres, todos adultos, com idade entre 22 a 45 anos. 

Para a preparação das aulas, recorremos ao método de Paulo Freire (1987) que, 

conforme descrito, consiste em estimular a alfabetização (o ensino de língua 

portuguesa) dos adultos mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, 

através de “palavras geradoras”, ou seja, palavras presentes na realidade dos alunos, que 
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são decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo e da 

língua-alvo. 

A partir do momento em que o grupo foi organizado, nosso primeiro encontro 

aconteceu no dia 13/03/2017, quando desenvolvemos a primeira etapa do método, 

conforme Freire (1987), qual seja, conhecer o universo vocabular dos alunos. Após a 

apresentação e a explicação do objetivo das aulas, buscamos, em conjunto com o 

grupo de imigrantes, conversar sobre suas principais dificuldades no dia a dia de 

trabalho ou nas interações sociais, na perspectiva de conhecer a realidade deles, o 

universo vocabular mais presente no seu cotidiano. A partir desta conversa, fizemos 

uma seleção dos temas e palavras geradoras, que nos serviram como base para a 

organização de cada aula. Esses temas e palavras geradoras assim se definiram:  

 

▪ 1º Tema Gerador: Localização geográfica onde vive. Subtemas 

geradores: mapa mundi, mapa do Brasil, mapa do Paraná, cidades 

pelas quais passou, mapa da cidade acolhedora, principais pontos de 

referência, principais avenidas e ruas, e outas. A partir das discussões 

desses temas e subtemas, trabalhamos com as seguintes palavras 

geradoras: Haiti, Brasil, São Paulo, Paraná, Curitiba, Cascavel, Toledo, 

Rodoviária, Prefeitura, Hospitais, Empresas, Indústrias, Comércio, 

Ruas, Avenidas, Lagos, e outras. 

▪ 2º Tema Gerador: Costumes alimentares. Palavras geradoras: alimentos 

para o café da manha, almoço, janta, feijoada, macarronada, churrasco, 

carnes, e outras. 

▪ 3º Tema Gerador: Partes do corpo. Palavras geradoras: cabeça, tronco, 

membros, estômago, rins, pulmão, coluna, coração, e outras. 

▪ 4º Tema Gerador:- Área da saúde. Palavras geradoras: principais 

doenças, dengue, hospitais, postos de saúde, unidades de pronto 

atendimento (UPAS),medicamentos, especialidades na área médica, e 

outras. 

▪ 4º Tema Gerador – EPIS na empresa. Palavras geradoras: uso dos 

equipamentos, quais são, para que servem, e outras. 

▪ 5º Tema Gerador: Regras gerais da Empresa. Palavras geradoras: 

salário, atestados médicos, ficha-ponto, benefícios, descontos na folha 

de pagamento, atrasos, faltas, período de experiência, cumprimento de 

aviso prévio, adicional noturno, e outras. 

▪ 6º Tema Gerador: Musicas e festas brasileiras. Palavras geradoras: 

folclore brasileiro, festas tradicionais, porco no rolete, festa do costelão, 

café colonial, música popular brasileira, samba, forró, Centro de 

Tradições Gaúcha (CTGS), e outras.  

▪ 7º Tema Gerador: Vestuários e cores. Palavras Geradoras: calça, camisa, 

camiseta, vestidos, shorts, blusas, saias, meias, bonés, tocas, casacos, 

jaquetas. Cores primárias, demais cores. 
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▪ 8º Tema Gerador:– Dinheiro. Palavras geradoras: valores em reais, 

cheques, cartão de credito, vale alimentação, e outras. 

 

Para dar conta desses temas, a princípio, planejamos uma aula semanal, com 

carga horária de 2 horas, que acontece nas terças-feiras, no período da manhã, para 

facilitar a participação de todos os que trabalham nos demais período. As aulas 

encontram-se em andamento e estão sendo organizadas a partir dos temas e palavras 

geradoras e, até o momento, já trabalhamos com os seguintes temas: Localização 

geográfica, costumes alimentares, partes do corpo, área da saúde e EPIS na empresa. 

Todas as aulas estão sendo registradas com filmagens e servirão como dados que 

farão parte da nossa pesquisa em andamento.  

A motivação para esta pesquisa partiu do seguinte questionamento: a) Que 

método seria mais adequado para o ensino de língua portuguesa a estudantes 

estrangeiros, adultos, trabalhadores braçais, em situação de vulnerabilidade? 

 A partir dessas perguntas, procuramos elaborar um material didático para o 

ensino de português para estes estrangeiros, procurando trabalhar com temas 

relevantes que fizessem parte de seu universo e de sua realidade diária. A partir dos 

temas, procuramos apresentar conteúdos que possibilitassem a compreensão da 

língua-alvo e, consequentemente, interações significativas, de forma que pudessem 

se comunicar e desenvolver nas interações orais e escritas.  

Para Almeida Filho (2001), uma das alterações que marcaram a afirmação do 

paradigma comunicativo foi a premissa de se considerar o próprio aluno como 

sujeito e agente no processo de formação através da nova língua, significando, assim, 

maior ênfase no que tem sentido para o aluno no seu aprendizado. O autor ainda 

acrescenta que,  

 
A linguagem não pode ser tomada como objeto exterior ao aprendiz, mas sim 

como processo construtivo e emergente de significações e identidade. Aprender 

uma língua não é somente aprender outro sistema, nem passar informações a um 

interlocutor, mas construir no discurso (a partir de contextos sociais concretos e 

experiências previas) ações sociais e culturais apropriadas. (ALMEIDA FILHO, 

2001, p. 28). 

 

Ao considerar tais pressupostos, percebemos que um dos caminhos para o 

ensino da língua portuguesa para estes estudantes estrangeiros é a partir de uma 

metodologia de aprendizagem significativa, que lhes favoreça o uso cotidiano da 

língua portuguesa em suas necessidades comunicacionais. E, para isso, o aluno 

precisa ser alfabetizado nesta nova língua.  

Paulo Freire (1991), abordando a alfabetização para estudantes adultos, 

esclarece que o conceito de alfabetização tem um significado abrangente, na medida 

em que vai além do domínio do código escrito, pois, como prática discursiva, “[...] 

possibilitar uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um importante 

instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento do cidadão nos 
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movimentos sociais, que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela 

transformação social” (FREIRE, 1991, p. 68). No caso dos imigrantes haitianos, 

mesmo estando fora de sua pátria, de seu ambiente cultural, precisam se organizar, 

se comunicar, interagir na sociedade, ler e entender sobre seus direitos e deveres 

como cidadãos estrangeiro. Continua a necessidade de leitura do mundo, das coisas 

que o cercam.  

Nesse sentido, a ação pedagógica precisa ser desenvolvida a partir da 

realidade do educando, identificando as situações significativas presentes no 

contexto em que ele está inserido. Para tanto, partir da realidade concreta significa 

reconhecer quais são as necessidades práticas que motivam estes estudantes 

estrangeiros à busca do conhecimento teórico. Para isso, a verificação, por meio da 

leitura de mundo do que os cercam, é a forma mais adequada para tentar apreender 

a realidade à nossa volta. Para Bachelard (1996): 

 
A verificação é, em todos os níveis, o instante decisivo do conhecimento da 

realidade. Não é uma informação posterior, suplementar, que vem consagrar 

uma certeza; é um elemento da representação, é até seu elemento orgânico; ou 

seja, pela verificação é que a “apresentação” torna-se uma “representação”. O 

mundo é “minha verificação”, é feito de ideias verificadas, em oposição ao 

espírito, que é feito de ideias tentativas. Ou, em outras palavras, nossa única 

definição possível do real tem de ser feita na linguagem da Verificação. Sob essa 

forma a definição do Real nunca será perfeita, nunca estará concluída. Mas, será 

tanto melhor quanto mais diversas forem às verificações. (BACHELARD 1996, p. 

273) 

 

De acordo com o autor, a verificação do mundo, da realidade vivenciada pelos 

estrangeiros que estão inseridos nesse contexto é o que tem realmente significado 

para eles, desta forma, é o material mais propício para o trabalho com a língua. 

Relatos de história de vida, debates, temas que abordem o uso diário da língua-alvo, 

dentre outras, que possibilitam a identificação das situações experienciadas por eles, 

vão abrindo horizontes para os primeiros passos no processo de letramento e 

multiletramento. 

Outro fator ainda a considerar, no trabalho com a linguagem em sala de aula, 

é a especificidade do publico estudante, pois que o trabalho com adolescentes nos 

exige um olhar diferente do trabalho com um grupo de jovens e adultos que, em 

geral, são trabalhadores diurnos e frequenta os bancos escolares no período noturno. 

Paulo Freire (1991), abordando a alfabetização para estudantes adultos, esclarece que 

o conceito de alfabetização tem um significado abrangente, na medida em que vai 

além do domínio do código escrito, pois, como prática discursiva,  

 
“[...] possibilitar uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um 

importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento do 

cidadão nos movimentos sociais, que lutam pela melhoria da qualidade de vida e 

pela transformação social” (FREIRE, 1991, p. 68).  
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No caso dos imigrantes haitianos, mesmo estando fora de sua pátria, de seu 

ambiente cultural, precisam se organizar, se comunicar, interagir na sociedade, ler e 

entender sobre seus direitos e deveres como cidadãos estrangeiro, e essa é a leitura 

de mundo, das coisas que o cercam, proposta por Freire. 

Ao compreendermos que a inserção social desses sujeitos imigrantes vai 

ocorrer, mais facilmente, via aquisição da língua portuguesa, estamos investindo em 

uma ação de letramento, alicerçada nos pressupostos freirianos. Com tais ações, 

esperamos, em nossa pesquisa, comprovar que a aquisição dessa língua ocorre mais 

facilmente quando trabalhamos com temas que fazem parte de seu dia a dia e, 

consequentemente, de seus interesses mais emergentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos que junto com as mudanças que as sociedades globalizadas vêm 

apresentando, os comportamentos humanos, frente ao diferente, ao novo, ao 

heterogêneo, também são forçados a mudar, uma vez que essas interações são 

plurisignificativas e engendram o progresso em todos os sentidos. Nesse aspecto, ha 

que se promover ações que conclame o conjunto da sociedade, que executem práticas 

concretas e conscientes no impeto de dar visibilidade a estas pessoas segregadas, 

criando modos de responsabilidade e solidariedade de maneira que se sintam 

pertencentes a esse país de acolhimento.  

Em relação ao ensino da língua portuguesa para esses imigrantes adultos, 

trabalhadores, o sistema educacional brasileiro precisa diminuir a fronteira porosa 

dos desafios  que hora se agigantam, na medida em que se começa o trabalho com 

esses sujeitos. Trata-se de investir em uma prática de ensino que se assenta em um 

trabalho a contento, pois o que se constata são professores que se encontram, muitas 

vezes, sem os recursos necessários, tanto de material, quanto de conhecimento e 

métodos, e as urgências obrigam os profissionais ou leigos, que estejam abraçando 

esta causa, a encontrar uma saída. 

Além destas dificuldades, precisamos também levar em conta a questão 

multicultural, pois os alunos que chegam até o ensino pertencem a grupos 

heterogêneos de costumes, crenças e atitudes que estão se inserindo em um contexto 

maior que, por vezes, a relação dos nativos estabelecidos nem sempre é harmoniosa 

com os que chegam de outras nacionalidades. Consequentemente, há a necessidade 

de uma tarefa social e política que tentem criar modos de responsabilidade e 

solidariedade entre as pessoas.  

Ressaltamos que nossas discussões acerca da questão da imigração recente na 

região oeste do Paraná, bem como nossas observações e preocupações acerca da 

problemática do ensino da língua portuguesa para esta demanda social não tem a 

pretensão de apresentar uma solução para todas as situações apresentadas. Todavia, 

reiteramos a necessidade de se investir em estudos e pesquisas que ousem apresentar 

novas propostas de planejamento para que as partes constituintes destas ações de 
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ensino possam se estruturar de forma coerente, harmonizando-se com práticas que 

venham a suprir as necessidades emergentes. 
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TRANSMUTAÇÃO E ÉTICA NAS 

FAKE NEWS 
 

Jussara Maria JURACH19 

Mirian SCHRÖDER20 

 

RESUMO  

 

A ampliação das possibilidades de acesso à informação causada pelas mídias digitais 

convida para a discussão a respeito da responsabilidade/responsividade dos atos de 

enunciação que envolvem o compartilhamento de textos. Neste sentido, este trabalho parte 

das discussões bakhtinianas sobre atos e eventos que, enquanto processos situados, únicos e 

irrepetíveis, implicam a dimensão ética da responsabilidade e da responsividade do sujeito. 

Ao voltar o olhar para a esfera comunicativa midiática, considerando a relação entre notícia 

ou reportagem falada, impressa, televisionada ou online e as fake news, esta pesquisa objetiva 

compreender a configuração deste gênero transmutado, refletir sobre a 

responsabilidade/responsividade do sujeito autor e do sujeito reprodutor, bem como lançar 

luzes sobre procedimentos didáticos voltados ao letramento sobre este gênero midiático. 

Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica, em que serão confrontados os três 

gêneros mencionados, será averiguada a transmutação intergenérica ou intragenérica e será 

questionada a responsabilidade/responsividade intrínseca ao ato. Frente a isso, a escola e o 

letramento midiático serão tematizados.  

 

Palavras-Chave: Responsabilidade/responsividade. Transmutação genérica. Gêneros 

midiáticos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 acesso midiático à informação e a circulação de notícias falsas21 evidenciam, 

mais uma vez, a necessidade do domínio de gêneros discursivos por parte 

do aluno leitor. Considerando o papel da escola no desenvolvimento da 

criticidade dos discentes, este trabalho pretende relacionar os gêneros notícia, 

reportagem e fake news; refletir sobre as questões de responsabilidade/responsividade 

dos sujeitos (tanto autor quanto reprodutor), bem como sobre o processo de 

transmutação genérica e, por fim, aventar procedimentos didáticos voltados ao 

letramento midiático. 

                                                 
19 Doutora em Letras. Professora do Colegiado de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: jussara.jurach@unioeste.br. 
20 Doutora em Letras. Professora do Colegiado de Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de 

Marechal Cândido Rondon. E-mail: mirian.schroder@unioeste.br. 
21 As expressões variam, conforme a fonte de pesquisa. Este gênero é nomeado como: fake news, desnotícias, falsas 

notícias, notícias mutantes, entre outras. 

O 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a9

2
8

 

Na primeira etapa, é elaborada pesquisa bibliográfica acerca de gêneros 

discursivos, ato/evento, responsabilidade/responsividade, transmutação e 

letramento. Na segunda etapa, são apresentados os três gêneros que, 

hipoteticamente, relacionam-se e merecem procedimento didático específico, tendo 

em vista a urgência do letramento midiático. Também são aplicados os conceitos 

apresentados na seção anterior e testada a hipótese de transformação genérica. Por 

fim, tem-se a discussão sobre letramento e criticidade. 

  

1. GÊNEROS DISCURSIVOS E TIPOLOGIAS 

  

Pensar o sujeito é pensar a linguagem, pois é por meio dela que aquele se 

constitui e é constituído (BAKHTIN, 1992 [1979]). Assim também podemos relacionar 

a escola com o ensino de língua, sem este não há como a escola cumprir sua missão 

primordial de promover a mediação entre o conhecimento de mundo do aluno e o 

conhecimento sistematizado e científico. Como mediar sem conhecer esta língua, este 

conhecimento prévio? Como mediar sem refletir sobre os processos de escrita e de 

leitura desta língua? 

Esta língua que se revela por meio de gêneros que circulam na escola e fora 

dela, esta língua que revela os sujeitos que dela se valem e que por ela são 

perpassados. A partir disso, elege-se como foco, especialmente, a condição 

contemporânea que inquieta profissionais da educação e remete ao aluno 

leitor/reprodutor de fake news. De acordo com o dicionário inglês Cambridge (201822), 

fake news são “histórias falsas que parecem ser notícias e espalham-se na internet ou 

usando outros meios de comunicação, geralmente criadas para influenciar opiniões 

políticas ou como brincadeira.”. Este gênero, apesar de emergente, não é novo, 

remonta à história da mentira e está muito presente nas mídias digitais. Entretanto 

não é a sua presença, mas sim o requinte de sua construção midiática e o perigo de 

sua intencionalidade fraudulenta23 que suscitam esta pesquisa.   

Para tanto, é necessário considerar os “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 1992 [1979], p.279) por meio dos quais são materializadas 

situações de interação específicas e, ao mesmo tempo, são moldadas regularidade e 

estabilidade que, apesar de parecer contraditório, são, ao mesmo tempo, carregadas 

de flexibilidade e plasticidade. É neste eterno construir e ser construído que o sujeito, 

especialmente o aluno, encontra-se ou perde-se, dependendo do domínio de 

língua/enunciado que possui. 

Esta dupla possibilidade (encontrar-se ou perder-se) pode ser relacionada ao 

constante movimento dos gêneros, conforme apontam Silveira, Rohling e Rodrigues 

(2012, p.49): 
 

                                                 
22 https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/fake-news 
23 O termo fake news, neste estudo, refere-se à notícia fraudulenta, produzida com a intenção de enganar 

politicamente ou não. Não são objeto deste estudo as notícias incorretas, mal apuradas ou mal escritas (JORGE, 

2017).  
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Na contemporaneidade, tem-se observado o surgimento e o desaparecimento de 

diversos gêneros. Talvez essa mudança mais acentuada se deva às novas 

tecnologias, que propiciaram a constituição de inúmeras novas situações de 

interação, bem como à dinamicidade das mudanças que vêm ocorrendo na 

sociedade. De todo modo, é preciso entender que o surgimento, a mudança e o 

desaparecimento de gêneros fazem parte da dinâmica das interações humanas, 

uma vez que a interação social e a mobilidade dos gêneros são dois fenômenos 

interligados. Por isso, como dito, onde surge uma nova situação social de 

interação, constitui-se um novo gênero; se a situação de interação muda, o gênero 

também muda, e assim por diante. 

 

Ao convocar as novas tecnologias para este estudo, voltamo-nos aos gêneros 

jornalísticos e midiáticos, tendo em vista sua presença cotidiana dentro e fora das 

escolas, assim como sua presença digital devastadora nas mais variadas áreas, como 

política24, saúde pública25, entre outras. A esfera sociodiscursiva jornalística, 

conforme sua finalidade ideológia-discursiva, “tem por objetivo divulgar os 

acontecimentos da atualidade que são de interesse do seu público leitor” (SILVEIRA; 

ROHLING; RODRIGUES, 2012, p.42) e, de acordo com sua relação com as ideologias 

do cotidiano, é uma esfera formalizada e sistematizada cujas seleção temática e 

delimitação estilística são bem definidas26. Contudo, na dinâmica de interações em 

que os gêneros se envolvem, como as proporcionadas pelas mídias digitais, também 

assumem novos contornos e possibilitam a constituição de novos gêneros do 

discurso.  

Bakhtin (1992 [1979]), em Estética da criação verbal, ao empreender os pilares do 

seu pensamento sobre os gêneros do discurso, destaca a transmutação dos gêneros, 

de modo que estes, nas diferentes esferas comunicativas, sejam percebidos como 

constituídos pelas particularidades das interações verbais entre sujeitos sociais e 

históricos, o que faz com que sua estrutura composicional, estilo e conteúdo temático 

                                                 
24 “O site BuzzFeedNews verificou o alcance das publicações que foram compartilhadas por meio da mídia social 

Facebook durante a campanha eleitoral norte-americana. Segundo o site, que acompanhou 40 notícias publicadas, 

20 foram produzidas por veículos de comunicação tradicionais, entre eles The New York Times, Washington 

Post, Huffington Post e NBC, e 20 foram produzidas por blogs providos por partidos e simpatizantes partidários, 

sem nenhum critério quanto às fontes informacionais. No final do levantamento foi averiguado que as notícias 

produzidas pelos blogs partidários geraram 8,7 milhões de compartilhamentos enquanto as notícias produzidas 

por veículos de comunicação tiveram um alcance de 7,3 milhões de compartilhamentos no Facebook.”(SILVA; 

LUCE; SILVA FILHO, 2017, p.275-276). 
25 De acordo com a Revista Veja, a falsa notícia sobre uma baba milagrosa que cura diabetes, visualizada na 

página “Denúncia Online Internacional” do Facebook, publicada em 2013, teve mais de 485.000 

compartilhamentos. Esta fake news surgiu após um experimento ter sido divulgado em um programa de 

auditório. (BASSETTE; RAPPA; BERGAMASCO, 2018). O perigo envolvendo a saúde pode ser observado na 

matéria publicada pela BBC Brasil: Vacinação em queda no Brasil preocupa autoridades por risco de surtos e epidemias de 

doenças fatais. “A mesma matéria também foi publicada pelo portal G1 e o jornal Folha de São Paulo. A matéria 

mostra, através de dados cedidos Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, que a poliomielite, 

doença responsável pela paralisia infantil e erradicada no país em 1990, teve a menor taxa de vacinação nos 

últimos 12 anos. Com isso podendo ocorrer um novo surto da doença[...]” (SILVA; LUCE; SILVA FILHO, 2017, 

p.283). 
26 As questões de conteúdo temático, estilo e composição serão esmiuçadas no subtítulo destinado ao estudo 

comparativo dos três gêneros tomados como objetos desta pesquisa.  
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atendam às funções próprias de cada evento comunicativo, sem deixar de conservar 

traços dos gêneros que passaram pelo processo de transmutação. Como reforça 

Zavam (2012, p. 257), “o gênero conserva, em sua estrutura composicional, tema e/ou 

estilo, marcas da transmutação, que podem ser percebidas em sua história, isto é, que 

podem recordar o seu passado, recente ou remoto”. 

Este fenômeno da transmutação compreende o que acontece com as chamadas 

fake news, costumeiramente traduzidas como “notícias falsas”. Nestas, a estrutura 

composicional, o estilo e o conteúdo temático diferem das chamadas notícias 

prototípicas, cujo gênero discursivo costumeiramente é definido pela objetividade, 

pela imparcialidade e por uma estrutura composicional relativamente estável. Do 

mesmo modo, é possível perceber semelhanças e diferenças também entre as fake 

news e o gênero discursivo reportagem, que se caracteriza, em relação à notícia, pela 

ampliação das fontes e da abordagem dedicada a um tema em pauta na sociedade. 

Nestes casos, a transmutação27 acontece entre gêneros da mesma esfera, a jornalística, 

mas leva à constituição de um gênero que se difunde para além desta esfera, 

sobretudo a midiática, incluindo redes sociais, blogs e outros suportes sem caráter 

jornalístico. Além disso, também pode-se perceber nas fake news a presença 

constitutiva de gêneros que provêm de esferas distintas, como, por exemplo, a 

receita, frequentemente explorada em fake news com temática da área da saúde que 

apresentam receitas milagrosas para a cura de doenças. 

Essas configurações assumidas e incorporadas pelo gênero caracterizado neste 

trabalho convidam para alguns detalhamentos sobre o fenômeno da transmutação, 

como os propostos por Zavam (2012), que visa a ampliar as discussões bakhtinianas. 

De acordo com esta autora, a constituição de novos gêneros pode acontecer por 

transmutação criadora, inovadora, intergenérica e/ou intragenérica. Ao analisar esses 

aspectos nas fake news, consideramos que este gênero configura-se 

predominantemente por um fenômeno de transmutação criadora, definida por 

Zavam (2012) como aquela em que um gênero surge de outro. Já no caso da 

transmutação inovadora, as transformações recriam o gênero, incorporando ou não 

características de outro, sem que essas mudanças impliquem na constituição de um 

novo gênero, como acontece com um anúncio publicitário com aparência de cartão 

postal, conforme exemplo oferecido pela pesquisadora. Destacamos que, neste caso, 

o propósito comunicativo do anúncio publicitário se mantém. Nas fake news, há a 

incorporação de algumas características dos outros gêneros quanto à estrutura 

composicional, ao estilo e à temática, contudo os propósitos comunicativos são 

diferenciados, o que nos faz considerar, somando-se às diferenças composicionais, 

estilísticas e conteudísticas, que as fake news constituem um novo gênero.  

Além disso, as fake news são produzidas tanto por situações de transmutação 

externa ou intergenérica, quando as mudanças acontecem pela incorporação de um 

                                                 
27 Jorge (2017) realiza estudo interessante acerca do fenômeno da mutação (conceito das ciências biológicas) 

aplicado ao jornalismo contemporâneo em que apresenta a trajetória de transformações desde os primeiros 

relatos do homem das cavernas até a contemporaneidade midiática.   
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outro gênero, da mesma esfera ou de esfera distinta, quanto por transmutações 

internas ou intragenéricas. Segundo Zavam (2012, p. 263):  

 
o processo é intragenérico quando as transformações operadas dentro do gênero 

não resultam da inserção de outro gênero, mas de fatores que condicionam e 

impulsionam essa transformação: a mudança de mídium, de propósito 

comunicativo, de esfera, de época, de estilo, entre outros. 

 

Ao incorporar em sua transformação gêneros distintos, como a notícia, a 

reportagem e a receita, entre outros, as fake news caracterizam-se por uma 

configuração intergenérica, que, inclusive, atua no propósito de intencional destas, 

visto que o “verniz” jornalístico facilita sua persuasão. Para Jorge (2017, p.57), “as 

chamadas fake news podem ser enquadradas como um fenômendo da mutação 

incidindo sobre as notícias, embora não sejam notícias em seu sentido estrito, mas se 

disfarcem como tal para enganar o público.” 

Conforme Bakhtin (1992 [1979], p. 291), “A variedade dos gêneros do discurso 

pressupõe a variedade dos escopos intencionais daquele que fala ou escreve.”. Desse 

modo, essa intencionalidade atua na transmutação dos gêneros e, enquanto processo 

entre singular e plural, traz consigo a atuação dos sujeitos ao enunciar por meio de 

tais gêneros que passam a fazer parte das esferas de atividades. 

Além disso, as fake news também podem ser constituídas por transmutações 

intragenéricas, ao assumir configurações a partir de mudanças no interior de um 

próprio gênero, como a reportagem ou a notícia, sem incorporar características de 

outro. Nessas condições, constitui-se o novo sem a hibridização de mais de um 

gênero, incorporando-se apenas características de um gênero, por exemplo, de uma 

notícia prototípica, mas diferenciando-se do propóstico comunicativo do gênero que 

lhe deu origem. Tais transmutações, no caso das fake news, são motivadas pelo 

conteúdo temático falso e facilitadas pela reprodutibilidade e variedade de textos nas 

mídias digitais, que diminuem a responsabilidade e a responsividade dos sujeitos, 

embora ofereçam acesso a isso. 

 Nos próximos tópicos, buscaremos analisar detalhadamente algumas dessas 

diferenças genéricas, visto que ainda não há muitos estudos que fazem uma 

descrição das fake news, gênero que passa a ser amplamente difundido sobretudo 

devido aos recursos midiáticos e digitais.  

Por hora, é preciso ressaltar o fato de que a percepção das distinções entre as 

notícias prototípicas, a reportagem e as fake news perpassa um nível de interação que 

envolve não apenas a estrutura composicional e o estilo, mas, sobretudo, o conteúdo 

temático, a partir da responsabilidade do ato de dizer, do ato moral que engendra o 

“eu e o outro” implicado nas funções sociais dos gêneros do discurso. O propósito 

comunicativo inicial das fake news está comprometido por uma responsabilidade 

enunciativa do sujeito autor que diverge do que caracteriza prototipicamente a 

notícia e a reportagem, que, em tese, devem voltar-se para a verdade e para a 

informatividade. A funcionalidade das fake news tem, em sua essência, um ato 
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comunicativo que engendra a responsabilidade de um sujeito por um evento que não 

se compromete com a verdade.  

Neste âmbito, podemos remeter às reflexões de Bakhtin (1993), em Para uma 

filosofia do ato, que nos permitem pensar sobre a responsabilidade do sujeito ao criar 

eventos a partir de atos de linguagem. Para tanto, remetemos a um percurso 

filosófico sobre o mundo humano e os objetos do mundo, a fim de refletir sobre o 

vínculo entre as ações físicas, a concretude dos fatos e os atos humanos de geração de 

sentidos, estes permeados pela linguagem e pela subjetividade. A influência das teses 

marxistas, que colocam em proeminência a vida real, concreta, para moldar a 

consciência, evidenciam que no pensamento bakhtiniano a existência precede a 

consciência, sendo que aquela envolve atos e atividades do sujeito no meio social. 

Segundo Sobral (2010, p. 11): 

 
Toda pesquisa que envolve o estudo dos atos humanos envolve dois planos, a 

saber, o dos atos concretos, repetíveis, praticado por sujeitos concretamente 

definidos, e o dos atos como atividade, ou seja, daquilo que há em comum, e que 

é portanto repetível, entre os vários atos de uma dada atividade. 

 

Ao considerarmos essa distinção, podemos perceber que os gêneros 

discursivos, em sua relativa estabilidade que propicia o entendimento nas atividades 

sociais dos sujeitos na diferentes esferas comunicativas, transmutam-se no espaço do 

novo e do repetível, em que cada sujeito, ao utilizar a linguagem, configura um ato 

singular, pelo qual é responsável. Nesse processo do ato, o sujeito realiza uma ação 

situada, cujo sentido só pode ser atribuído no próprio contexto de realização, o que 

constitui um evento único e irrepetível.  

 
Um ato deve adquirir um plano unitário singular para ser capaz de refletir-se em 

ambas as direções – no seu sentido ou significado e em seu ser; ele deve adquirir 

a unidade de dupla responsabilidade – tanto pelo seu conteúdo 

(responsabilidade especial) como pelo seu Ser (responsabilidade moral). 

(BAKHTIN, 1993, p. 20). 

 

A responsabilidade do ato em seu conteúdo e em seu aspecto moral devem-se 

ao agir pela linguagem, em que o sujeito constitui um evento no mundo, evento este 

compreendido como uma ocorrência singular, em um lugar e um espaço específicos.  

Trazendo essas noções para nossos objetos de pesquisa, ao pensar em um 

evento comunicativo como um ato responsável e situado, na época da 

reprodutibilidade proporcionada pelos meios digitais, vemos que emergem novas 

problematizações. As fake news são reproduzidas, sobretudo em suportes e 

aplicativos de mídias digitais, sem se ancorar na responsabilidade dos sujeitos que as 

reproduzem, e não as produzem. O que cabe ressaltar, neste caso, é que, embora sem 

a responsabilidade da autoria inicial, como evento único, esses processos 

comunicativos tornam-se novos eventos, a cada momento únicos, que se difundem à 

coletividade, e implicam em responsividade.  
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Para tratarmos da responsividade, precisamos compreender que a noção 

bakhtiniana de ato tem como ênfase o processo, o que, segundo o pensador russo, 

não deixa de ser um problema para qualquer abordagem teórica, visto que não 

haveria como apreendê-lo, se não pela própria consciência do sujeito concreto que o 

constitui. Contudo, mesmo que não se possa apreender o ato com objetividade 

porque demanda o pensamento do sujeito, é possível entendê-lo como intencional, o 

que leva à responsividade sobre os atos e ao reconhecimento da existência de um 

compromisso ético do sujeito, porque este é um agente em uma realidade concreta e 

material. De acordo com Sobral (2010, p. 22): 

 
A proposta é a de conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de 

formação da identidade subjetiva, é também um eu para-o-outro, condição de 

inserção dessa identidade no plano relacional responsável/responsivo, que lhe dá 

sentido. 

 

Ser eu para-o-outro para um sujeito portador de uma consciência, mesmo que 

constituida também em uma exisência, em uma historicidade, é um fator que enfatiza 

as decisões éticas e morais de um indivíduo que realiza atos e, assim, se 

responsabiliza por eles. A discussão sobre a responsabilidade/responsividade e a 

ética, em Bakhtin (1993), promove uma descentralização do pensamento kantiano do 

imperativo ético, visto como princípio fundado em uma “universalidade do dever”, 

em que: 

 
[...] todos os agentes morais deveriam fazer julgamentos ‘como se’ suas 

consequências não se aplicassem a um caso particular envolvendo os próprios 

interesses do agente, mas antes ‘como se’ cada julgamento pudesse afetar 

qualquer pessoa em qualquer tempo” (HOLQUIST, 1993, p. 5, em prefácio a Para 

uma filosofia do ato).  

 

Com essa perspectiva, Kant refuta um caráter relativista para a moral. Por 

outro lado, para Bakhtin (1993, p.42), “A universalidade do dever é um defeito 

específico também da ética formal”. Nessa perspectiva, a abordagem bakhtiniana 

busca o individual da ética, ao pensar na imediaticidade da experiência comunicativa 

como evento único, de um sujeito situado, embora reconheça que qualquer descrição 

de um ato seja diferente do ato em si, o que dificulta a apreensão fiel ou original do 

processo ético. Para tanto, o filósofo russo conceitua o ato como uma ação e não como 

um acontecimento, de modo a ressaltar a responsabilidade/responsividade do sujeito 

ao agir, inclusive por meio da linguagem, que perpassa um espaço de objetividade 

(situação comunicativa) e subjetividade (autoria).  

Com base nessas reflexões sobre ato situado e ética, é possível considerar que 

a reprodução das fake news facilitada pelo ambiente midiático promove, a partir de 

uma mesma materialidade textual, um grande número de novos eventos de 

interação, em que o ato responsável perpassa uma ética diferente do ato de produção 

da enunciação, visto que muitas vezes a divulgação das notícias falsas acontece por 
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desconhecimento e/ou “boa fé” dos sujeitos que as repassam.  Nesse caso, o caráter 

da responsabilidade/responsividade envolve um outro aspecto da relação entre o 

sujeito e a linguagem, o do nível de letramento, visto que a relação de atuação social 

provocada por quem reproduz as fake news sem reconhecê-las como tal pode 

envolver princípios éticos voltados para uma intencionalidade de verdade e de 

informação, assim como se pressupõe nas ocorrências das notícias e das reportagens. 

Esta reprodução, ora inocente, ora maliciosa, nos reporta à construção da pós-

verdade que se origina, segundo Silva, Luce e Silva Filho (2017, p. 284), 
 

em espaços temporais onde se manifesta uma grande polarização de opiniões e 

grupos diferenciados de concepções, ambientes esses localizados nas mídias 

sociais, encontrando espaço e público com grande facilidade para se propagar e 

ganhar força.  
 

De acordo com Priolli (2017, s.p.), a pós-verdade, na definição britânica do 

Dicionário Oxford, é um adjetivo “que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais 

fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à 

emoção e a crenças pessoais”. Pensar a escola neste contexto de pós-verdade nos 

obriga a relacionar todos os aspectos genéricos que acabamos de explicitar com o 

ensino, especialmente, o domínio de língua/enunciado. Para tanto, é preciso 

esclarecer o letramento como desenvolvimento de habilidades de uso do sistema 

convencional de escrita em atividades de leitura e de escrita, nas práticas sociais que 

envolvem tais habilidades (SOARES, 2004).  

No caso dos gêneros midiáticos, temos o letramento digital ou midiático que 

engloba tanto a apropriação dos gêneros que circulam em mídia digital, quanto das 

interações que medeiam estes gêneros. Este letramento, segundo Silveira, Rohling e 

Rodrigues (2012), é uma preocupação contemporânea que está sendo fomentada por 

parte do poder dominante e de organismos internacionais como a UNESCO, dado o 

prestígio dos gêneros midiáticos em contexto global e local. As autoras destacam a 

questão ideológica intrínseca a este prestígio e à prática de sala de aula, esclarecendo que 
 

com isso não estamos dizendo que o professor, em sala de aula, não deva 

trabalhar com gêneros que circulam em mídia digital; muito pelo contrário, é 

importante trabalhar esses gêneros para permitir aos seus alunos mobilidade 

social. Porém é importante perceber que essa escolha não é neutra e que a 

ascensão desses gêneros não se deu por acaso. [...] Ao percebermos isso, surge 

uma outra questão: a prática de sala de aula e as escolhas que aí fazemos nunca é 

neutra, ela é ideológica e implica escolhas. Uma dessas escolhas [...] deve passar 

pela articulação entre letramentos globais (dominantes) e letramentos locais; 

entre o trabalho com os gêneros que o contexto global impõe como mais 

relevantes e aqueles que se mostram muito importantes no contexto mais 

próximo, que estão presentes na cultura local. (SILVEIRA; ROHLING; 

RODRIGUES, 2012, p.72, grifo das autoras). 
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Pensando nos gêneros eleitos para este estudo, temos o letramento 

multissemiótico em tela, haja vista que notícia, reportagem e fake news são gêneros 

multimodais que envolvem múltiplas semioses como, por exemplo, imagem e som. 

Graças aos avanços tecnológicos recentes, o trabalho com multimodalidades e com a 

construção de sentidos em textos multimodais torna-se crucial (ROJO, 2009).  

À escola, especialmente ao professor, cabe a responsabilidade de promover o 

engajamento discente em eventos de letramento, tanto locais quanto globais. Como 

afirmamos no início deste capítulo, a tarefa de mediar o conhecimento de mundo do 

aluno e o conhecimento sistematizado das diferentes esferas engloba o trabalho com 

gêneros diversos, tanto os familiares quanto os desconhecidos ao aluno, sempre 

visando “[...] possibilitar a esse aluno transitar pelas diversas esferas da atividade 

humana que serão importantes para garantir a esse sujeito mobilidade social.” 

(SILVEIRA; ROHLING; RODRIGUES, 2012, p.75). 

Sendo esta mobilidade social do discente o objetivo da escola, tem-se, neste 

trabalho, o olhar voltado para os gêneros notícia, reportagem e fake news como 

tentativa de refletir e sugerir uma prática em sala de aula mais consciente e factível. 

  

2. GÊNEROS EM AÇÃO, LEITORES EM CONSTRUÇÃO 

  

Na esfera jornalística (especialmente na mídia digital), destacam-se os gêneros 

notícia e reportagem pela temática atrativa, pela atualidade e pela facilidade de 

acesso. E neste contexto midiático e com “verniz” jornalístico, também se sobressaem 

as fake news. 

A difusão e variedade de fake news é tamanha que, segundo o First Draft28,  

podem ser classificadas em sete tipos: 

 
1.Sátira ou paródia: Sem o objetivo de enganar, são piadas que imitam o jeito de 

uma forma de notícia. 2.Conteúdo fabricado: Conteúdo 100% falso, feito com o 

objetivo de enganar o leitor. 3.Conteúdo manipulado: Quando imagens ou 

notícias são alteradas para passar mensagem diferente da original. 4.Conteúdo 

impostor: Atribui dados falsos a uma fonte conhecida. Acontece quando são 

citados estudos ou pesquisas que não existem. 5.Conteúdo falso: Imagens ou 

falas retiradas do contexto em que foram produzidas. 6.Conteúdo enganoso: 

Quando dados reais são usados para levar a uma conclusão inadequada. 

7.Conexão falsa: Quando fotos, títulos ou legendas não estão de acordo com o 

conteúdo do texto (que pode até não conter erros). (SALAS, 2018, s.p., grifos da 

autora).  

 

                                                 
28 A iniciativa First Draft News, da qual fazem parte a Agência Lupa, o Twitter, o Facebook, o Youtube, o 

Google e mais de 40 plataformas digitais de jornalismo e checagem foi criado em setembro/2016 para servir 

de foco para o estudo e o combate das notícias falsas. Entre suas metas, estão a criação de um grupo de produção 

de conhecimento relacionado à verificação de notícias e à credibilidade na internet; a criação de um currículo 

básico de treinamento para uso em redações e universidades; e o lançamento de três linhas de pesquisa em 

torno do consumo de notícias falsas. Maiores informações: https://firstdraftnews.org/  
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Figueira (2017, p.254), em estudo sobre a desnotícia de caráter humorístico, 

revela o  caráter paródico deste gênero midiático emergente, “que imita 

cenograficamente a notícia em sua estrutura, mas antagoniza semanticamente com o 

discurso jornalístico em sua produção de ‘fatos’ [...] aparece como o discurso do 

dissenso sobre a objetividade jornalística.” No caso das fake news, em que não se tem 

o viés humorístico, mas sim a intenção fraudulenta, este artifício habilidoso da 

paródia, converte o papel informativo original em desinformação e falta de ética. 

Assim,“Num terreno minado por produtos que se fazem passar por notícias, 

identificá-las é um trabalho que se torna urgente no currículo de educação midiática 

ou educação para a mídia.”(JORGE, 2017, p. 71). 

Na literatura, são vários os trabalhos que comparam os gêneros notícia e 

reportagem (BUENO, 2011; BONINI, 2008, 2003; SANTOS, 2009;  AZEVEDO, 2009; 

SOUZA, 2009; FRANCESCHINI, 2004; COSTA-HÜBES, FEDUMENTI, 2010; entre 

outros), seja com inquietações escolares, seja com preocupações linguístico-

discursivas. 

Retomamos, aqui, o tripé bakhtiniano fundamental para o estudo comparativo 

entre os gêneros em tela: 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades 

de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo 

verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais -, mas também, e sobretudo, por sua construção 

composicional. Estes três elementos  (conteúdo  temático,  estilo  e  construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles 

são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, [1952-53] 1979, p. 

279, grifos do autor).  

 

Olhar para o gênero fake news com apoio deste tripé permite-nos verificar em 

que medida este gênero mobiliza o discurso noticioso como pano de fundo para 

atrair o público e, principalmente, ser difundido por este. Nesta mobilização, 

também fere aspectos caros ao discurso jornalístico: a referencialidade e a 

neutralidade. 

Neste trabalho, por meio de tabela comparativa, visualizaremos os três 

gêneros concomitantemente, em termos de tema, estilo e composição, além de outros 

aspectos fundamentais. 

 
Tabela 1. Confronto de gêneros 

  Notícia Reportagem  Fake news 

Domínio discursivo Jornalístico/Imprensa Jornalístico/Imprensa Eletrônico/Digital  
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Domínio social de 

comunicação 

Documentação e 

memorização das ações 

humanas  

Documentação e 

memorização das ações 

humanas  

Ficcional e publicitário 

Aspecto tipológico Relatar Relatar e interpretar Relatar  e persuadir 

Capacidade de 

linguagem 

dominante 

Representação pelo 

discurso de 

experiências vividas, 

situadas no tempo – 

com aura de 

imparcialidade 

Representação pelo 

discurso de experiências 

vividas, situadas no 

tempo – com 

humanização do relato 

Criação e 

convencimento – com 

intencionalidade 

fraudulenta 

Autoria Individual, 

institucional ou sem 

assinatura29 

Individual, institucional 

ou sem assinatura 

Desconhecida ou 

difusa 

Público-alvo Leitor interessado em 

temas atuais 

Leitor interessado no 

tema reportado 

Leitor interessado e 

afetado pelo tema 

Composição Manchete30, lead, evento 

principal, background e 

comentários 

Similar à da notícia, 

entretanto, não é 

obrigatória a presenca do 

lead. Pode ter elementos 

textuais de 

esclarecimento ou 

detalhamento31  

Mescla intencional de 

gêneros (especialmente 

jornalísticos) visando à 

sedução e o 

convencimento do 

leitor – construção 

paródica 

Conteúdo temático Factual - qualquer fato 

novo que gere 

interesse. Não se 

relaciona com a 

intenção do veículo, 

mas sim com a 

urgência e atualidade. 

É o relato integral de 

um fato novo 

Interpretação factual - 

revela assunto 

interessante. Oferece 

detalhamento e 

contextualização àquilo 

que já foi noticiado. Está 

relacionado à intenção 

do veículo. É o relato 

ampliado de um fato 

noticiado 

Factual e interpretação 

factual com caráter 

emotivo, apelativo e 

ficcional. É o relato 

manipulado de um 

fato/assunto 

Estilo Ordenação dos fatos Similar ao da notícia, Mescla dos dois 

                                                 
29 De acordo com Franceschini, (2004, p. 153), “Nos dois formatos de texto, o leitor comum espera encontrar 

isenção e objetividade, apesar de essa meta ser utópica. Tanto uma como outra podem ser publicadas sem 

assinatura – já que utopicamente são ‘fiéis espelhos da realidade’ e não uma visão pessoal do repórter – assim 

como também podem estampar os nomes do seu autor, se essa for a decisão dos editores.”  
30 É comum a presença de verbos no título de notícias, já, em reportagens, podem se destacar substantivos e 

adjetivos. 
31 Estes elementos aparecem em maior quantidade e frequência nas reportagens: “chapéu (elemento verbal 

sucinto que precede o título e serve para antecipar e territorializar a informação central do texto), subtítulo 

(também chamado de linha-fina, é uma frase que contempla o título, acrescentado-lhe informações, e vem logo 

abaixo deste, antes do texto em si), olho (títulos auxiliares ou pequenas frases postas no meio do texto cujo 

objetivo é destacar aspectos relevantes da matéria), foto, legenda (texto que complementa a foto, acrescentado-lhe 

informações que permitem ao leitor entender ou avaliar o que está vendo), texto-legenda (legenda seguida de 

informações que lhe permitem ter existência independente da notícia), gráfico, box (caixa de texto que traz 

informações complementares ao assunto discutido no texto principal) e assinatura (nome do(s) autor(es) do 

texto).” (COSTA-HÜBES; FEDUMENTI, 2010, p.5-6). 
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conforme importância 

(pirâmide invertida); uso 

de 3ª pessoa; verbos no 

pretérito perfeito, 

presente e composto do 

modo indicativo; 

exclusão de adjetivos 

desnecessários; relato 

objetivo e distante dos 

fatos; isento de 

avaliações pessoais ou 

julgamentos explícitos 

e apresenta opinião 

apenas de fontes 

citadas 

porém mais abrangente e 

com  liberdade na 

escolha da linguagem e 

no uso de metáforas. 

Ainda assim, mantém as 

pretensas isenção e 

objetividade do discurso 

jornalístico 

 

gêneros, entretanto, a 

ordenação dos fatos se 

dá conforme apelo e há 

manutenção de 

adjetivos 

desnecessários. É o 

relato persuasivo que 

se vale de depoimentos 

constantes 

Retórica  Referencial Referencial 

impressionista 

Conativa 

Caráter Axiomático/verdadeiro Axiomático/verdadeiro Questionável/duvidoso 

Textualidade Multimodal Multimodal Multimodal 

Tipologia Variada. 

Predominantemente  

expositivo 

Variada. 

Predominantemente 

narrativo, podendo 

apresentar descrição e 

exposição 

Variada. 

Predominantemente 

narrativo, expositivo e 

injuntivo 

Propósito 

comunicativo 

Informar Informar e aprofundar Informar de modo 

fraudulento. Enganar 

Diagramação Prototípica, com 

extensão menor que a 

da reportagem 

Prototípica. Variável 

conforme tema, extensão 

e intensão 

Mescla de gêneros, 

portanto, variável 

    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

É possível associar a Tabela 1, com as reflexões de Figueira (2017, p.246), 

acerca da fake news de viés humorístico: 
 

O que a desnotícia faz, então, é apropriar-se da estrutura e estilo da notícia como 

sua cenografia, para, na verdade, subverter o princípio da objetividade, com uma 

narrativa/exposição ficcional. [...] a desnotícia respeita e copia alguns elementos, 

como a estrutura genérica, para possibilitar o reconhecimento, pelo leitor, do que 

é frágil no gênero noticioso e no discurso jornalístico: no que diz respeito ao 

acontecimento e à qualificação dos elementos narrados, acaba por romper com a 

noção do fato, da objetividade e da imparcialidade. A porta de entrada, por assim 

dizer, da produção do humor no discurso parodista da desnotícia acontece por 

meio dessa paródia cenográfica: pelo reconhecimento da estrutura da notícia; um 

reconhecimento que deve ser posto em xeque por pequenas (ou não tão 

pequenas) incongruências. 
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Este engendramento, ora via notícia, ora via reportagem, ora qualquer outro 

gênero que possa ser usado como atrativo e como indício de “texto verdadeiro”, faz 

com que especilistas proponham novas abordagens no trabalho com textos 

jornalísticos em sala de aula. Para combater a desinformação frente a este gênero 

mutante, cabe o letramento midiático.  

 

3. NOVOS GÊNEROS, NOVOS LETRAMENTOS 

 

O letramento, como estado ou condição de “letrado” frente às tecnologias 

digitais de leitura e escrita, provoca reflexões acerca do espaço de escrita e os 

mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita (SOARES, 2002). Conforme a 

autora, o espaço da escrita engloba a relação com sistema de escrita, gêneros e usos 

de escrita, condicionando práticas de escrita e de leitura, bem como as relações 

escritor-leitor, escritor-texto, leitor-texto e ser humano-conhecimento. 

Especialmente, neste momento digital, em que o texto eletrônico se destaca: 

 

a distância entre autor e leitor se reduz, porque o leitor se torna, ele também, 

autor, tendo liberdade para construir, ativa e independentemente, a estrutura e o 

sentido do texto. Na verdade, o hipertexto é construído pelo leitor no ato mesmo 

da leitura: optando entre várias alternativas propostas, é ele quem define o texto, 

sua estrutura e seu sentido. Enquanto no texto impresso, cuja linearidade, por si 

só, já impõe uma estrutura e uma seqüência, o autor procura controlar o leitor, 

lançando mão de protocolos de leitura que definam os limites da interpretação e 

impeçam a superinterpretação, [...] no texto eletrônico, ao contrário, o autor será 

tanto mais competente quanto mais alternativas de estruturação e seqüenciação 

do texto possibilite, quanto mais opções de interpretação ofereça ao leitor. 

(SOARES, 2002, p. 154). 
 

Há que se pensar, em termos de escola, se esta “liberdade” do leitor que se vê 

empoderado como autor não seria ilusória. No intuito de superar esta ilusão, é 

preciso realmente empoderar o aluno-leitor-autor frente ao hipertexto. Possibilitar ao 

discente a leitura crítica e o domínio dos gêneros literalmente em tela é tarefa 

primordial que envolve um conjunto de habilidades como acessar, analisar, avaliar e 

criar conteúdos na internet, ou seja, as habilidades de leitura e de escrita entrelaçadas 

constantemente.  

Esta “liberdade” também atinge o controle das publicações e a questão da 

autoria, segundo Soares (2002, p.155): 
 

Por outro lado, na cultura da tela, altera-se radicalmente o controle da 

publicação: enquanto, na cultura impressa, editores, conselhos editoriais decidem 

o que vai ser impresso, determinam os critérios de qualidade, portanto, instituem 

autorias e definem o que é oferecido a leitores, o computador possibilita a 

publicação e distribuição na tela de textos que escapam à avaliação e ao controle 

de qualidade: qualquer um pode colocar na rede, e para o mundo inteiro, o que 

quiser; por exemplo, um artigo científico pode ser posto na rede sem o controle 
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dos conselhos editoriais, dos referees, e ficar disponível para qualquer um ler e 

decidir individualmente sobre sua qualidade ou não. Pode-se concluir que não é 

só este novo espaço de escrita que é a tela que gera um novo letramento, para 

isso também contribuem os mecanismos de produção, reprodução e difusão da 

escrita e da leitura. 
 

Este entrelaçamento eletrônico que promove o leitor a autor colaborador e que 

relativiza o controle da publicação, também promove o letramento a múltiplos 

letramentos, conforme Soares (2002, p.156), “letramento é fenômeno plural, 

historicamente e contemporaneamente: diferentes letramentos ao longo do tempo, 

diferentes letramentos no nosso tempo.” 

No intuito de lançar luzes sobre procedimentos didáticos voltados ao 

letramento digital, apresentamos critérios para avaliação de hipertextos (Tabela 2) 

que podem ser relacionados a dicas para identificar notícias falsas (por ironia, 

amplamente divulgadas nos meios digitais32): 

 
Tabela 2. Critérios para avaliação 

Autoridade Qual é a instituição responsável? Qual é a missão ou visão desta instituição? 

Quais são as pessoas envolvidas? A instituição existe em lugar físico? É 

possível fazer contato real? 

Confiabilidade do 

autor 

Quem é o autor? Qual é sua formação ou qualificação técnica? Os dados 

revelam conhecimento e segurança? Há erros de digitação ou gramaticais? A 

página está atualizada?  

Cobertura Qual é a profundidade de abordagem do conteúdo? Observe: amplitude, 

exatidão, completude e conteúdo genérico ou específico. 

Imparcialidade dos 

dados 

As informações são apresentadas de maneira neutra e íntegra? São colocadas 

opiniões tendenciosas? Há publicidade relacionada ao conteúdo? 

Propósito Quais os objetivos dos autores? Qual é a real motivação para a escrita deste 

texto? 

Organização A interface é amigável e há possibilidade de acesso em níveis diferenciados 

(simples, intermediário, avançado)? 

Suporte/Ajuda Há apoio aos usuários em caso de dúvidas ou problemas? 

Design Avalie os atributos como nitidez, tamanho da fonte, identificação clara das 

imagens, facilidade de uso, originalidade de sons e imagens e estabilidade de 

layout. 

Navegabilidade A orientação dos usuários dentro e fora da fonte é facilitada? 

Acessibilidade Há oferta de recursos que auxiliem pessoas portadoras de deficiência no uso 

das fontes, bem como opções de consulta em outros idiomas? 

Interatividade Inclui mecanismos de feedback e meios para troca de informações entre os 

usuários? 

                                                 
32 https://exame.abril.com.br/tecnologia/10-dicas-para-identificar-noticias-falsas-segundo-o-

facebook/ 
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Links Avalie-os de acordo com a seleção, arquitetura, conteúdo e vínculos de volta. 

Atualidade Qual é a data da última atualização da fonte? Verifique no código-fonte da 

própria página da web, caso não esteja visível. 

Advertências Qual é a função do site: comercializar produtos e serviços ou fornecer 

conteúdo primário de informações? 

Fonte: Adaptado de Silva, Luce e Silva Filho, 2017, p.279-280 

 

Tantos nos critérios quantos nas dicas, enfatiza-se o olhar atento, reflexivo e 

crítico frente ao texto eletrônico. São chamados à prática de leitura aspectos 

estruturais (fonte, diagramação, data); linguístico-estilísticos (domínio linguístico, 

digitação, linha argumentativa); multissemióticos (uso de imagens e falas); 

intencionais e intertextuais.  

À escola cabe informar e instruir o discente, além de torná-lo consciente de seu 

papel como leitor e como autor ou reprodutor de fake news. Ao professor cabe 

instrumentalizar-se acerca deste “novo” gênero. Como sugestão, construímos a 

Tabela 1, para facilitar a diferenciação entre os três gêneros eleitos. Vale ainda o 

alerta de Franceschini (2004, p. 144) acerca da necessidade de distinção entre notícia e 

reportagem, ao qual incluímos os gêneros midiáticos:  
 

a distinção [...] pode auxiliar o público a aumentar o senso crítico em relação ao 

jornal, rádio ou TV [e outras mídias] que acompanha, na medida em que permite 

ao leitor, ouvinte ou telespectador [e usuário] perceber o grau de motivação do 

veículo em divulgar informações sobre determinados assuntos, e não sobre 

outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No conjunto de trabalhos sobre gêneros discursivos e letramento digital, esta 

pesquisa proporciona um olhar para a responsabilidade/responsividade dos sujeitos 

ao enunciar, mesmo que esta enunciação seja por meio do compartilhamento de 

textos que circulam na mídia. Dessa forma, destacamos que seja como autor, seja 

como reprodutor de um texto, o sujeito, a cada ato comunicativo, constitui um evento 

único pelo qual é responsável. Nesse sentido, a produção ou o compartilhamento das 

fake news são atos que pressupõem a ética, porque, ao utilizar a linguagem, o sujeito 

implica em agir sobre o outro, mesmo considerando que tal sujeito possa ter níveis 

variados de consciência sobre a validade do conteúdo temático presente nas fake 

news, visto que as pessoas podem compartilhar tais textos por acreditarem na 

veracidade dos mesmos.  

A percepção da responsabilidade e da ética implicadas em um ato 

comunicativo, no agir sobre o outro pela linguagem, envolvem os diferentes níveis 

de letramento, sobretudo de letramento midiático na sociedade contemporânea, o 

que pode ser trabalhado na escola para ensinar os alunos a contestarem a verdade do 

que foi dito ou escrito nos meios midiáticos.  
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A análise das características genéricas empreendida nesta pesquisa possibilita 

evidenciar traços constitutivos das fake news que proporcionam um olhar crítico sobre 

o conteúdo e o propósico comunicativo de tais textos. Sugere-se que a identificação 

das características desse gênero, dentre outros de ampla divulgação nos meios 

digitais, seja um tema abordado pelos professores no meio escolar, a fim de que os 

alunos se reconheçam como sujeitos responsáveis pelos usos que dela fazem. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema as fronteiras que existem entre a concepção dialógica e sua 

relação com o ensino de Língua Portuguesa (LP) em uma instituição de ensino privado de 

Marechal Cândido Rondon/PR. Frente à indagação: como trabalhar com a concepção 

dialógica de linguagem, conforme regem os documentos norteadores de ensino nas escolas, 

tendo em vista que muitas escolas privadas dividem a aula de LP em Gramática, Literatura e 

Redação? Quais são os impasses no trabalho docente a partir dessa organização 

fragmentada? O material didático aborda essa concepção de ensino? Nessa perspectiva, o 

objetivo geral deste trabalho é desenvolver reflexões sobre a finalidade desse modelo de aula 

em detrimento da Concepção dialógica de linguagem e apontar quais problemas estão 

imbricados em relação ao ensino e aprendizagem. Para isso, a pesquisa amparou-se nos 

estudos referentes à Concepção Dialógica de Linguagem (BAKHTIN, 2003; 2004) e ao ensino 

de LP (COSTA-HÜBES, 2017) e Geraldi (2003). Para a realização desta pesquisa, nos 

pautamos, sobretudo, na prática docente em sala de aula e pela análise de materiais 

didáticos utilizados pelas instituições ora mencionadas. A partir dos dados analisados e, 

embasando-se nas reflexões teóricas que nortearam este trabalho, é possível afirmar que há 

um distanciamento significativo entre a proposição da concepção dialógica e o trabalho com 

a LP na escola supracitada. 

 

Palavras-Chave: Concepção Dialógica. Ensino privado. Trabalho docente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

o apresentarmos os documentos norteadores da educação brasileira da 

escola e as concepções que os regem, colocamo-nos como docentes 

preocupadas com a qualidade do ensino em escolas privadas e que 

procuram perceber em que medida tais instituições observam e praticam as 

                                                 
33 Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras. Universidade Estadual do Oeste do Paraná-

UNIOESTE. E-mail: nadielimara@hotmail.com. 
34 Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras. Universidade Estadual do Oeste do Paraná-

UNIOESTE. E-mail: patriciafrai@hotmail.com. 
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orientações estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 

(DCEs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

A preocupação parte da observação de que muitas instituições particulares 

fragmentam a aula de Língua Portuguesa, no ensino médio, nas disciplinas: 

Gramática, Literatura e Redação35. Desse modo, a partir de um olhar mais voltado à 

Prática de Análise Linguísitca (PAL), teceremos alguns questionamentos e, ao longo 

do trabalho, refletiremos sobre como tais práticas interferem tanto no ensino e 

aprendizagem quanto no fazer docente: Como percebemos ou não a concepção 

dialógica nesses documentos? E nos materiais didáticos, se percebe o reflexo dessa 

concepção?  

Inicialmente, faremos uma discussão sobre dois documentos: as (DCEs) 

(PARANÁ, 2008) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). 

Nesta primeira seção, discutiremos brevemente os conceitos de dialogismo, 

responsividade, linguagem e texto para Bakhtin, e observaremos qual a concepção 

teórica de linguagem seguida no ensino de LP, e qual o objetivo do documento ao 

optar por tal concepção. 

Em seguida, de acordo com a concepção de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa em sala de aula (COSTA-HÜBES, 2017) e Geraldi (2003), realizaremos um 

paralelo entre o ensino da língua que ocorre em uma instituição de ensino privado. 

Para isso, apresentaremos o caso de uma escola específica do município de Marechal 

Cândido Rondon – PR; descreveremos a organização da disciplina e como o material 

didático é dividido, relacionando como a prática existente nessas instituições não se 

consolidam de acordo com a Concepção Dialógica.  

Para finalizar, apontaremos algumas possíveis complicações para o ensino e 

aprendizagem, como também, como tal prática pode colaborar para a ineficácia do 

ensino e aprendizagem em sala de aula, tornando assim o trabalho com a LP 

descontextualizado e ainda preso a características estruturalistas. 

  

A CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS E NA BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

 

Entre os principais documentos norteadores da educação na escola estão as 

DCEs e, mais atualmente, a BNCC. Estes documentos foram elaborados de maneira a 

uniformizar a educação brasileira, seja ela pública ou privada, de norte a sul do país. 

Ora, se o objetivo da educação brasileira é que o acesso ao conhecimento pelos alunos 

de todo o país seja feito de maneira mais justa e igualitária, deve-se levar em 

consideração as diferenças sociais, históricas e geográficas, mas que haja uma base 

uniforme de conteúdos e de objetivos comuns.  

                                                 
35 A terminologia gramática, redação e literatura foi atribuída pela própria escola a que nos referimos. Por isso, 

adotaremos esses termos para se referir às aulas. 
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Nesta pesquisa trataremos particularmente a disciplina de Língua Portuguesa, 

e como tem sido concebidos seus principais objetos de estudos, a língua e a 

linguagem. Iniciaremos com as DCEs (2008), nas quais já nas primeiras páginas 

encontramos um posicionamento claro sobre o aparato teórico que fundamentam as 

orientações desse documento, conforme segue: 

 
A contextualização na linguagem é um elemento constitutivo da contextualização 

sócio-histórica e, nestas diretrizes, vem marcada por uma concepção teórica 

fundamentada em Mikhail Bakhtin. Para ele, o contexto sócio-histórico estrutura o 

interior do diálogo da corrente da comunicação verbal entre os sujeitos históricos e 

os objetos do conhecimento. Trata-se de um dialogismo que se articula à 

construção dos acontecimentos e das estruturas sociais, construindo a linguagem 

de uma comunidade historicamente situada. Nesse sentido, as ações dos sujeitos 

históricos produzem linguagens que podem levar à compreensão dos confrontos 

entre conceitos e valores de uma sociedade (PARANÁ, 2008, p. 30).  

 

O texto assume concepção dialógica, por considerar o papel do outro na 

formação do próprio sujeito. Por dialogismo, Bakhtin define: 

  
A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da 

vida da linguagem. Toda vida da linguagem, qualquer que seja seu campo de 

emprego, está impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2010, p. 209).  

 

Além da concepção dialógica, outros pressupostos de Bakhtin são trazidos ao 

texto do documento por meio de explicadores da teoria, como Brait (2000, p. 20), ao 

afirmar que “não se pode falar de gêneros sem pensar na esfera de atividades em que 

eles se constituem e atuam, aí implicadas as condições de produção, de circulação e 

recepção”. Para falar de gêneros discursivos na escola, o documento recorre a 

preposições estabelecidas por Bakhtin, com preocupações que vão para além do 

texto: como esse é construído, onde circula e como é recebido. 

Ao conceber a linguagem como um ato social e priorizar os gêneros no ensino 

e aprendizagem de línguas, estando de acordo com a teoria bakhtiniana, as DCEs 

procuram enfatizar que, em todos os aspectos que envolvem o aprendizado de 

Língua Portuguesa, deve-se considerar o sujeito historicamente situado, que se 

comunica e interage, modificando e sendo modificado pelo meio. Para Bakhtin 

(2003), “no fundo, os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão 

estilos de gênero de determinadas esferas da atividade humana e da comunicação” 

(BAKHTIN, 2003, p. 266).  

Assim, nas práticas da escrita e da leitura na escola, essas devem ser tomadas 

como “um ato dialógico, interlocutivo, que envolve demandas sociais, históricas, 

políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinado momento” 

(PARANÁ, 2008, p. 55). 

De acordo com Bakhtin,  
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A verdadeira substância da língua não é constituída pelo sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2004, P. 123, grifos do 

autor).  
 

Concebendo o fenômeno da interação verbal como parte de um todo social, 

que depende do meio e dos outros interlocutores para sua produção, o discurso (a 

língua em sua integridade concreta e viva), também deve se construir entre pelo 

menos, dois sujeitos, que mantém relações com o que está sendo e o que já foi dito e 

com o que já foi (MARCUZZO, 2008). 

Esse processo, que considera a resposta do leitor ao que lê, e a resposta do 

interlocutor ao que foi lido, denominado por Bakhtin de responsividade, é “elemento 

constitutivo dos processos de trocas verbais efetivados pelos seres humanos em 

sociedades organizadas” (MENEGASSI, 2008, p. 148). Ora, se o ser humano não vive 

de forma isolada, não há como conceber um sujeito que não é constantemente 

influenciado e moldado pelos demais. 

Assim, conforme afirma Faraco (1996), Bakhtin é o primeiro pensador 

contemporâneo a tratar e analisar a linguagem sem a necessidade de divorciá-la da 

materialidade da vida social (MARCUZZO, 2008). 

Para a BNCC, a “percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção 

entre o ‘eu’ e o ‘outro’, ‘nós’ e ‘eles’, cujas relações dialógicas são mediadas por 

referenciais simbólicos (representações, saberes, crenças, convicções, valores) 

necessários à construção das identidades (BRASIL, 2017, p. 436). 

Ao tratar particularmente da Língua Portuguesa, o texto, de maneira breve, 

afirma que seguirá, assim como em outros documentos, a perspectiva enunciativo-

discursiva de linguagem. Para o documento, “o texto ganha centralidade na 

definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu 

pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas/campos 

sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem” (BRASIL, 2017, p.65).  

Nota-se, nessas palavras, traços dos ensinamentos de Bakhtin. A concepção de 

texto assumida não se distancia também do que já estabeleciam as DCEs: “todo texto é 

um elo na cadeia da interação social, sempre é uma resposta ativa a outros textos e 

pressupõe outras respostas. A abordagem apenas formal exclui o texto de seu contexto 

social.” (PARANÁ, 2008, p. 47). Essa citação, além de fazer referência aos pensamentos 

de Bakhtin, dialoga com o conceito de responsividade teorizado pelo autor:  

 
Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 

alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo da cadeia dos atos de 

fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma polêmica com 

elas, conta com as reações ativas da compreensão, antecipa-as (BAKHTIN, 2004, 

p. 100). 
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Percebemos que, em alguns momentos, a BNCC resgata alguns pressupostos 

já estabelecidos nas DCEs. As DCEs, embora circulem há quase uma década nas 

escolas, têm muitos objetivos ainda não atingidos; por vezes são até desconhecidos 

por alguns profissionais. Isso se dá em grande parte pela falta de formações 

contínuas, tão necessárias a atualização dos profissionais da educação, mas que, não 

raro, não são conduzidas com a devida seriedade, tanto pelos docentes quanto pelos 

governantes. 

 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NAS ESCOLAS PRIVADAS 

 

Muitas escolas privadas, hoje, têm como finalidade não somente o ensino 

aprendizagem do estudante nas mais diversas áreas do conhecimento; muito além 

disso, almejam que seus alunos obtenham um bom desempenho no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e em demais vestibulares de universidades públicas. 

Além do bom resultado, uma pontuação a mais para elevar a escola no ranking entre 

as melhores instituições da cidade. 

Para isso, o que podemos notar é que o ensino de Língua Portuguesa, 

modifica-se de acordo com os objetivos pretendidos. Muitas escolas privadas 

acreditam que fragmentar a aula de LP pode ser uma medida efetiva para que o 

aluno possa não compreender o conteúdo, e sim decorá-lo, para uma avaliação no 

final do ano e, consequentemente, mostrar que a instituição que o formou possui as 

melhores notas dos alunos nos processos seletivos. 

Nessa perspectiva, para este trabalho, discutiremos as aulas do ensino médio 

uma escola específica na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR. No entanto, 

sabemos que há outras escolas que também se utilizam dessa mesma organização de 

ensino de LP. 

Não há como negar que a escola se modifica, adapta-se, reinventa-se a todo 

momento. O século XXI, com o advento da globalização, trouxe o afrouxamento das 

fronteiras entre países, culturas e línguas. A sociedade, em constante transformação, 

aponta para jovens que muitas vezes não se sentem pertencentes a nenhum grupo 

social e que necessitam cada vez mais de mecanismos diferentes para que os 

instruam. 

A sociedade muda e a escola, consequentemente, muda também. Nesse 

sentido, é preciso refletir “de que modo as transformações sociais se refletem no 

ensino de Língua Portuguesa” (RIOLFI, 2008, p.07). A escola, hoje, adequa-se de 

acordo com as necessidades do aluno. A escola em questão, por exemplo, possui 

mais aulas no turno matutino ao invés de aulas no período integral. Tal medida tem 

como objetivo auxiliar os alunos que necessitam de transporte e que não conseguem 

transportes nos dois turnos. Ademais, visando um bom resultado em vestibulares, os 

alunos possuem uma carga horária de aula maior do que escolas públicas. Logo, 

sabemos que as transformações são necessárias; não as negamos, no entanto, o que 
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discutimos aqui é como transformar o ensino e aprendizagem de LP sem que haja 

prejuízos rem relação à compreensão de textos. 

De acordo com Costa-Hübes, a perspectiva de ensino de LP pautada na teoria 

dialógica, o ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa: 

 

[...] Implica considerar, no ensino de LP, o contexto sócio-histórico e ideológico 

em que a língua está inserida. Em outras palavras: no estudo do léxico ou de uma 

estrutura frasal e/ou gramatical é preciso dar importância a seu contexto, a seu 

percurso histórico e às transformações sofridas para ajustar-se ao gênero, ao estilo 

e aos interlocutores envolvidos na interação (COSTA-HÜBES, 2017, p. 271). 

 

Isso é, o ensino e aprendizagem de LP deve considerar o contexto social, 

histórico e cultural ideológico no qual o texto foi produzido, assim como o ensino e 

aprendizagem dos recursos linguísticos utilizados para a elaboração de tal 

enunciado, como também compreender como tal gênero se apresenta. 

Nessa perspectiva, a língua é reflexão em sala de aula. O ensino e 

aprendizagem deve ocorrer a partir do processo de interação, relacionando contexto 

de produção, percurso histórico, transformações, estilo e interlocutores (GERALDI, 

2003). Ou seja, espera-se que nas aulas de LP o aluno compreenda os contextos 

históricos e sociais que envolvem o contexto de produção dos textos, bem como 

compreender o propósito comunicativo e de que forma esses elementos se 

apresentam no enunciado. 

Considerando a linguagem e todo o movimento de interação, observemos que, 

na escola especificada, a disciplina de LP fragmenta-se estritamente em três outras 

disciplinas, nomeadas com tais terminologias: Gramática, Literatura e Redação.  

Refletimos aqui: como lecionar uma aula estritamente de Gramática, sem 

considerar o texto como fonte de enunciados? Como lecionar aulas de Literatura sem 

considerar os elementos linguísticos que constituem o texto? Como lecionar aulas de 

redação sem considerar o contexto sócio histórico e ideológico de inserção do texto? 

Segundo Geraldi (2003), o ensino de LP deve se organizar em torno de três 

eixos: produção de texto, leitura e a prática de atividades linguísticas. A abordagem 

do ensino deve promover a reflexão do que se fala, como também como interage em 

um determinado contexto. O autor aponta três ações linguísticas que constituem o 

ensino de LP, a primeira: atividades linguísticas – concerne na leitura do texto e 

interação entre texto e leitor, possibilitando assim a progressão da leitura. O autor 

menciona ainda como “as ações com a linguagem” (GERALDI, 2003, p. 26), ou seja, é 

a ação de produzir enunciados, com objetivos determinados. 

A segunda concerne em atividades epiliguísticas: detém-se a reflexão da língua 

no processo de interação; quais os sentidos produzidos e de que forma o interlocutor 

consegue compreender e interagir, formando, assim, o seu próprio entendimento 

pelo tema. Também mencionado como “ação sobre a linguagem” (GERALDI, 2003, 

p.41), concerne na construção de sentidos produzidos pelo interlocutor; quais os 
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outros discursos que permeiam o interlocutor para que ele entenda um determinado 

texto. Esta atividade se volta para a primeira atividade linguística: a reflexão da 

língua em uso. 

A última ação são as atividades metalinguísticas, também denominadas como 

“ação da linguagem” (GERALDI, 2003, p. 51), refere-se às atividades de estudo 

estrutural, os recursos linguísticos utilizados na construção do sentido, ou seja, o uso 

de figuras de linguagem, da organização sintática, escolhas lexicais, dentre outros 

aspectos. Depois de refletir sobre a língua em uso, a última ação permite que 

retomemos a língua para categorizá-la, classifica-la. 

O autor explicita ainda que as classificações não são rígidas e uma 

complementa a outra. Os recursos linguísticos em um texto são escolhidos a partir do 

objetivo pretendido ao produzi-lo, e a compreensão do interlocutor ocorre a partir de 

seu conhecimento de mundo a das demais interações que ele produz. 

Na contramão dessa direção teórica, nas disciplinas de Gramática, Literatura e 

Redação, fragmentadas como tal, observa-se que o estudo das ações linguísticas 

indicadas por Geraldi não são realizadas nas aulas de LP propostas na escola de 

ensino privado em questão.  

Nas aulas de Gramática, o conteúdo se apresenta no material didático com 

aulas prontamente enumeradas, já estipulado o tempo determinado para cada 

conteúdo. Dividido em módulos, os conteúdos ministrados nessa aula são 

estritamente de ordem sintática, morfológica e semântica, seguido de diversas 

questões de múltipla escolha de vestibulares que se dividem em grau fácil a difícil.  

As aulas de Literatura são organizadas de acordo com a ordem cronológica 

das escolas literárias, iniciando no primeiro ano do ensino médio com o 

Quinhentismo e finalizando o segundo ano do ensino médio com Modernismo. Para 

que assim, no último ano do ensino médio (terceiro ano), seja revisada todas as 

escolas literárias novamente. Assim como as aulas de Gramática, as aulas são 

enumeradas e estipulado um determinando cronograma para cumprimento do 

conteúdo. Dessa forma, os alunos são obrigados a ver a literatura como “caixas” 

onde cada escola literária se enquadra, deixando de observar muitas vezes como tal 

literatura se constitui e não refletindo que tais textos são as manifestações 

constituindo-se como enunciados concretos a época em que foram produzidos. 

Já as aulas de Redação, partem da memorização da estrutura composicional 

do gênero e no entendimento da temática para que, assim, possa escrever uma 

proposta de redação modelo de algum vestibular. Não há contextualização sobre o 

gênero em sala de aula, muito menos atividades de Prática de Análise Linguística. 

Ainda que os vestibulares, em sua comanda de produção, preocupam-se em abordar 

um contexto e propósito comunicativo para a elaboração do texto, tais características 

textuais não são abordadas com ênfase em sala. Consequentemente, o podemos 

observar é que os alunos não conseguem compreender como tais textos constituem 

os diferentes enunciados na sociedade; dessa forma, não entendo o porquê de 

aprender a fazer uma carta do leitor ou um artigo de opinião. 
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Sobre os docentes inseridos dentro de uma instituição privada, geralmente são 

professores diferentes para cada “disciplina”, os quais devido à falta de tempo, não 

dialogam e não proporcionam nenhuma atividade em conjunto. Além do mais, são 

profissionais que necessitam seguir essa organização, bem como seguir o material 

pago pelos pais, uma vez que é algo imposto e cobrado pela instituição. Portanto, o 

cenário mostra que além de um ensino e aprendizagem de LP fragmentado, os 

professores, mesmo que queiram, não conseguem interagir entre si. Questionamos 

qual a eficiência desse modelo didático, reproduzido na grande maioria pelas escolas 

privadas, como também, de que forma o professor organiza o seu fazer docente. 

No que diz respeito ao discente, o que observamos são alunos que decoram 

regras gramaticais, características de cada escola literária e memoriza os elementos 

coesivos para um texto. São alunos que, na grande maioria, não encontram 

propósitos para o que aprendem e não conseguem compreender como o uso da 

língua está relacionado aos tipos relativamente estáveis de enunciado. 

A partir desse contexto, os alunos do ensino médio, que deveriam saber, de 

fato, a compreensão dos textos que os rodeiam, na verdade os decoram. Uma vez 

indagados sobre o propósito comunicativo de um texto e por que estudá-lo e fazê-lo, 

são incapazes de observar que tais textos se encontram na sociedade e o que estudam 

nas aulas de Língua Portuguesa nada mais é que o estudo de uma linguagem em uso 

na sociedade. Portanto, o que se pode evidenciar é que esse método de ensino e 

aprendizagem distancia ainda mais o conteúdo de LP da realidade do aluno. Nesse 

sentido, percebe-se que tal organização para o ensino de LP é ainda um resquício de 

um modelo estruturalista de ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por mais que os documentos norteadores do ensino e aprendizagem regem 

um ensino e aprendizagem baseado na Concepção Dialógica da Linguagem, ainda há 

escolas, no caso a do município de Marechal Cândido Rondon, que não desenvolvem 

propostas de trabalho com a LP que atendam a essa perspectiva. 

As consequências de um ensino e aprendizagem realizado dessa maneira são 

alunos que não refletem sobre a sociedade em que vivem e de que maneira suas 

atitudes se refletem no seu próprio futuro. Sabemos que pensar em um futuro 

profissional e acadêmico é importante, mas o propósito da escola é muito maior: 

formar cidadãos conscientes de suas atitudes. Porém, com práticas como as acima 

expostas, percebemos que não há abertura para o professor explorar aspectos que 

vão para além dos conteúdos obrigatórios e, dessa forma, o trabalho do texto na 

construção de enunciados que refletem as ações linguísticas não são se constitui.  
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O TEXTO LITERÁRIO EM SALA 

DE AULA: a forma da enunciação 

(entonação, seleção e disposição) como 

constituição do sujeito-professor 
 

Gislaine Aparecida TEIXEIRA36 

Natália Rodrigues Silva do NASCIMENTO37  
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

or meio de um viés bakhtiniano, buscou-se pensar a constituição do sujeito-

professor diante do ensino/aprendizagem do texto literário e investigar no 

corpus formado por diários de campo de futuros docentes como esse sujeito é 

moldado por meio de um horizonte valorativo. Diante disso almejou-se focalizar na 

forma enunciativa (entonação, seleção e disposição) como demarcação desse sujeito 

em sala de aula, diante das relações arquitetônicas estabelecidas nesta dada unidade 

do acontecimento, principalmente, no que condiz aos diálogos estabelecidos entre o 

professor e as problemáticas envoltas no ensino de literatura.  

Pretende-se analisar os enunciados concretos presentes no corpus em questão, 

a fim de possibilitar uma reflexão acerca da constituição desses futuros professores 

de língua portuguesa diante do trabalho com o texto literário em sala de aula, uma 

vez que “Todas as enunciações se construirão precisamente com base em sua visão; 

suas possíveis opiniões e valorações determinarão a ressonância interna ou externa 

da voz - a entonação e a escolha das palavras e sua composição numa enunciação 

concreta.” (VOLOCHINOV, 2013, p. 166).  

Para além disso, pretendeu-se, ainda, refletir sobre como o ensino do texto 

literário em sala de aula dentro do conceito de arquitetônica e do mundo como evento 

pode permitir que o aluno se sinta parte da situação comunicativa e da unidade real 

do acontecimento, e, portanto, encontre-se enquanto sujeito-ativo e reflexivo no 

momento do aprendizado. Importante destacar a relevância do trabalho com o texto 

literário em sala de aula a partir da perspectiva bakhtiniana de interação, diálogo e 

                                                 
36 Graduanda em Letras Inglês/Português – Universidade Federal de Lavras (UFLA) – membro do grupo de 

Pesquisa GEDISC (Grupo de Estudos Discursivos sobre o Círculo de Bakhtin), Bolsista PIBLIC-UFLA. E-mail: 

gislaine.teixeira77@gmail.com  
37 Graduanda em Letras Inglês/Português – Universidade Federal de Lavras (UFLA) – membro do grupo de 

Pesquisa GEDISC (Grupo de Estudos Discursivos sobre o Círculo de Bakhtin), Bolsista PIVIC-CNPq. E-mail: 

natrodrigues2005@hotmail.com 
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alteridade, na medida em que rompe com o estilo tradicional de ensino da literatura 

de forma historicista e mecânica - decora e reproduz em prova - e contribui para que 

os alunos possam refletir, compreender e interferir na construção do próprio 

conhecimento. Além disso, é relevante se debruçar sobre as percepções do professor 

em formação ao ter contato com o ensino de literatura na escola, pois, favorece o 

rompimento das fronteiras impostas pelo ensino tradicional de literatura a partir do 

momento em que o professor em formação passa a ter um olhar que parte do viés 

dialógico e alteritário ao conceber o ensino, dentro da arquitetônica do 

acontecimento.   

Cumpre ressaltar que a própria escolha do gênero literário conto demonstra a 

preocupação desses professores em formação com o ensino literário voltado para a 

reflexão e crítica do contexto social e cultural em que estamos inseridos, de forma 

que o ensino de literatura passa a assumir a responsabilidade e a culpa pela arte e 

pela vida, ou seja, o estético a serviço do ético. Além disso, a análise de um corpus 

formado por diários de campo faz com que seja possível a reflexão dos futuros 

docentes sobre a própria prática e assim, de um local distanciado, possam se 

constituir. 

 

1.  A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS E DOS SENTIDOS  

 

Bakhtin (2011) salienta que a natureza da linguagem é social, um processo 

dinâmico e ininterrupto de constituição de sujeitos e sentidos, de forma que ela 

constitui sujeitos e por eles é constituída. Nesse sentido, a língua não se encontra 

estanque e restrita a manuais gramaticais, mas como prática viva, está sujeita a 

mutações, variações, entonações, seleções, disposições, etc. É pela atividade 

discursiva e por meio de enunciados concretos que o homem, ser social, age e reage 

intersubjetivamente com o mundo a sua volta em total plenitude. “Ora, a língua 

passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é 

igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua.” (BAKHTIN, 

2011, p. 265) 

Desse modo, a linguagem configura-se enquanto construção histórico social e 

é tomada de ideologias que refletem e refratam práticas socioculturais. Na prática 

viva, a língua e o enunciado não se resumem a um sistema ortodoxo e normativo, 

mas sim, ao acontecimento único, constituído por possíveis contextos e 

particularidades. Nesse sentido, a palavra não existe fora de contexto social, somente 

e exclusivamente dicionarizada, mas é por meio dos falantes dessa língua, que a 

utilizam diante de suas necessidades e escolhas comunicativas, que encontra-se a 

construção de um todo significativo, ou seja, é, sobretudo, na soma da entonação, 

com a seleção das palavras e sua disposição que temos a constituição da forma da 

enunciação resultando em um significação global. 

Cabe salientar, que cada enunciação pressupõe, para realizar-se, a existência 

de duas faces: a do falante (locutor) e a do ouvinte (interlocutor), afinal, cada 

expressão linguística estará sempre orientada para o outro, a sua compreensão e a 
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sua resposta, mesmo que esse outro não encontre-se necessariamente presente (lugar-

outro)38. Além disso, é necessário entender que a conceitualização de enunciação para 

Bakhtin e o Círculo corresponde, também, a dois momentos, já que o termo 

enunciação refere-se ao que está sendo dito, mas também ao processo de se dizer, 

além de serem estruturadas sociologicamente.  

É, diante disso, que Bakhtin (2011) aproxima língua/discurso/enunciado e vida 

cotidiana, isto é, o enunciado configura-se enquanto processo intersubjetivo que, ao 

mesmo tempo que responde a algo, sucinta outro/outras respostas. Dessa forma, 

“todo discurso é diálogo dirigido a outra pessoa, à sua compreensão e à sua efetiva 

resposta potencial.” (VOLOCHINOV, 2013, p. 168). Nesse sentido, a réplica, mesmo 

que fragmentada, posiciona-se enquanto conclusibilidade, mesmo que momentânea, 

a medida que exprime certo posicionamento do falante e sucinta outros 

posicionamentos em uma grande e contínua cadeia enunciativa. Diante disso,  

Bakhtin (2011) salienta que 

 
O falante termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar a 

sua compreensão ativamente responsiva. O enunciado não é uma unidade 

convencional, mas uma unidade real, precisamente delimitada da alternância dos 

sujeitos do discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro [...]. 

(BAKHTIN, 2011, p. 275) 

 

Como já ressaltado anteriormente, temos que o enunciado particular é único e 

individual e que é por tipos relativamente estáveis de enunciados criados em 

determinados campos/esferas enunciativas que, de acordo com Bakhtin (2011), 

encontramos os gêneros do discurso (orais e escritos). Para Bakhtin (2011), é 

inconcebível comunicar-se verbalmente sem o intermédio de algum gênero e, como 

já vimos, apesar das especificidades estruturais de determinados gêneros (estilo, 

forma composicional e tema) esses só são plenamente constituídos por meio da 

relação viva com a atividade humana e com sua realidade social. Diante disso, Sobral 

salienta: 

  
A relação enunciativa é a base da escolha do gênero, incluindo, portanto, estilo, 

forma de composição e tema, os materiais com que se realiza, via linguagem. 

Como diz Bakhtin (em trechos que raramente são citados quando se fala de 

gênero nos termos de sua concepção): Essa consideração [do destinatário] irá 

determinar também a escolha do gênero do enunciado e a escolha dos 

procedimentos composicionais e, por último, dos meios lingüísticos, isto é, o 

estilo do enunciado. [...] Portanto, o direcionamento, o endereçamento do 

enunciado é sua peculiaridade constitutiva, sem a qual não há nem pode haver 

enunciado. As várias formas típicas de tal direcionamento e as diferentes 

concepções típicas de destinatários são peculiaridades constitutivas e 

determinantes dos vários gêneros do discurso. [...] A escolha de todos os recursos 

                                                 
38 “[...] pode ser preenchido por um sujeito ou não, mas trata-se necessariamente de um lugar a partir do qual o 

sujeito consiga se ver de fora (distanciado de sua posição inicial).  (Oliveira; Castro-Dias, Custódio, 2018) 
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lingüísticos é feita pelo falante sob maior ou menor influência do destinatário e 

da sua resposta antecipada. (SOBRAL, 2011, p. 38-39) 

 

Entretanto, é perceptível que, na maioria das vezes, as práticas escolares, 

apesar de referirem-se a gêneros do discurso, caminham em descompasso com a 

percepção constitutiva e dialógica proposta por Bakhtin e o Círculo, já que, na 

maioria dos casos prioriza-se o ensino que abarque questões linguísticas e 

gramaticais em detrimento das discursivas, configurando, assim, uma quebra entre a 

relação constitutiva de ato e discurso. Ressalta-se, nesse momento, que se entende por 

ato em Bakhtin (2011) a ideia de dar um passo, posicionar-se diante de algo:  

 
Cada um dos meus pensamentos, com o seu conteúdo, é um ato singular 

responsável meu; é um dos atos de que se compõe a minha vida singular inteira 

como agir ininterrupto, porque a vida inteira na sua totalidade pode ser 

considerada como uma espécie de ato complexo: eu ajo com toda a minha vida, e 

cada ato singular e cada experiência que vivo são um momento do meu viver-

agir. (BAKHTIN, 2011, p. 44) 
 

Considerando-se ato como posicionamento, como agir responsável e 

responsivo, tem-se na obra literária um espaço em que convergem as leituras do 

social, do cultural, do histórico, que, muitas vezes, busca fazer refletir, criticar e 

ponderar as realidades sociais. Nesse sentido, viu-se no trabalho com o gênero 

literário conto a própria concepção de “ato” para Bakhtin (postupok) - ato, aqui, 

como já mencionado, entendido como posicionamento, uma vez que todo enunciado 

responde a enunciados anteriores e sucinta outros e, principalmente, diante do fato 

de que vida e literatura se constituem, se responsabilizam e se culpam mutuamente. 

É a partir disso que, “Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com a 

minha vida para que todo o vivenciado e compreendido nela não permaneçam 

inativos.” (BAKHTIN, 2011, XXXIII - XXXIV).  

De acordo com Machado (2003, p.103), “um conto é uma narrativa curta. Não 

faz rodeios: vai direto ao assunto. No conto tudo importa: cada palavra é uma pista. 

Em uma descrição, informações valiosas; cada adjetivo é insubstituível; cada vírgula, 

cada ponto, cada espaço – tudo o está cheio de significado.” Para tanto, o gênero 

literário conto possui características que permitem ao aluno observar e entender a 

língua em uso a partir da ficção, visto que os contos dialogam com a realidade social 

e cultural dos alunos. No prefácio à edição francesa do livro Estética da criação verbal 

(2011) é apontado: “A criação estética é, pois, um exemplo particularmente bem-

sucedido de um tipo de relação humana: aquela em que uma das duas pessoas 

engloba inteiramente a outra e por isso mesmo a completa e dota de sentido.” 

(BAKHTIN, 2011, p. XIX). 

Diante dessa premissa, percebe-se no trabalho com o gênero conto 

possibilidades e dimensões características da constituição desse gênero que abarcam 

e possibilitam que o aluno se sinta efetivamente participante da construção dialógica, 

que ultrapassa barreiras programáticas dos muros da escola e que permite ao aluno o 
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reconhecimento da linguagem enquanto prática viva. Além disso, acredita-se que o 

texto literário, ao trabalhar com e por meio da palavra/da linguagem, seja por meio 

de subentendidos, seja da tecedura de críticas sociais, seja no ato de investigar, de 

denunciar, de exaltar, entre tantas outras funções, permite que o aluno encontre-se 

diante de possibilidades expansivas do seu campo crítico discursivo, da percepção 

do ensino enquanto ato e da sua constituição enquanto sujeito-ativo. Nos dizeres de 

Geraldi (2017):  
 

Sempre entendi a literatura como um jogo: jogo das palavras do dia-a-dia num 

mundo irreal, mas jogo real e concreto que se torna reflexo dos fatos (e palavras) 

do real dia-a-dia. E, por isso mesmo, ‘a literatura tem que bagunçar e partir prum 

mundo novo’, o que em outras palavras significa denunciar a realidade. Não 

apenas retratá-la, porque denúncia é mais do que retrato. O retrato é estático; a 

denúncia é movimento, é ação que se desenrola na tela/teia de significados 

escondidos, mas percebidos por estes ‘sacerdotes do insólito’ que são os 

escritores (e por extensão o são os homens). (Geraldi, 2017, p. 9) 
 

Nesse norte, o ensino de literatura na escola cumpre a importante tarefa de 

deslocar os alunos do lugar comum e fazer com que eles percebam a arte ou a leitura 

de forma não ingênua, isto é, permite que eles tenham a percepção de que não se 

trata apenas de uma forma de entretenimento, mas é uma forma de questionar e 

“denunciar” a realidade. Pensando dentro da arquitetônica bakhtiniana, o sair do 

lugar comum envolve o deslocamento e o olhar para si de outra perspectiva, o que 

confere uma visão amplificada do acontecimento a partir do outro (ou lugar outro). 

Sempre precisamos do outro para nos mover e a literatura também é capaz de 

assumir essa função. Tal assunto será melhor detalhado a seguir.  

 

1.1 O não-álibi do trabalho com o gênero literário em sala de aula 

 

Bakhtin (2011) salienta que os gêneros discursivos não são uma forma da 

língua, mas sim, uma forma típica do enunciado. Nesse sentido, junto de si (de forma 

inerente) os gêneros do discurso possuem certa expressão típica a eles, por exemplo: 

situações típicas, temas típicos com determinados significados típicos dentro das 

situações comunicativas da realidade concreta. É, diante dessa perspectiva, que 

abordaremos, por exemplo: os gêneros literários, especificamente, o gênero literário 

conto dentro do acontecimento sala de aula. 

Diante da compreensão de Literatura e dos estudos literários apresentada por 

Bakhtin (2011) e o Círculo, temos que o texto literário instaura-se em uma inter-

relação (intersubjetiva) entre autor e leitor, sempre articulados à totalidade do um 

contexto social. Neste contexto, a literatura, assim como a língua que utiliza, está 

diretamente ligada a atividade humana e aos seus usos, visto que cumprem o papel 

social de transmitir os aspectos culturais de uma sociedade. É, nesse sentido, que a 

obra literária manifesta-se, antes de mais nada, na unidade diferenciadora da cultura, 

entretanto, Bakhtin (2011) ressalta, ainda, que por mais distante que a cultura de uma 
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época esteja, ela não estará fechada em si mesma e finalizada, já que somente no 

grande tempo ela se dará em total plenitude. Nas palavras do autor: 

 
Antes de mais nada, os estudos literários devem estabelecer o vínculo mais 

estreito com a história da cultura. A literatura é parte inseparável da cultura, não 

pode ser entendida fora de um contexto pleno de toda a cultura de sua época. É 

inaceitável separá-la do restante da cultura e, como se faz constantemente, ligá-la 

imediatamente a fatores socioeconômicos, por assim dizer, passando por cima da 

cultura. Esses fatores agem sobre a cultura no seu todo e só através dela e 

juntamente com ela influenciam a literatura. (BAKHTIN, 2011, p. 360-361) 

 

A literatura encontra-se no sentido mais pleno do trabalho com a linguagem, 

uma vez que, apesar de pertencer a uma língua, não se limita a ela no que diz 

respeito a questões rígidas de uma gramática seletiva e pré localizada, por exemplo. 

A literatura, pelo contrário, faz um uso menos normativo da língua, até mesmo, 

subvertendo regras, sentidos e palavras. Assim, para o autor russo, a obra literária 

constitui-se essencialmente por meio das práticas interativas e dialógicas constituídas 

pelas diferentes vozes sociais.  De acordo com o autor russo: 
 

O objeto está marcado e penetrado por idéias gerais, por pontos de vista, por 

apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso 

penetra nesse meio dialogicamente perturbado e tenso de discurso de outrem, de 

julgamentos e de entonações (BAKHTIN, 1993, p. 86). 

 

Nesse sentido, pensar o trabalho com gêneros literários em sala de aula além 

de ser um trabalho com a linguagem, possibilita a construção de um momento de 

trocas de experiências culturais, coletivas, históricas e, uma reflexão sobre a palavra 

enquanto signo ideológico por excelência. Essa perspectiva permite a ressignificação do 

papel da escola diante do texto literário, visto que permite reflexões em torno de que 

as capacidades de leitura e escrita do discente não estão dissociadas dos processos 

sociais, ideológicos e históricos. Uma vez que, é por meio da existência desses 

processos que se dá a própria palavra, “[...] a palavra está sempre carregada de um 

conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2010, p. 95).  

Portanto, a escolha do professor pelo trabalho com o texto literário em sala de 

aula é a própria construção e (re)construção do seu lugar de fala, é um posicionar-se 

diante do ensino e de todos os lugares-outros envoltos nessa relação. Nessa acepção, o 

trabalho com gêneros do discurso, essencialmente, com gêneros literários, e a 

concepção dinâmica/dialógica que estão envoltas nessa abordagem, é a constituição 

do ensino, da escola, da sala de aula, como ato responsável diante dos alunos e do 

existir-evento único no mundo. Na introdução exposta no livro Para Uma Filosofia do 

Ato Responsável (2010), Ponzio salienta a concepção bakhtiniana de ato enquanto a 

impossibilidade de eximir-se de algo, isto é, ser responsavelmente no mundo. Nas 

palavras do autor:  
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“Postupok” é um ato, de pensamento, de sentimento, de desejo, de fala, de ação, 

que é  intencional, e que caracteriza a singularidade, a peculiaridade, o 

monograma de cada um, em sua unidade, em sua impossibilidade de ser 

substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a partir do lugar que 

ocupa, sem álibi e sem exceção. (PONZIO, 2010, p. 10) 

 

Nesse sentido, pensar o trabalho com o gênero literário dentro de uma 

perspectiva bakhtiniana de arquitetônica, insere-se diante da concretização de um ato 

responsável, por conseguinte, de um não-álibi. Cabe ressaltar que a concepção de 

responsável implica, também, pensar no sentido de responsivo, que por meio de uma 

compreensão responsiva estabelece a conexão entre compreensão e escuta. E, diante de 

uma perspectiva bakhtiniana, que por meio de uma compreensão e de um 

“pensamento participante” a escuta torna-se fala, resposta, mesmo que não 

imediatamente, ainda que em um grande tempo, uma vez que, o todo constitui-se 

enquanto diálogo.  

Assim sendo, Bakhtin encontra na escrita literária a realização da compreensão 

de arquitetônica, visto que essa caracteriza-se pelo “[...] caráter dinâmico e suscetível 

de renovação, além de singular e irrepetível, concebendo-o como evento: estrutura 

arquitetônica do mundo como evento.” (PONZIO, 2010, p. 16). É por meio dessa 

manutenção da alteridade proposta por essa estrutura, que se tem a constituição 

desse eu-sujeito-único por meio da relação extralocalizada entre lugar-outro-único. 

Nesse sentido, trata-se de um relacionamento entre autor e herói no âmbito do texto 

literário, já que o ser único arquitetônico se constitui nos momentos básicos da 

interação do eu com o lugar outro, por exemplo, por meio da relação com o texto 

literário e na total plenitude da palavra, uma vez que, linguagem e sujeitos se 

constituem mutuamente.  
 

[...] A expressão do ato a partir do interior e a expressão do existir-evento único 

no qual se dá o ato exigem  a inteira plenitude da palavra: isto é, tanto o seu 

aspecto conteúdo-sentido (a palavra-conceito), quanto o emotivo-volitivo (a 

entonação da palavra), na sua unidade. E em todos esses momentos a palavra 

plena e única pode ser responsavelmente significativa: pode ser a verdade 

(pravda), e não somente qualquer coisa de subjetivo e fortuito. (BAKHTIN, 2010, 

p. 13-14).  
  

Pensar o caráter arquitetônico presente na (co)construção desse sujeito-

professor implica refletir sobre a tríade (eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-

mim) proposta por Bakhtin e o Círculo e investigar como essas relações se 

manifestam diante das escolhas que os futuros professores tomaram ao trabalhar 

com o texto literário em sala de aula, desde as necessidades apresentadas, até as que 

se pretendeu suprir. Essa perspectiva fundamenta-se na concepção de que não 

nascemos prontos e acabados e estamos, sempre, em processo de constituição ao 

longo da vida e, portanto, deve-se visar e valorizar metodologias (de ensino) que 

tenham em sua base concepções dialógicas e constitutivas. Considerando, 
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principalmente, que é por meio das relações arquitetônicas dadas nessa unidade do 

acontecimento e da “unidade da consciência real, que age de maneira responsável” 

(BAKHTIN apud PONZIO, 2010, p.17) que o futuro professor se constitui diante do 

ensino. 

É importante ressaltar que todos os valores da vida real e da cultura estão 

diretamente ligados às relações estabelecidas na concepção bakhtiniana de 

arquitetônica e, é, diante dos elementos da tríade outro-para-mim, eu-para-mim e o eu-

para-o-outro que valores éticos, sociais, estéticos, políticos, econômicos, religiosos são 

moldados e estruturados. Portanto, diante do texto literário tem-se a possibilidade de 

que o campo estético interfira direta ou indiretamente no campo ético-político, isto é, 

como as possibilidades e lacunas constitutivas do gênero literário (particularidades 

do campo estético) permitem que o aluno sinta-se parte das relações enunciativas e 

da construção dialógica e, assim, perceba-se em um mundo de práticas vivas e de 

uma linguagem em uso. Linguagem essa que é formada por enunciados concretos 

também sujeitos a valores expressos, por exemplo, por meio da  entonação, seleção e da 

disposição.   

 

2. OS COMPONENTES DA ENUNCIAÇÃO DIANTE DA CONSTITUIÇÃO DO 

SUJEITO-PROFESSOR NO ENSINO/APRENDIZAGEM DO TEXTO LITERÁRIO 

 

Partindo do pressuposto de que todo discurso se materializa por meio de 

enunciados, isto é, da real unidade da comunicação discursiva, tem-se que os 

enunciados construídos pelos sujeitos do discurso revelam intenções, sentidos e 

verdades que eles almejam (ou não) transmitir, já que, apesar de cada enunciação 

real e efetiva, à priori, carregar em si um significado (pré) determinado, é na relação 

intersubjetiva, nos contextos reais de comunicação e nas potencialidades de respostas 

que o discurso materializa-se por meio de enunciados, uma vez que, “Fora de uma 

expressão material, não existe enunciação, assim como também não existe a sensação.” 

(VOLOCHINOV, 2013, p.174) 

Portanto, para que possamos perpassar e esclarecer as relações estabelecidas 

entre sujeito professor em formação e o ensino do texto literário em sala de aula, 

buscou-se discorrer sobre os três elementos fundamentais e constitutivos da forma da 

enunciação; entonação, a seleção e sua disposição: 

 

a) A entonação - “O vínculo entre a enunciação, sua situação e seu 

auditório se estabelece, sobretudo, pela entonação. (...) a entonação é a 

expressão sonora da valoração social” (VOLOCHINOV, 2013, p. 174 e 

175, grifo nosso). 

 

De acordo com Bakhtin (2010), toda e qualquer interação, seja com um objeto, 

seja com uma pessoa, seja com uma situação, não acontece simplesmente de forma 

indiferente, mas como algo efetivamente pensado, experimentado e vivenciado. 

Quando falamos em um objeto, por exemplo, não o fazemos de forma distanciada e 
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impassível, mas de forma interessado-afetiva, revelando, nesse falar, toda a nossa 

atitude avaliativa em relação ao objeto. (Bakhtin, 2010, p. 85). Assim, quando falamos em 

um objeto, nos expressamos por meio de uma entonação, ou a partir de um tom 

emotivo-volitivo: 

 

Tudo o que é efetivamente experimentado o é como alguma coisa que concerne 

simultaneamente ao dado e ao por-fazer-se, recebe uma entonação, possui um 

tom emotivo-volitivo, entra em relação afetiva comigo na unidade do evento 

que nos abarca. (...) esta função do objeto na unidade do evento real que nos 

abarca é o seu valor real, afirmado, o seu tom emotivo-volitivo. (Bakhtin, 2010, p. 

86, grifo nosso) 

  

Nesse sentido é possível perceber que o filósofo russo reforça a 

impossibilidade de interação sem a atribuição de um tom emotivo-volitivo, uma vez 

que o vínculo essencial entre conteúdo e entonação (tom emotivo-volitivo) é o que 

garante a realização e a efetivação do pensamento, isto é: conteúdo aliado a 

atribuição de um valor afirmado. “O verdadeiro pensamento que age é pensamento 

emotivo-volitivo, é pensamento que entoa e tal entonação penetra de maneira 

essencial em todos os momentos conteudísticos do pensamento.” (Op. cit, p. 87) 

Importante destacar que a atribuição do tom emotivo-volitivo ocorre dentro 

da arquitetônica, dentro do acontecimento em sua inteireza, ou seja, considerando a 

completude formada pelo que já ocorreu (ou o que é dado) e pelo que está ainda por 

vir, de forma que não deve ser considerado algo que acontece isoladamente, mas na 

abrangência do acontecimento, responsiva e responsavelmente, em relação dialógica 

com o outro. Pois é por meio da entonação que se torna possível o vínculo entre a 

enunciação, sua situação e seu auditório. Nessa perspectiva, é exatamente nesta 

(co)relação entre eu-outro no evento singular do existir e na dada unidade do 

acontecimento que teremos uma valoração real, um tom emotivo-volitivo.  

É de suma importância que se perceba a entonação enquanto fruto de uma 

relação entre a unidade singular concreta e seu conjunto e que esta expressa o que é 

dado e o que pode vim a ser concluído, isto é, expressa a inteira completude do 

estado-evento. Nesse sentido, é no interior de mim enquanto participante 

obrigatório, existir como evento, que esse evento real, unitário e singular, concretiza-se 

enquanto ato, revelando assim a verdade inteireza da preposição em sua totalidade. 

Portanto, é no momento da ação desse pensamento, do posicionamento, da palavra, 

que me encontro enquanto sujeito-ativo, ativamente responsável, como ressaltado 

anteriormente, emotivo-volitivo em relação à totalidade da situação.   

Quando discorre acerca da entonação em seu artigo “Questões de Estilística 

no Ensino da Língua” (BAKHTIN, 2013), Bakhtin a aborda do ponto de vista da 

escrita e a insere no grupo das construções bifocais, as quais possuem caráter 

dialógico, dramaticidade e cumprem o papel de demonstrar/representar o projeto de 

dizer do escritor. É possível verificar que no mencionado artigo Bakhtin faz uma 

análise gramatical, isto é, analisa as relações sintáticas existentes nos períodos 
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compostos por subordinação formulados sem a presença de conjunções em obras 

clássicas da literatura e os compara com construções com o acréscimo de conjunções, 

chegando à conclusão de que no segundo caso, nas formações com conjunções, todas 

as tentativas de elaboração de períodos com o mesmo sentido dos originais da 

literatura fizeram com que esses períodos se tornassem lógicos e, portanto, sem 

entonação. 

O Bakhtin que fala nesse artigo é o Bakhtin professor, preocupado com a 

falta de estilo e expressividade da escrita dos alunos que cursavam o ensino russo 

nos que seriam aqui para nós o último ano do ensino fundamental e os três anos do 

ensino médio. A atribuição de valores, ou a escolha por meio da qual há a 

manifestação do tom emotivo-volitivo na escrita, Bakhtin dá o nome de estilística. Sua 

avaliação ao final da sequência didática que propõe no mencionado artigo é a de que 

as aulas de estilística melhoraram significativamente a escrita dos alunos: 
 

A mudança da forma sintática resultou também em uma melhora geral do estilo 

dos alunos, que se tornou mais vivo, metafórico e expressivo, e o principal: 

começou a revelar-se nele a individualidade do autor, ou seja, passou a soar a sua 

própria entonação. (Bakhtin, 2013, p. 40). 

 

Ao abordar a expressão do tom emotivo-volitivo do escritor ao escolher uma 

forma ou outra de manifestar o seu projeto de sentido, Bakhtin esclarece que é uma 

escolha que ultrapassa o simples cumprimento dos requisitos gramaticais, tratando-

se, também, de uma questão estilística: 
 

Toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de representação. Por isso, 

todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista das suas 

possibilidades de representação e expressão, isto é, esclarecidas e avaliadas de 

uma perspectiva estilística. (...) Isso ocorre, sobretudo, no estudo das formas 

sintáticas paralelas e comutativas, isto é, quando o falante ou o escritor tem a 

possibilidade de escolher entre duas ou mais formas sintáticas igualmente 

corretas do ponto de vista gramatical. Nesses casos, a escolha é determinada não 

pela gramática, mas por considerações puramente estilísticas, isto é, pela eficácia 

representacional e expressiva dessas formas. (Op. cit. p. 24-25). 

  

Desta forma, a entonação ou o tom emotivo-volitivo transparece nas 

construções dos falantes/escritores a partir da escolha e da disposição de uma 

palavra ou de outra dentre as gramaticalmente possíveis e disponíveis no léxico de 

uma língua, atendendo a questões estilísticas, bem como ao projeto de sentido do 

falante/escritor, considerando as relações dialógicas nas quais está inserido e pelas 

quais mantêm um liame responsável e responsivo. Nesse sentido, como abordado no 

livro A Construção da Enunciação e Outros Ensaios por Volochinov (2013) para além da 

entonação encontramos a seleção e a disposição como elementos essenciais para a 

fundamentação da forma da enunciação e é sobre esses dois aspectos fundamentais 

que buscou-se discorrer posteriormente. 
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b) A seleção - “Não existe um enunciado sem avaliação. Todo enunciado é antes 

de tudo uma orientação avaliativa. Por isso, em um enunciado vivo, cada 

elemento não só significa como também avalia” (VOLOCHINOV, 2017, p. 236 - 

grifos e destaques nossos).  

  

Falamos aqui em escolha de “palavras” sem nos esquecer de que o tom 

emotivo-volitivo transparece por meio da enunciação e que a escolha atenderá 

sempre ao projeto de sentido almejado pelo falante/escritor, de forma que uma 

mesma palavra apresenta sentidos diversos não por si só, mas a depender da 

situação comunicativa. Além disso, deve-se ressaltar que a palavra selecionada sempre 

estará em situação ativamente responsiva em relação a outra, isto é, a escolha de 

palavras não se resume a um sistema aleatório de jogo de/com as palavras, mas 

corresponde a escolhas enquanto vontade, ato e posicionamento, e revelam situações 

de aprovação, reprovação, consentimento, entre outras.  

 
Por isso aqui não só compreendemos o significado de dada palavra enquanto 

palavra da língua como ocupamos em relação a ela uma ativa posição responsiva 

– de simpatia, acordo ou desacordo, de estímulo para a ação. Desse modo, a 

entonação expressiva pertence aqui ao enunciado e não à palavra (Bakhtin, 2011, 

p. 290-291). 

 

Nesse ponto, cumpre ressaltar que está na escolha e não na palavra em si o 

tom emotivo-valorativo. Ao optarmos por uma palavra em detrimento de outra(s) 

estamos adequando o nosso dizer ao projeto de sentido pretendido, temos um 

projeto de discurso elaborado a partir das relações dialógicas em que estamos 

inseridos e, considerando essa arquitetônica, fazemos opções que revelam a nossa 

entonação, nosso tom emotivo-volitivo. Além disso, estamos respondendo a 

enunciados anteriores e suscitando enunciados outros e nos responsabilizando a 

partir de nosso lugar único e irrepetível no acontecimento. 

 
Quando escolhemos as palavras, partimos do conjunto projetado do enunciado, e 

esse conjunto que projetamos e criamos é sempre expressivo e é ele que irradia a 

sua expressão (ou melhor, a nossa expressão) a cada palavra que escolhemos; [...] 

E escolhemos a palavra pelo significado que em si mesmo não é expressivo, mas 

pode ou não corresponder aos nossos objetivos expressivos em face de outras 

palavras, isto é, em face do conjunto do nosso enunciado. [...] Repetimos, só o 

contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da 

língua com a realidade, o qual se dá no enunciado, gera a centelha de expressão: 

esta não existe nem no sistema da língua nem na realidade objetiva existente fora 

de nós. Portanto, a emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos à palavra 

da língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em um 

enunciado concreto. (Op. cit. p. 291-292). 
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Partimos do conjunto projetado do enunciado tendo em vista que sempre que 

formulamos nosso projeto de dizer (Bakhtin, 2016, p. 24) consideramos o todo do 

nosso discurso, ou seja, visualizamos de antemão o que será produzido e escolhemos 

as palavras que melhor se adequam ao todo que pretendemos enunciar. Além disso, 

cumpre mencionar que não retiramos as palavras do léxico e simplesmente as 

encaixamos no nosso discurso, uma vez que as palavras que selecionamos estão 

envolvidas em enunciados anteriores, geralmente relacionados com os nossos 

enunciados e com uma clara estrutura sociológica, já que vêm carregadas de 

determinados sentidos a depender do contexto em que estão sendo utilizadas. Desta 

forma, a seleção está diretamente relacionada ao gênero do discurso (estrutura típica) 

que se pretende produzir e a situação social que os provoca, já que a 

 
[...] expressividade típica do gênero não pertence, evidentemente, à palavra 

enquanto unidade da língua, não faz parte do seu significado mas reflete apenas 

a relação da palavra e do seu significado com o gênero, isto é, enunciados típicos. 

[...] Essa expressividade típica (de gênero) pode ser vista como ‘a auréola 

estilística’ da palavra, mas essa auréola não pertence à palavra da língua como tal 

mas ao gênero em que dada palavra costuma funcionar, é o eco da totalidade do 

gênero que ecoa na palavra. (Op. cit. p. 293).  

  

Assim, é possível verificar que a escolha das palavras realizada pelos falantes 

está diretamente relacionada ao projeto do dizer, bem como à situação comunicativa 

e ao gênero discursivo do qual o enunciado concreto faz parte, isto é, a seleção de 

palavras não é um ato meramente fortuito e inocente, mas carrega em si toda a 

expressividade do enunciado que pretende-se produzir, atendendo ao projeto de 

sentido pretendido dentro da cadeia de enunciados.  

 
c) Disposição -  “A entonação, que expressa a orientação social, não só exige 

palavras ou expressões de um estilo particular, não só lhes dá um sentido 

particular, mas também indica que lugar devem ocupar e as distribui na 

enunciação.” (VOLOCHINOV, 2013, p. 185) 

 

Como exposto anteriormente, não é só a entonação e a seleção de palavras que 

constituem a enunciação, a disposição dessas palavras no enunciado também 

demonstra o sentido pretendido pelo falante no momento do dizer/fazer. Pensar o 

todo da construção estilística da enunciação, é, também, pensar na disposição das 

palavras e, portanto, é por meio de uma relação dialógica e (co)construtora que a 

entonação harmoniza a seleção das palavras e sua disposição no enunciado concreto.  

A disposição das palavras em um enunciado traz consigo pretensões 

dialógicas, sendo que a mudança dos termos de lugar provoca alterações nos 

sentidos seja pela proximidade entre determinados termos, seja pela semelhança 

existente entre eles, seja pela contraposição de um pelo outro e assim por diante. E 

essa disposição atende à função dialógica do enunciado ao mesmo tempo em que 

orienta o ouvinte e esclarece os elementos principais e secundários da construção, 
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fazendo com que os sujeitos envolvidos na enunciação percebam os focos de atenção 

e/ou os elementos mais importantes do enunciado. Se o lugar ocupado por uma 

palavra no enunciado faz com que o foco de atenção seja dirigido a ela, o restante dos 

termos que compõem esse enunciado passam a ser secundários ou passam 

desapercebidos pelos sujeitos. Diante disso, Bakhtin (2011) salienta que 

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

(BAKHTIN, 2011, p. 261).  

 

Desta forma, ao lado da entonação e da seleção de palavras, a disposição dos 

elementos na construção dos enunciados concretos atende aos sentidos pretendidos 

pelos falantes no momento da enunciação. Assim, a disposição das palavras dentro 

do enunciado está, também, diretamente ligada à construção dos sujeitos e sentidos 

dentro da enunciação e em um todo dialógico.  

Diante de tudo o que foi exposto, tem-se que a nossa entonação, o nosso tom 

emotivo-volitivo e os processos de seleção e de disposição das palavras que fazemos 

ao construirmos os enunciados concretos nos constitui como sujeitos, demonstrando 

o nosso lugar de fala de modo responsivo e responsável. E é posteriormente a essa 

reflexão que buscaremos analisar e refletir o corpus diário de campo de futuros 

professores diante do ensino literário em sala de aula.  

 

 3. O CORPUS EM QUESTÃO 

 

3.1. A enunciação como (co)construção 

  

O presente tópico tem como pretensão refletir e analisar enunciados concretos 

realizados por futuros professores dentro do gênero discursivo diário de campo. Deve-

se ressaltar que a escrita do gênero diário de campo deu-se no âmbito do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) no final do ano de 2016, 

por bolsistas de licenciatura plena português/inglês (futuros professores), em uma 

escola estadual do município de Lavras-MG. Além disso, pretende-se, também, 

refletir sobre como a forma enunciativa: entonação; seleção; disposição; estão 

diretamente ligadas com o processo enunciativo da linguagem: Produção; 

Circulação; Recepção. 

Antes disso, é de suma importância expor fatores envoltos na construção 

desses dizeres, lembrando que, em cada contexto, sujeitos vivem experiências 

diferentes (consigo mesmo, com o outro e com a linguagem), além disso, temos 

também que, os enunciados ao mesmo tempo em que se relacionam com 
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experiências anteriores (respondem a enunciados já existentes), por outro lado, 

representam uma situação ainda não vivenciada (suscitam enunciados posteriores). 

Portanto, os bolsistas ao escrevem diários de campo retroalimentam a tríade 

bakhtiniana, eu-para-mim, eu-para-outro, outro-para-mim, na medida em que, por meio 

da construção de relatos, constroem a sua percepção sobre o outro (lugar-outro), a 

percepção que ele acredita que o outro tem dele e, por fim, não em uma ordem 

hierárquica, mas de forma constitutiva e gradual, a que ele tem de si mesmo. 

Nesse momento, buscou-se refletir sobre como esse processo de linguagem 

está inserido em uma concepção bakhtiniana de arquitetônica, visto que, em diversos 

momentos da enunciação, é perceptível a constituição do eu pelo outro, uma 

constituição por alteridade. Portanto, pensar a linguagem, no caso, os enunciados 

concretos, a partir do conceito de inter-relações e construção, é ter ciência da 

linguagem enquanto processo dinâmico, dialógico, que está em constante 

transformação e, portanto, sujeitos encontram-se, também, em processo de mutação 

(transformação), desde a maneira de agir, portar, entonar, até as possíveis utilizações 

da linguagem de acordo com as várias situações enunciativas, contextos, uma vez 

que, quem somos é uma consequência direta entre as relações estabelecidas entre a 

linguagem e o mundo.  

É interessante ressaltar que, pensar em um texto, isto é, em enunciados 

concretos, não se restringe somente à palavra, é necessário atentar-se a quem, para 

quem, por que se disse algo, dessa e não daquela maneira, ou seja, essa última 

perspectiva está diretamente ligada à forma como se produz a enunciação. Nesse 

sentido, analisar a lingua(gem) em uso implica observar as condições axiológicas, 

históricas, políticas, sociais e culturais. Portanto, pretende-se analisar os enunciados 

que foram produzidos em diálogo com sua condição de produção, levando em 

consideração a manifestação desses enunciados dentro do gênero diário de campo.  

O gênero diário de campo configura-se como arquivo memorialístico e registro 

de determinadas temporalidades vivenciadas no âmbito de uma pesquisa qualitativa 

e da investigação de diversos valores, sentidos e sujeitos inseridos no cotidiano de 

uma comunidade escolar. É, nesse sentido, que o diário de campo constitui-se como 

registro de movimentos, de espaços, de tempos, de sujeitos e de sentidos, assim, é 

perceptível observar na construção dos diários, relatos envoltos em uma perspectiva 

constitutiva dos sujeitos, em que a lingua(gem) é reflexo das relações de alteridade e, 

nesse caso, da (tentativa de) representação da unidade do acontecimento “sala de 

aula”.  Diante dessa perspectiva,  Araújo et al. (2013) salienta que  

 
[...], o diário tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e 

ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço 

para compreendê-las. [...]. O diário também é utilizado para retratar os 

procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos pesquisadores e 

as decisões na condução da pesquisa; portanto ele evidencia os acontecimentos 

em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao seu término. (ARAÚJO et 

al., 2013, p. 54)  
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Ainda diante da constituição desse sujeito-futuro-professor diante da escrita do 

gênero diário de campo, Liberali (1999) ressalta 

 
[...] que o diário possa ser um instrumento para a transformação do indivíduo 

uma vez que, através dele, o sujeito tem a oportunidade de escrever sobre sua 

ação concreta e também sobre teorias formais estudadas. Além disso, por sua 

característica escrita, o diário permite um distanciamento e organização do 

pensamento, que poderá servir como contexto para o desenvolvimento da 

reflexão crítica. (LIBERALI, 2009, p. 3) 
 

Salienta-se, ainda, que o gênero diário de campo se fundamenta na existência da 

linguagem escrita e de recursos técnicos necessários para esse processo, entretanto, 

assim como o relato, possui características da oralidade de uma língua, uma vez que, 

ao tentar transcrever a realidade, a carrega de um tom emotivo-volitivo, já que eu não é 

alheio essa realidade, isto é, a experiência vivida. Com maior propriedade, Volochinov 

(2013) salienta que “A entonação se situa na fronteira entre a vida e a parte verbal da 

enunciação; parece bombear a energia de uma situação vital à palavra, e atribui a tudo 

o que é linguisticamente estável uma dinamicidade histórica viva e uma unicidade 

irrepetível.” (p. 86). Assim, configura-se enquanto uma dupla orientação social, por um 

lado, o ouvinte enquanto aliado e, por outro, o objeto da enunciação “como se fosse 

um terceiro participante vivo” (VOLOCHINOV, 2013, p. 85).  

Portanto, é diante de noções expostas até o momento que buscaremos analisar 

os enunciados concretos presentes no corpus em questão: diário de campo. 

Lembrando que, a palavra é um evento social e que “[...] toda palavra realmente 

pronunciada (ou escrita com sentido), [...], é expressão e produto da interação social 

de três: do falante (autor), do ouvinte (leitor), e daquele de quem o de que se fala 

(protagonista).” (VOLOCHINOV, 2013, p. 85). Além disso, é por meio dela - palavra 

evento social - que o sujeito se constitui na enunciação, uma vez que, “Sua39 essência, 

sua construção semântica e estilística são dialógicas.” (VOLOCHINOV, 2013, p. 163). 

 

3.2. Análise do corpus 

  

Como plano inicial, uma análise de base seletiva foi realizada a fim de reunir 

no corpus as características que melhor dialogassem com as pretensões do presente 

estudo. Assim, para exemplificar as conceituações trabalhadas, foram selecionados os 

seguintes enunciados concretos: 

Futuro-professor A: “Cabe destacar, que todas as atividades buscam um 

entendimento mais que eficiente dos alunos, essas aulas visam despertar o interesse do aluno 

para as produções literárias, além da inevitável preparação crítica, expositiva, e quem sabe, a 

desconstrução de pensamentos equívocos, por exemplo, tomar a literatura como algo distante e 

ultrapassado. ” (grifo nosso).  

                                                 
39 Ressalta-se que na citação: “Sua essência, sua construção semântica e estilística são dialógicas” 

(VOLOCHINOV,2013, p. 163) o sua faz referência ao termo enunciação.  
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Percebe-se no sujeito-futuro-professor A uma preocupação acerca da inserção do 

ensino literário em sala de aula e uma preocupação com um ensino efetivo que 

abarque as necessidades que os professores acreditam ser necessárias para romper 

com certos paradigmas do ensino de literatura na escola. Além disso, é perceptível a 

reafirmação da  importância do ensino da Literatura, como se circulasse no meio 

educacional um discurso contrário e, diante disso, os futuros-professores parecem 

transparecer uma preocupação em mudar uma concepção dos alunos de que a 

Literatura seria algo fora da realidade deles e, por isso, desinteressante.  

Nesse sentido, é interessante observar que é diante da entonação que a palavra 

vincula-se à vida, é por meio dela que é possível trabalhar com o suposto/não dito e ir 

além dos limites da materialização do texto. Acentua-se que a entonação só pode ser 

entendida por meio de um compartilhamento de valores determinados pela inserção 

e vivência em grupos sociais. Volochinov (2013) frisa que “A comunicação das 

valorizações gerais representa o tecido sobre o qual o discurso vivo dos homens borda figuras 

entonacionais.” (p. 83), isto é, “a entonação é social por excelência.” (p. 82). Além 

disso, “as valorizações determinam a seleção das palavras pelo autor e a percepção 

desta seleção (co-eleição) pelo ouvinte.” (VOLOCHINOV, 2013, p. 88).  

A escolha de palavras dessa forma enunciativa, essencialmente, colabora para 

a construção dos sentidos presentes, por exemplo, quando o futuro-professor escolhe 

a expressão “desconstrução de pensamentos equívocos” ele instaura-se dentro de um 

posicionamento valorativo (entonação), e permite levantar pressupostos de que o 

atual ensino, ainda, viabiliza a permanência de determinados mal entendidos a 

respeito do trabalho com o texto literário em sala de aula. Portanto, é diante dessa 

concepção que as palavras são constitutivas do suposto e do não-dito, e que sua 

compreensão/avaliação implica, juntamente com a palavra, na situação cotidiana 

extraverbal. Destaca-se, que a entonação se localiza na fronteira entre o não-dito e a 

materialização do enunciado, nas palavras de Volochinov (2013) “[...] na própria 

estrutura da língua se reflete o acontecimento da inter-relação dos falantes. ” (p.93).  

A construção desse enunciado concreto por parte do Futuro-professor A, 

implica pensar, também, no sujeito como fruto da alteridade, sempre em constituição 

com esse lugar outro, ademais, ao assumirem esse discurso e se posicionarem por 

meio dele, assumem um ato responsável em relação ao outro, uma vez que entendem 

e assumem a necessidade de que o aluno deve estar em contato com o estético do 

texto. Entretanto, diante da expressão “quem sabe” parece existir uma preocupação 

e/ou precaução quanto a assumir um posicionamento de resolução do problema, ao 

mesmo tempo em que a expressão busca ser positiva, existe uma consciência 

negativa dessa percepção, que pode ser consequência da vivência em determinados 

contextos escolares.  

É perceptível nos relatos feitos pelos futuro-professores que o texto literário e 

as discussões feitas em sala de aula, permitiram que de alguma forma os alunos se 

aproximassem deles, como podemos observar nas falas do Futuro-professor A: 

“Tivemos durante esse tempo uma experiência única e enriquecedora de um contato mais 

pessoal com os alunos, um momento marcado pela aproximação. [...]” e do Futuro professor 
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B: “Essas aulas foram um momento em que parece que tivemos chance de nos aproximar mais 

dos alunos.[...]” (grifo nosso). Percebe-se na fala dos futuros-professores um aspecto 

de aproximação que eles atribuem às aulas de discussão e de trabalho com o texto 

literário, acredita-se que esse aspecto seja fruto da percepção dos alunos enquanto 

agentes construtores do conhecimento, tendo em vista as possibilidades e dimensões 

que o gênero literário abarca para que os alunos se reconheçam nessa construção 

dialógica. 

Em diálogo, percebe-se por meio das falas dos futuros-professores como a 

percepção do campo estético interfere direta ou indiretamente no campo ético-

político. Como podemos observar nos enunciado concreto produzido pelo Futuro-

professor A: “Já na sexta (21/10), foi um grande marco na minha percepção deles (alunos), 

notei como eles têm sim sede pelo conhecimento e como não estavam indiferentes ao meio que 

os circulam. Um momento de grande afloramento das discussões sobre a PEC 55 (até então 

241) e sobre as propostas reformulação do ensino médio, os alunos sentiam uma extrema 

necessidade de discutir tais questões e de maneira firme caminhavam o rumo de nossas 

discussões, buscando o suprir de algumas dúvidas.”(grifo nosso).  

As expressões “marco na minha percepção deles” e “eles têm sim sede pelo 

conhecimento”, aparentemente, caracterizam um discurso em que o sujeito futuro-

professor, dentro de uma cadeia enunciativa e por meio de uma forma enunciativa 

que pressupõe entonação, seleção e disposição das palavras, responde a comentários 

anteriores. A necessidade do sujeito em reafirmar a sede pelo conhecimento dos alunos, 

provavelmente, contrapõe discursos anteriores, de maneira geral e  implícita, em que 

os alunos são colocados de forma passiva e não participante durante a construção do 

conhecimento, uma vez que não teriam interesse em aprender. O sujeito, ao que tudo 

indica, pretende solidificar sua expressão por meio da sua experiência “Já na sexta 

(21/10), foi um grande marco na minha percepção deles (alunos)[...]”, essa necessidade 

enquadra-se diante das possíveis respostas que esse enunciado concreto pode 

suscitar. Para melhor exemplificar:  

 
Figura 1. Cadeia Enunciativa 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Ademais, retomando as discussões sobre o estético a serviço do ético-político, 

evidenciamos o relato sobre as discussões sobre a PEC 55 em que as discussões feitas 

pelos alunos pareceram elucidar como a possibilidade de representação do texto 

literário permite que os alunos sintam-se participantes de uma situação enunciativa e 

que a relação torna-se um pouco mais simétrica, permitindo a aproximação e a 
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abertura para discussões de natureza ético, estético, político, por exemplo. Esse 

sentimento de aproximação é ressaltado, também, pelo sujeito Futuro professor C: 

“[..]  Os alunos desabafaram [...] foi um pouco embaraçoso e surpreso para nós, considerando 

que partiu genuinamente deles, percebemos bastante o tom de desabafo.", a atribuir a 

conversa características de desabafo, estabelece-se uma relação próxima, em que os 

alunos sentiram-se dentro de uma inter-relação de confiança.  

Cabe ressaltar, que o presente artigo se vale da perspectiva bakhtiniana de que 

arte e vida são indissociáveis e constituem a linguagem e por ela são constituídas, 

assim, a arte (literatura) instaura-se como ato diante de um diálogo com a vida. 

Podemos perceber essa ligação diante do enunciado do Futuro-professor C: 

“[...]levamos um tempinho para começar devido a conversas paralelas, mas de repente fluiu, 

houve participação da maioria. Questões importantíssimas foram levantadas, sobre sociedade e 

seus estereótipos na maioria das vezes.”. É válido observar a entonação dada pelo autor 

do diário ao relatar o momento em que o ensino de Literatura “cumpriu” o seu papel 

na formação crítica dos alunos.  

Além disso, o uso do superlativo em “importantíssimas” revela a necessidade 

da reafirmação de que a Literatura cumpre um importante papel social, uma 

marcação valorativa, marca do posicionamento do sujeito diante do outro e do 

mundo. Acredita-se que a necessidade de reafirmação demonstra que o sujeito 

professor em formação sente a necessidade de contradizer enunciados depreciativos 

acerca do ensino de Literatura, considerando a formação que está recebendo na 

universidade e a sua vontade de mudar “essa realidade” quando for professor.  

Ao longo da construção dos relatos, é perceptível como as relações 

constitutivas por meio do lugar-outro, em diferentes situações, estão sempre em 

ênfase. Esse processo parece sempre caminhar ruma a investigação da construção do 

lugar (espaço/tempo) ocupado pelo sujeito-professor, como é possível observar no 

enunciado concreto do Futuro professor B: “O trabalho com a literatura é novidade para 

mim já que no tempo de PIBID ainda não havia trabalhado com essa área, logo precisarei me 

adaptar a isso ainda.” ou na fala do Futuro professor A: “ Percebemos o quão difícil é 

manter a atenção de uma turma com uma aula expositiva literária [...] consegui perceber 

nossas limitações quanto ao ensino literário, não nos culpo, acho defasado e extremamente 

deixado para segundo plano o ensino literário (até mesmo na universidade). [...] Concluo que 

essas questões devem ser revistas, mas há aqui minha reafirmação sobre a importância do 

PIBID e todo o choque de realidade que ele acarreta.”.   

Nesse sentido, percebe-se nos dizeres dos professores em formação A e B que 

existe uma preocupação em refletir sobre a constituição dos seus lugares dentro de 

sala de aula, na vida acadêmica e como bolsista do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID). As aparentes limitações parecem ser reveladas 

diante da não previsibilidade de como a aula planejada se realizará na realidade e da 

impossibilidade de prever a atuação do outro (alunos) que interfere diretamente no 

acontecimento-aula. As relações arquitetônicas estabelecidas na unidade do 

acontecimento sala de aula e o trabalho com o gênero literário conto dentro dessa 

perspectiva, permitiram deslocamentos e distanciamentos fazendo com que o aluno 
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em formação pudesse se constituir como professor, percebendo as situações 

dialógicas que ocorrem no ambiente sala de aula, as quais são impossíveis de serem 

vivenciadas no ambiente acadêmico, por mais que sejam amplamente discutidas 

nesse ambiente. A percepção dessa realidade não deixa de ser frustrante para o aluno 

em formação, entretanto, faz com que ele perceba a realidade escolar e se posicione a 

partir desse contato. Diante dessa perspectiva, Volochinov (2017) pondera que 

 
Na palavra, eu dou forma a mim mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, 

da perspectiva da minha coletividade. A palavra é uma ponte que liga o eu ao 

outro. Ela apoia uma das extremidades em mim e a outra no interlocutor. A 

palavra é território comum entre o falante e o interlocutor. (VOLOCHINOV, 

2017, p. 205) 
 

É significativo observar, ainda, que a escrita dos diários de campo eram 

realizadas a pedido do professor supervisor e, assim, a forma enunciativa 

(entonação, seleção, disposição) parece estar direcionada a uma escuta avaliativa do 

ouvinte, no caso, do professor-supervisor leitor. Pode-se observar marcas que 

pressupõem uma cautela do dizer/fazer diante desse leitor, por exemplo, Futuro 

professor B: “[...] acho que pudemos atingir os objetivos que esperávamos de fazer com que 

os alunos refletissem sobre questões sociais e a literatura e pudessem perceber essa ligação de 

sociedade e a arte. Acho que o nosso grupo do PIBID e as atividades da escola estão 

funcionando bem.” (grifo nosso). A utilização da expressão “acho que”, 

aparentemente, objetiva eximir o sujeito futuro-professor de uma responsabilidade 

certa que o lugar de professor pressupõe e, até mesmo, de um entendimento 

completo da percepção do outro. Nesse sentido, Volochinov (2017) expõe que 

 
A importância da orientação da palavra para o interlocutor é extremamente 

grande. Em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto por 

aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. Enquanto 

palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do falante com o ouvinte. 

Toda palavra serve de expressão ao “um” em relação ao “outro”. 

(VOLOCHINOV, 2017, p. 205) 
 

Diante dessa perspectiva, temos, ainda, a aparente preocupação em não 

assumir o papel de professor e ocupar o lugar do outro professor-graduado, esse 

aspecto é perceptível na fala do Futuro professor D: “Achei a experiência de “lecionar” 

todas as aulas um pouco cansativo, já que ainda não havia experienciado isso.” (grifo nosso). 

Ressalta-se nesse enunciado a escrita da palavra lecionar entre aspas (“lecionar”), 

esse dizer/fazer estabelece uma diferenciação entre o  lecionar feito pelos bolsistas, do 

lecionar realizado pelo professor supervisor. Essa preocupação do dizer, marcada 

pela aspas, instaura-se em razão do professor em formação não tomar para si esse 

lugar pertencente ao professor supervisor, nesse sentido, é importante ressaltar que 

mesmo mediado pela escrita e/ou pela distanciamento decorrente do espaço/tempo a 

ausência do professor-supervisor se faz presença.  
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A ausência do professor-supervisor é colocada em questão pelo Futuro 

professor C: “[...] para acompanharmos os alunos  sem a presença (física) do professor [...] 

que precisou resolver alguns compromissos profissionais. Ao chegarmos na sala, sentimos um 

pouco de insegurança [...] pois nenhuma de nós tivemos antes a experiência de “estar só” com 

a turma em sala de aula. Mas (como sempre) fomos surpreendidos com a boa recepção e 

participação dos alunos; [...]” (grifo nosso). Percebe-se na construção da enunciação a 

expressão “sem a presença (física)”, o futuro professor, supostamente, demarca o lugar 

do professor supervisor, que, apesar de não se encontrar fisicamente em sala de aula, 

encontra-se nos ensinamentos passados e nas inter-relações construídas. Essa 

constatação é reafirmada mais adiante na utilização das aspas na expressão estar só 

(“estar só”).  

A não presença física do professor supervisor desloca os sujeitos presentes 

nessa dada unidade do acontecimento e permite a ressignificação das relações 

arquitetônicas. A ausência do professor supervisor em sala de aula alterou a 

percepção dos formandos em relação aos alunos e ao ensino básico. O sentimento de 

insegurança afirmada pelo futuro professor C pode ser justificada ante o exercício do 

papel de professor, ou seja, a retirada de um lugar comum, interferindo nas relações 

dialógicas realizadas em sala de aula, bem como na responsabilidade e 

responsividade dos futuros docentes e dos alunos do ensino básico (Como me sinto 

sem esse outro simétrico ausente, como me percebo na relação com o outro). 

Entretanto, de acordo com o enunciado, o receio inicial não se mantém, refletindo 

essa necessidade do lugar-outro para a constituição dos sujeitos. A segurança só é 

construída quando eu, diante de inter-relações, a constituo por meio do outro, como 

observa-se no seguinte fragmento: “[...]  Enfim, um dia bastante produtivo e 

surpreendente, o medo inicial foi embora.” (Futuro professor C).  

Por fim, temos o seguinte fragmento do enunciado do futuro-professor C: “[...] 

Esperamos que continuemos ganhando confiança deles. [...] Enfim, mais uma semana de 

conquistas sendo que ainda estamos só no começo. Que nosso trabalho continue evoluindo, 

certamente está nos motivando muito.”. Tem-se, ao longo do fragmento, uma relação 

exotópica em que o eu do passado conversa com um eu do presente e projeta um eu 

do futuro, que reflete sobre o agir professor e sobre o ensino como ato. Além disso, 

destaca-se, mais uma vez, o papel da literatura de descolar e ressignificar papéis 

presentes na unidade do acontecimento sala de aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de todo o que foi discutido até o momento, destaca-se que os objetivos 

almejados no presente trabalho, quais sejam, pensar na constituição do sujeito-

professor diante do ensino-aprendizagem do texto literário a partir da análise do 

corpus formado por diários de campo; dar enfoque na forma enunciativa (entonação, 

seleção e disposição) como demarcação desse sujeito-professor diante do ensino de 

literatura em sala de aula; refletir em como o ensino literário a partir do conceito 

bakhtiniano de arquitetônica e de mundo como evento pode permitir que o aluno se 
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sinta parte ativa e reflexiva no momento do aprendizado; foram alcançados e 

sinalizaram no sentido de que o ensino de literatura a partir de um viés dialógico e 

alteritário rompe com as fronteiras de um ensino tradicional e desinteressante, na 

medida em que volta-se para a reflexão e crítica do contexto social e cultural dos 

alunos e faz com que o ensino a partir de textos literários provoque a apropriação da 

responsabilidade e da culpa pela arte e pela vida (estético a serviço do ético).    

A análise do corpus formado por diários de campo possibilitou a reflexão a 

respeito da constituição do sujeito-futuro-professor ao ter contato com o ensino de 

literatura em sala de aula antes mesmo da sua formação. Destaca-se que o gênero 

diário de campo desempenhou papel fundamental na conquista dos objetivos que 

foram almejados no presente estudo, tendo em vista que possibilitou que o professor 

em formação olhasse para sua prática docente de maneira distanciada e reflexiva ao 

se debruçar sobre as próprias percepções e anseios durante o exercício da futura 

profissão, ainda que sob a supervisão de um professor já formado. Os fragmentos 

dos diários estudados revelam o olhar desses professores sobre a própria atuação, 

transparecendo perspectivas, anseios, dúvidas e desapontamentos que se apoiam em 

enunciados precedentes e que são objeto de novos enunciados no bojo da cadeia 

enunciativa, constituindo o sujeito-futuro-professor.  

Destaca-se que o projeto de dizer dos professores em formação transparece na 

entonação, na seleção de palavras e na disposição dessas palavras nos discursos 

construídos, ou seja, a enunciação por meio da qual esses discursos são proferidos é 

formada por esses processos, que revelam o lugar de fala dos sujeitos, além dos 

discursos aos quais eles foram imergidos e que passaram a fazer parte da 

subjetividade deles, estando interligados na cadeia enunciativa, assim, é por meio do 

dizer que localizamos o sujeito no mundo, fruto de um continuum de inter-relações. 

Portanto, o trabalho com o gênero literário em sala de aula constitui-se como 

possibilidade de ressignificação do acontecimento que é a sala de aula e, 

consequentemente, dos sujeitos que constituem esse lugar, diante da possibilidade de 

verem-se em um lugar-outro por meio da relação com o outro. 

 As experiências relatadas nos diários de campo, decorrentes do ensino por 

meio do gênero conto, demonstraram que a opção pelo trabalho com a literatura em 

sala de aula se revela um ato responsivo e responsável do professor, que, por sua 

vez, suscita a responsabilidade e responsividade dos alunos, os quais, no caso em 

análise, responderam de maneira positiva e, sobretudo, construtiva, em se 

considerando a atividade como resultado de uma proposta que pressupõe o ônus 

que a escola assume ao se dizer formadora de cidadãos críticos e atuantes na 

sociedade. É, nesse sentido, que o campo estético está diretamente ligado ao campo 

ético-político, ético-social.  

Por intermédio do relato dos futuros professores é possível verificar que os 

alunos foram provocados a se deslocarem do lugar antes ocupado, local esse que 

corresponde à falta de envolvimento com as aulas em decorrência do ensino 

tradicional de literatura, e a se dirigirem a um lugar de reflexão e questionamento da 

própria realidade, o que fez com que se sentissem inseridos no contexto das 
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discussões da reforma do ensino médio, isto  é, que se percebessem como parte da 

situação comunicativa e, em decorrência, fez com que respondessem a essa 

provocação por meio das manifestações favoráveis ou não à proposta de alteração 

legislativa. Depreende-se, a partir desses relatos, que a literatura em sala de aula 

cumpriu, mais uma vez, sua função de fazer com que haja uma alteração nos pontos 

arquitetônicos no acontecimento sala de aula em busca de distanciamento e 

acabamento, resultando na constituição dos sujeitos mediada pelo ensino. Nesse 

sentido, fronteiras hierárquicas são dissolvidas, dando lugar a uma relação dinâmica 

e ideológica na construção dos sujeitos.  

Lado outro, o professor em formação, primeiro ao presenciar e participar 

desse acontecimento e depois ao refletir sobre ele ao fazer o relato, fez esse 

movimento arquitetônico duas vezes, verificando como as relações dialógicas 

mediadas pelo trabalho em sala de aula com a literatura contribuiu para a reflexão e 

criticidade dos alunos e dos próprios estudantes que exerciam no momento a função 

docente. Esse movimento de olhar para si os constitui como sujeitos em formação 

para o exercício futuro da docência e os fez perceber a si mesmos dentro do 

continuum de enunciados estabelecidos por meio do trabalho com a literatura, que 

age responsável e responsivamente nas relações dialógicas nos mais variados 

contextos, principalmente, em sala de aula.  
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GÊNEROS DISCURSIVOS EM 

SALA DE AULA: dos 

pressupostos oficiais aos saberes 

docentes  
 

Neluana Leuz de Oliveira FERRAGINI40 

 

RESUMO 

 

Os saberes docentes são ininterruptos, já que se erigem, amoldam-se, (re) criam-se e 

transformam-se através do movimento dialógico entre o professor e o mundo. Nessa 

complexa relação de alteridade, a práxis docente é produto da interação com os 

diversificados saberes provenientes dos mais variados campos da atuação humana. Nesse 

círculo de saberes que orientam/podem orientar o metier docente destacamos os documentos 

oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e as Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná (2008).  É na fronteria entre os saberes docentes e as recomendações 

governamentais que esta pesquisa situa-se. Nosso objetivo é investigar o conceito de gêneros 

discursivos/textuais presente no discurso de professores de Língua Portuguesa que atuam 

na educação básica de ensino, em um município no norte do Paraná, procurando 

compreender como esse saber aproxima-se (ou não) das recomendações oficiais. Este estudo 

decorre de uma investigação qualitativa-interpretativista, construído pela análise de 

documentos oficiais e dos 57 enunciados-resposta a um questionário aplicado em um curso 

de formação continuada aos professores que atuam na disciplina em foco, em setembro de 

2017. A apreciação dos dados e a ponderação da análise realizada nos permite visualizar as 

fronteiras entre recomendações oficiais e os saberes transmitidos em sala de aula quanto à 

compreensão de gêneros.  

 

Palavras-Chave: Gêneros Discursivos. Documentos Oficiais. Saberes Docentes. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

esde as publicações e a propagação das ideias do Círculo de Bakhtin, os 

estudos linguísticos passaram a extrapolar a generalização sistemática da 

língua e observá-la muito mais pela singularidade. Como evento marcado 

pela individualidade, a linguagem começa a ser concebida como uma atividade e o 

enunciado como um ato único, concretamente situado, o qual é tanto um ponto de 

partida como de chegada de uma atitude ativamente responsiva. 

                                                 
40 Doutora em Estudos da Linguagem. Profa. Adjunta do Curso de Letras Português da Universidade Estadual do 

Paraná. E-mail: neluanaferagini@gmail.com 
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Ao transcender a visão racionalista da língua como um sistema pré-

determinado e estagnado assume-se que o falante, orientado pela situação concreta 

de sua enunciação, atribui ao enunciado uma atitude valorativa, deslocando-se das 

posições subjetivista idealista e objetivista abstrata para assumir uma concepção de 

linguagem pautada na interação verbal. 

Nos diversificados campos da atividade humana, a situação de interação 

verbal “integra-se ao enunciado, conferindo-lhe o sentido e seus limites de 

acabamento circunstancial, como, por conseguinte, relativamente estabiliza esses 

enunciados em formas típicas” (PEREIRA, 2016), as quais são denominadas de 

gêneros do discurso, que, regulam e significam as interações humanas.  

A linguagem, sob o prisma da interação, solicita uma mudança na perspectiva 

do ensino de língua, visto a eleição exclusiva de aspectos formais baseados em regras 

e prescrições por si só não serem suficientes para ampliar o horizonte discursivo do 

aprendiz. Documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

publicado nos anos finais do século XX, e as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná (2008) – doravante DCE – orientam que o ensino de Língua Portuguesa (LP) 

assuma os enunciados concretos como objeto de ensino, afinal “não podemos estudar 

as formas gramaticais sem constantemente considerarmos sua elucidação estilística. 

Quando a gramática é isolada dos aspectos semânticos e estilísticos do discurso, 

torna-se uma escolástica”, segundo Bakhtin (2004[1994], p. 12, apud PEREIRA, 2016). 

 Tais recomendações paulatinamente são transpostas para o material didático 

e orientam também a prática docente. Todavia, não obstante a teoria interacionista da 

linguagem seja recomendada há quase vinte anos e os gêneros um caminho para se 

analisar a língua em sua aplicabilidade social, relatos de licenciandos de nossa 

instituição a respeito das observações de estágio demonstram que o ensino de LP 

parece não caminhar na direção de propostas mais contextualizadas, ao menos em 

esfera municipal. Diante do exposto, no  projeto de pesquisa “Gêneros Discursivos 

em sala de aula: propostas de estudo e de didtização” resolvemos fazer um 

levantamento dos saberes docentes, afim de propor posteriormente cursos de 

formação continuada. Nesse sentido, nosso objetivo é investigar o conceito de 

gêneros discursivos/textuais41 presente no discurso de professores de LP que atuam 

na educação básica de ensino, na escola pública, em um município no norte do 

Paraná. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista, situada no campo 

inter/transdisciplinar dos estudos em Linguística Aplicada (LA), ancorada nos 

pressupostos teórico-metodológicos do Círculo de Bakhtin. Como corpus de pesquisa 

foram analisados 57 questionários, aplicados em um curso de formação continuada 

aos professores da cidade que atuam na disciplina de LP, em setembro de 2017.  

Justificamos o desenvolvimento da pesquisa devido ao fato de que conhecer os 

pressupostos que orientam a práxis docente em relação ao ensino da língua via 

                                                 
41 Como o objetivo da pesquisa é investigar o entendimento dos professores quanto à perspectiva de gêneros, em 

nossa coleta de dados, optamos por não adotar uma nomenclatura teórica específica, por isso gêneros 

discursivos/textuais.  
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gêneros pode ilustrar representativamente as apropriações da teoria pelos docentes 

que atuam na formação básica. Do mesmo modo, tal investigação permite-nos definir 

mais qualificadamente direcionamentos para os cursos de formação continuada.  

Para tanto, buscamos, num primeiro momento, retomar os pressupostos de 

Bakhtin e de seu Círculo, apontando os movimentos dialógicos assumidos na 

concepção de gêneros do discurso. Em seguida, verificamos como os gêneros são 

descritos em documentos oficiais que norteiam o ensino de LP, para, posteriormente, 

apresentar as vozes que revelam os conceitos docentes a respeito da temática.  Por 

fim, algumas considerações.  

 

1. GÊNEROS DISCURSIVOS À LUZ DOS PRESSUPOSTOS DO CÍRCULO DE 

BAKHTIN 

 

Os estudos de Mikhail Bakhtin para as Ciências Humanas foi um grande 

marco do século passado e continua a ser nas primeiras décadas do século XXI, 

conforme pontua Tezza (2007). Comungando do mesmo posicionamento, Lunardelli 

(2012, p. 28) salienta que “Os estudos literários e linguísticos, mais amplamente os 

estudos sobre a linguagem não podem [...] prescindir de suas obras”. 

Antes de adentrarmos nos pressupostos teóricos de Bakhtin julgamos 

pertinente esclarecer que as proposições do estudioso russo nascem do diálogo com 

outros pensadores, das discussões de um grupo de intelectuais  que, no início do sec. 

XX, reunia-se amiúde, principalmente no período de 1919 a 1929, para debaterem 

temas como arte e filosofia, afinal, como apontam Clark e Holquist (1998, p. 65) os 

membros eram apaixonados por filosofia e pelo debate de ideias.  Contudo, com a 

propagação das obras do Círculo também surgem questionamentos quanto à autoria 

dos textos, especialmente os publicados sob a assinatura de Bakhtin, Voloshinov e 

Medvedev, dividindo a recepção em três vertentes, consoante aponta Faraco (2009, p. 

12, grifos do autor): 

 
a) a primeira é a daqueles que respeitam as autorias das edições originais e, por 

consequência, só reconhecem como da autoria do próprio Bakhtin os textos 

publicados sob seu nome ou encontrados em seus arquivos; 

b) a segunda direção é a daqueles que atribuem a Bakhtin todos os textos ditos 

disputados; 

c) há, por fim, uma solução de compromisso que inclui os dois nomes na autoria. 

Assim, Freudismo e Marxismo e filosofia da linguagem são atribuídos a 

Bakhtin/Volochinov; e O método formal nos estudos literários, a 

Bakhtin/Medvedev. 

  

A última opção coloca Bakhtin como coautor dos textos supracitados, como o 

próprio Faraco (2009) pontua uma “solução sem compromisso”. Assumimos a última 

opção, não por ser uma alternativa menos descompromissada, mas por entendermos 

que as ideias são embrionárias do grupo, denominado na atualidade de “Círculo de 
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Bakhtin”, assim, como membros, um influenciava e era influenciado pelo outro, num 

diálogo intermitente e responsivo.  

Feita nossa escolha quanto às questões de autoria, passamos a abordar o 

conceito de gêneros e a justificar o posicionamento linguístico por nós defendido. 

Consoante Bakhtin (2003), toda comunicação humana, seja oral ou escrita, acontece 

por meio de enunciados relativamente estáveis: os gêneros do discurso. Há uma 

imensa diversidade de gêneros, assim como são variados os campos de produção e 

as posições sociais que os interlocutores assumem. Sob esse prisma, Bakhtin (2003) 

estabelece três características essenciais ao enunciado como unidade discursiva: a 

alternância; a conclusibilidade; e a expressividade. 

No tocante à primeira característica, a alternância dos sujeitos do discurso, 

exemplificadamente, o enunciador (seja quem fala ou escreve) finaliza seu enunciado 

para dar a palavra ao outro, ou, então, para abrir espaço para a compreensão 

responsiva.  Conforme já posto, a comunicação discursiva acontece por meio de 

enunciados, através dos quais o significado é construído pela interação entre os 

interlocutores. Como ouvinte ou leitor, o enunciatário desempenha relevante função 

na atribuição de sentidos, na compreensão do significado do discurso, uma vez que 

assume uma posição responsiva em relação ao que ouve ou lê para a qual pode 

expressar concordância, discordância ou ainda outra reação, seja imediata ou de 

efeito retardado. O próprio enunciador deseja no processo de interação muito mais 

que uma compreensão passiva, mas posicionamento expresso por uma concordância, 

participação ou objeção, mesmo que silenciosa. Nesse sentido, o interlocutor assume 

um papel ativo no processo de interação, sendo corresponsável, pelos limites do 

enunciado concreto, os quais se definem pela alternância dos sujeitos.  

A segunda característica é a conclusibilidade, “entendida como o acabamento 

do enunciado a partir do seu interior, constitui-se como a possibilidade de o 

interlocutor tomar uma postura de resposta em relação ao enunciado do outro” 

(PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p. 7) que, por sua vez, é determinada pelo critério da 

responsividade. A conclusibilidade é constituída por três elementos: a) a 

exauribilidade semântico-objetal do tema: não obstante os temas sejam inexauríveis, 

“ao se tornarem objetos de discurso [...] passam a ter acabamento dentro das 

condições/finalidades do enunciado, sendo esse acabamento percebido pelo 

interlocutor a partir da interação e do gênero do discurso” (PEREIRA; RODRIGUES, 

2014, p. 7);  b) o projeto de discurso do enunciador, a partir do qual se seleciona o 

gênero em que o enunciado será organizado, consoante sua intenção discursiva; e c) 

os gêneros do discurso do enunciado. De acordo com Bakhtin (2003), os gêneros 

representam certa demarcação para a produção do enunciado, contribuindo para a 

organização e projeção do enunciado pelo locutor, enquanto sinaliza perspectivas de 

interpretação para o interlocutor. Destarte, o gênero do discurso contribui para a 

apreensão do enunciado e, consequentemente, sua conclusibilidade.  

Por último, temos a expressividade. A relação do enunciador com seu(s) 

enunciatário(s) é marcada pelas escolhas linguísticas e estilístico-composicionais, ao 

mesmo tempo, essas escolhas agregam uma relação valorativa do sujeito com o 
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conteúdo do objeto e do ensino, afinal “um enunciado absolutamente neutro é 

impossível” (BAKHTIN, 2003, p. 289). Nas palavras de Pereira e Rodrigues (2014, p. 

7), “Essa propriedade de o enunciado ser expressivo é uma das marcas da posição 

valorativa dos participantes da comunicação discursiva face ao tema do enunciado e 

a eles próprios”. 

A língua, “corrente evolutiva ininterrupta” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2004, 

p. 90), manifesta-se concretamente por meio de enunciados concretos e irrepetíveis. 

Cada enunciado é resultado da interação humana, fruto das relações sociais, por isso 

os enunciados são dinâmicos, diversificados e vulneráveis às transformações que 

ocorrem na sociedade.  

Ao empregar a palavra ao outro, o enunciador procura estabelecer um 

diálogo. Na perspectiva do Círculo bakhtiniano, o outro – que desempenha o papel 

de ouvinte/leitor – é peça fundamental para que se estabeleça a interação, pois, ao 

compreender o sentido proferido por outrem, assume uma atitude responsiva. Para 

Bakhtin (2003, p. 271): 

 

o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 

ocupa simultaneamente em relação a ele um ativa posição responsiva: concorda 

ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para 

usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 

processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a 

partir da primeira palavra do falante.  

  

No processo interativo, compreende-se o interlocutor como sujeito ativo de 

quem se espera uma atitude responsiva, já que compreender “é opor à palavra do 

locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 132). A 

responsividade representa a postura assumida pelo outro no processo de interação, o 

qual pode concordar ou discordar, plena ou parcialmente com o que fora exposto 

pelo enunciador. Ou, ainda, completar, aplicar o enunciado, executar um pedido, 

empregar o que fora expresso, enfim, é a atitude responsiva, no processo interativo, 

que permitirá a real compreensão. Assim, a responsividade:  

 
[...] não é apenas uma simples decorrência das práticas de linguagem, mas, antes, 

um fator imprescindível para que elas aconteçam. Não se trata apenas de poder 

oferecer uma resposta ao que foi dito pelo locutor, mas de compreender que a 

formulação de enunciado endereçado ao outro constitui, por si, uma possível 

resposta a outros enunciados que circulam na sociedade (MENEGASSI, 2009, p. 152). 

 

Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da 

enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma 

série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e 

substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 131-132). 
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A compreensão responsiva, segundo Bakhtin (2003) pode revelar-se de três 

modos: ativa, passiva ou silenciosa (de efeito retardado). No primeiro caso, o 

interlocutor, ao compreender o enunciado responde imediatamente, manifestando 

seu julgamento. Já a compreensão passiva, conforme afirma Bakhtin/Volochinov 

(2004) é um elemento abstrato do fato real, “que se materializa no ato real da 

resposta, considerando-se o cumprimento de prazos a que somos submetidos na 

situação de interação” (OHUSCHI, 2013, p. 44-45). Em outras palavras, significa que 

a compreensão não requer obrigatoriamente uma contrapalavra, podendo 

manifestar-se por meio de ações do sujeito, como por exemplo, ao cumprir uma 

ordem solicitada, o que demarca “uma relação social altamente assimétrica, 

autoritária na relação falante e ouvinte” (MENEGASSI, 2009, p. 19). Por último, na 

compreensão silenciosa, o interlocutor elucida uma resposta, mas em momento 

distinto, às vezes, em outro contexto, com novos interlocutores. A compreensão, de 

acordo com Bakhtin (2003, p. 271-272):  

 
[...] nem sempre ocorre imediatamente a seguinte resposta em voz alta ao 

enunciado logo depois de pronunciado: a compreensão ativamente responsiva 

do ouvido (por exemplo, de uma ordem militar) pode realizar-se imediatamente 

na ação (o cumprimento da ordem ou comando entendidos e aceitos para 

execução), pode permanecer de quando em quando como compreensão 

responsiva silenciosa (alguns gêneros discursivos foram concebidos apenas para 

tal compreensão, por exemplo, os gêneros líricos), mas isto, por assim dizer, é 

uma compreensão responsiva de efeito retardado: cedo ou tarde, o que foi 

ouvido e ativamente atendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento do ouvinte. 

 

A interação também pode manifestar-se no diálogo com enunciados escritos, 

elaborado para um leitor virtual, mas representativo de um dado grupo social. Ao 

garimpar no universo linguístico as escolhas que melhor permitirão interagir com o 

outro, o enunciador compreende o interlocutor como um coprodutor dos sentidos 

expressos pelas construções realizadas, de quem espera uma aprovação, uma crítica, 

uma complementação. 

Ao assumir a palavra, “o querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na 

escolha de um gênero discursivo” (BAKHTIN, 2003, p. 284), ou seja, ao produzir o 

enunciado, o sujeito do discurso, sem abdicar de sua própria individualidade e 

subjetividade, a partir da intenção temática a que se objetiva, adapta-a ao gênero 

discursivo selecionado. Sob tal enfoque, o estudo do gênero requer conhecimento 

quanto ao seu aspecto formal, como também em relação à compreensão de seu 

funcionamento enquanto prática de linguagem (LOPES, 2004).  

Diante do exposto, o estudo da língua, pautado na compreensão de 

enunciados concretos, que se apresentam em forma de gêneros discursivos, precisa 

abarcarem o contexto sócio-histórico não somente do texto-enunciado, mas também 

do aluno, não permitindo que se ignore a presença do outro, que é peça fundamental 

para a concretização do discurso.  
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Os enunciados, sob a ótica descrita, são construtos concretos, os quais se 

inserem em contextos sociais e revelam a expressividade da língua e sua diversidade 

contemplada nos gêneros discursivos. Para Marcuschi (2005, p. 19), os gêneros são 

“altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e 

atividades sócio-culturais, bem como na relação com inovações tecnológicas”. Apesar 

da relativa estabilidade, Bakhtin (2003) aponta três elementos que se encontram 

interligados e indissoluvelmente relacionados ao contexto sócio-histórico: a) 

conteúdo temático; b) estilo de linguagem; e c) organização composicional.  

O conteúdo temático não corresponde ao assunto em si, todavia abarca 

dessemelhantes atribuições de sentidos e seus admissíveis recortes para um gênero 

do discurso específico.  De acordo com Bakhtin/Volochivov (2004, p. 128): “o tema 

(...) se apresenta como a expressão de uma situação histórica concreta que deu 

origem à enunciação”. Assim, compreendemos que o conteúdo temático pode ser 

próprio do gênero, de acordo com o seu contexto de produção. 

Indissoluvelmente relacionado ao tema, encontramos o estilo do gênero 

discursivo. Para Bakhtin/Volochinov (2004, p. 144), o estilo organiza a sua maneira os 

discursos do outro e os elementos da língua, não negando, dessa forma, o caráter 

individual do autor, porém, nunca deixa de ser visto como um fenômeno social, uma 

vez que ele sempre se relaciona com os enunciados alheios. Assim, segundo o 

pesquisador russo, todo estilo está ligado ao gênero, e todo gênero é individual, 

podendo, “refletir a individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, o estilo 

individual”. Nesse sentido, ao selecionar e combinar determinados gêneros do 

discurso, de acordo com as esferas de atividades, as condições de produção e a 

relação valorativa com o objeto de sentido – tema –, o sujeito escolhe também os 

recursos textuais, lexicais e gramaticais. E, por meio de sua expressividade, retoma e 

modifica o que já fora expresso a respeito do tema.  

Dessa forma, não há estilo sem gênero, como observamos quando Bakhtin 

(2003) analisa a questão sob a ótica da funcionalidade do gênero, em que cada esfera 

da atividade e da comunicação humana tem seu estilo próprio.  

 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de certo 

gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade de um dado 

campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais 

(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição 

pessoal de seus participantes, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 282). 

 

A construção composicional diz respeito às formas de organização textual, ou 

seja, são procedimentos que se referem à estruturação e acabamento do texto. Nesse 

sentido, ao abordar as “formas estáveis de gênero”, Bakhtin (2003, p. 282) afirma que 

“Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção do 

todo” (grifos do autor) e “Até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós 

moldamos o nosso discurso por determinadas formas de gênero, às vezes 
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padronizadas e estereotipadas, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas” 

(BAKHTIN, 2003, p. 282).  

Na perspectiva arrolada, de acordo com Bakhtin (2003), nós assimilamos a 

estrutura da língua materna, quando a ouvimos e a reproduzimos em diversas 

formas de enunciados concretos, pois “A psicologia do corpo social se manifesta 

essencialmente (...) sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles interiores 

ou exteriores” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 42). Segundo os autores, 

reiteramos, as formas de interação verbal estão fortemente vinculadas às condições 

de uma situação social, a partir da qual os conteúdos (temáticos) tomam forma.  

Diante do exposto, acreditamos que a abordagem da língua via gêneros 

discursivos, associada a práticas de leitura, análise linguística e produção/refacção 

textual podem atribuir maiores significados ao estudante, uma vez que este poderá 

compreender como se articulam todos os elementos que determinam/concretizam a 

produção de enunciados e, não apenas, aspectos formais e gramaticais.  

  

 

2. A CONCEPÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS NOS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA E NAS 

DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTADO DO PARANÁ 

  

Nesta seção, refletimos a respeito das orientações oficiais instituídas pelos 

PCN e pelas DCE para o ensino de língua portuguesa, em especial no que tange aos 

pressupostos voltados para uma prática mais social da língua, afinal “[...] as situações 

didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar sobre a linguagem para poder 

compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações e aos propósitos definidos”. 

(PCN, 1998, p. 19). Assumimos esses documentos como enunciados que configuram 

diálogos no sistema educacional brasileiro, os quais, entre outros aspectos, propõem 

caminhos para os professores da rede básica de ensino.  

No intuito de compreender os colóquios e fronteiras que perpassam a relação 

entre a linguagem e os pressupostos curriculares, adotamos a seguinte perspectiva de 

currículo:  
 

(...) pode ser visto como uma prática de significação. O currículo também pode 

ser visto como um texto, uma trama de significados, pode ser analisado como um 

discurso, pode ser visto como uma prática discursiva. E como prática de 

significação, o currículo, tal como a cultura é, sobretudo, uma prática produtiva. 

(SILVA, 1997, p. 13) 

 

Descartamos nossa atenção das forças de poder que engendram o discurso 

monopolizado de tal produção  linguística legítima e legitimada e concentramo-nos 

sob a perspectiva de que os PCN correspondem a um referencial norteador para o 

trabalho do professor na educação básica no Brasil. Assim, nosso discurso direciona-
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se na concepção e subsídios teóricos quanto ao ensino e à aprendizagem de língua 

portuguesa mediada pelos gêneros discursivos propostos pelo referido documento.  

Nos PCN, a visão de gêneros, de modo amplo, assume a perspectiva 

bakhtiniana da linguagem em sua estruturação teórica, compreendendo os gêneros 

“como proposto por Bakhtin”, consoante nota de rodapé na página 9 (nove). Na 

esteira da perspectiva teórica assumida pelo referencial, destacamos os seguintes 

trechos:  
Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais 

geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, 

disponíveis na cultura. (BRASIL, 1998, p. 21)  

 

A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se 

relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os 

textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua 

relação uns com os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite. 

(BRASIL, 1998, p. 21)  

 

A linguagem, por realizar-se na interação verbal dos interlocutores, não pode ser 

compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação concreta de 

produção. É no interior do funcionamento da linguagem que é possível 

compreender o modo desse funcionamento. Produzindo linguagem, aprende-se 

linguagem. (BRASIL, 1998, p. 22) 

 

Produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma coisa 

para alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. 

Isso significa que as escolhas feitas ao dizer, ao produzir um discurso, não são 

aleatórias — ainda que possam ser inconscientes —, mas decorrentes das 

condições em que esse discurso é realizado. Quer dizer: quando se interage 

verbalmente com alguém, o discurso se organiza a par tir dos conhecimentos que 

se acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que se supõe serem suas 

opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau 

de familiaridade que se tem, da posição social e hierárquica que se ocupa em 

relação a ele e vice-versa. Isso tudo pode determinar as escolhas que serão feitas 

com relação ao gênero no qual o discurso se realizará, à seleção de 

procedimentos de estruturação e, também, à seleção de recursos lingüísticos. 

(BRASIL, 1998, p. 22) 

 

Os recortes dos PCN de Língua Portuguesa ilustrados apontam que a base 

epistemológica do documento ancora-se nos princípios da teoria discursiva do 

Círculo de Bakhtin, assim como acontece nas Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná. Os excertos que seguem ilustram os pressupostos que orientam o último 

documento:  
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Para Bakhtin (1992), os tipos relativamente estáveis de enunciados são 

denominados gêneros discursivos. (PARANÁ, 2008, p. 52) 

 

Bakhtin (1992) dividiu os gêneros discursivos em primários e secundários. Os 

primários referem-se às situações cotidianas; já os secundários acontecem em 

circunstancias mais complexas de comunicação (como nas áreas acadêmicas, 

jurídicas, artísticas, erc.). As duas são interdependentes. (PARANÁ, 2008, p. 52) 

 

Alguns gêneros são adaptados, transformados, renovados, multiplicados ou até 

mesmo criados a partir da necessidade que o homem tem de se comunicar com o 

outro, tendo em vista que “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 1992, p. 261) (PARANÁ, 2008, p. 52). 

Bakhtin (1992, p. 285) afirma que “quanto melhor dominamos os gêneros tanto 

mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos 

neles a nossa individualidade (onde isso é possível e necessário)" (PARANÁ, 

2008, p. 53). 

 

O conceito mais objetivo do que são gêneros pode ser sintetizado pelo trecho: 

Para Bakhtin (1992), os tipos relativamente estáveis de enunciados são denominados gêneros 

discursivos. (PARANÁ, 2008, p. 52); o qual reflete, possivelmente, a frase mais citada 

do pesquisador russo no que tange à temática. Na sequência, a definição é 

complementada pela seguinte informação, a qual aparecece destacada com fundo 

diferenciado das partes que a precedem e sucedem:  

 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, para 

seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais, mas também e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes 

três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-se 

indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade de 

uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente, é, 

claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 

discurso (BAKHTIN 1992, p. 279, grifos nossos). 

 

No recorte, observamos que os elementos constitutivos dos gêneros pontuados 

por Bakhtin são apontados ligeiramente pelo documento, bem como sua 

indissociabilidade ao contexto de produção. Apesar de o documento referenciá-los, 

pouco contribui para um esclarecimento amplo do que se tratam.  

Nos referidos aportes norteadores ao ensino de LP na educação básica, 

observamos a adoção da concepção de linguagem como interação e os gêneros como 

instrumentos de progressão curricular. No tocante à concepção de língua adotada, as 

DCE preconizam que o ensino de LP sob tal perspectiva solicita que se considerem 

“os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem como o contexto 
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de produção do enunciado, uma vez que os seus significados são sociais e 

historicamente construídos” (PARANÁ, 2008, p. 49).  

O texto, compreendido como enunciado concreto, é apontado como 

objeto/unidade de ensino tanto nos PCN como nas DCE.   

 
Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos, não é possível 

tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, 

nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência 

discursiva, que é questão central. Dentro desse marco, unidade básica de ensino 

só pode ser o texto, mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou 

frases nas situações didáticas que o exijam. (BRASIL, 1998, p. 29) 

 

Diante dos pressupostos arrolados, podemos dizer que os documentos 

norteadores do ensino e aprendizagem de LP para a educação básica no estado do 

Paraná adotam o conceito de língua interacionista e os enunciados concretos como 

objeto do trabalho docente e discente. Todavia, na práxis dialógica de ensino da 

língua, “[…] Não basta apenas ensinar aos alunos que a língua tem essa dimensão 

social, essa característica dialógica, mas ensiná-la neste contexto de dialogia” 

(BROTTO, 2008, p. 71), visto que o contexto de interação entre o professor e o(s) 

estudante(s) também constitui o processo dialógico de ensino da linguagem.  

Pontuadas as perspectivas teóricas dos documentos oficiais, na próxima seção 

apresentamos um diagnóstico dos conceitos que definem a ideia de gêneros pelos 

professores da educação básica em um município no norte do Paraná.  

 

3. OS GÊNEROS DISCURSIVOS EM SALA DE AULA: saberes dos professores da 

rede básica de ensino 

 

Em sala de aula, gêneros primários e secundários organizam os mais variados 

discursos. Discursos oriundos das práticas que circunscrevem os diálogos deste 

contexto, bem como discursos de esferas e finalidades distintas que são transpostos 

para a sala de aula e servem como objeto de análise e estudo da LP.  

Os gêneros do discurso, presentes no processo de ensino e aprendizagem de 

língua portuguesa, intencional ou instintivamente, criam espaço para um sujeito 

consciente que dialogicamente se constrói e está sempre em constituição, num 

movimento ininterrupto entre o eu e o outro. 

Mas, o que os professores da rede básica compreendem por gêneros 

discursivos ou textuais?  

Como um texto é o produto de uma atividade discursiva onde alguém diz 

algo a alguém, e esses sujeitos são social e historicamente constituídos, ocupando 

lugares e funções marcadas nos mais variados cenários da atuação humana, 

consideraremos as respostas42 de professores da educação básica, que atuam no 

                                                 
42 Os professores participantes foram previamente informados sobre o Projeto e as finalidades do questionário.  
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ensino de língua portuguesa, em um momento final de um curso de formação 

continuada aos seguintes questionamentos:  

 

▪ Como você avalia seu conhecimento em relação à teoria de gêneros 

textuais/ discursivos? 

▪  O que são gêneros textuais/discursivos? 

 

A coleta de dados se deu via questionário aplicado durante um curso de 

formação continuada aos professores de LP ofertado pelo Núcleo de Educação em 

um município do norte do Paraná, em setembro de 2017, somando um total 57 

entrevistados, consoante já apontado. O questionário43, sem qualquer identificação 

docente, investigou conceitos e saberes relativos aos gêneros textuais/discursivos; 

eixos desenvolvidos em sala de aula e áreas de interesse de formação continuada. 

Contudo, nosso escopo reside em algumas das questões que abordam a temática 

dessa pesquisa: gêneros.  

Ressaltamos, novamente, que a proposta investigativa usou a terminologia 

gêneros textuais/discursivos, uma vez que visava ao levantamento da compreensão 

docente a respeito de gêneros, independentemente de sua adjetivação teórica.  Além 

disso, as questões foram elaboradas de maneira diversificada contando com 

perguntas de múltipla escolha e discursivas. 

Para refletir acerca da compreensão docente a respeito dos gêneros 

textuais/discursivos, indagamos como eles avaliavam o próprio conhecimento em 

relação à temática. Para tanto, recorremos às seguintes alternativas:  

 

Como você avalia seu conhecimento em relação à teoria de gêneros textuais/discursivos? 

(      ) Tenho amplo conheço da teoria e me sinto preparado(a) para abordá-la em sala de 

aula. 

(        ) Tenho conhecimentos e me sinto preparado(a) para abordá-la em sala de aula.  

(      ) Conheço a teoria, mas não me sinto totalmente preparado(a)a para trabalhar em sala 

de aula. 

(       ) Conheço a teoria, mas não trabalho em sala de aula. 

(       ) Não conheço a teoria, mas tenho interesse em saber mais.  

(       ) Desconheço a teoria e não tenho interesse em saber a respeito.  

 

As respostas ao enunciado demonstram que a maior parte dos docentes, no 

total de 33, assume que têm conhecimento e se sentem preparados para abordar o 

conteúdo em sala de aula. Um docente alegou ter amplo conhecimento e estar 

preparado.  Dos 57 entrevistados, 22 disseram conhecer a teoria, mas que não se 

sentem totalmente preparados para o trabalho. Um docente alegou conhecer a teoria, 

                                                 
43 O questionário foi elaborado pelos integrantes do projeto de pesquisa “Gêneros discursivos em sala de aula: 

propostas de estudo e de didatização”, desenvolvido na Universidade Estadual do Paraná, campus de 

Apucarana, sob a coordenação da Prof. Neluana L. O. Ferragini. Trata-se de um questionário amplo, que foi 

analisado parcialmente por orientandos de Iniciação Científica e divulgados em outros diálogos.  
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mas não trabalhá-la e outro disse que desconhece a teoria, todavia tem interesse em 

saber a respeito.  

 
Tabela 1. Autoavaliação docente 

Critérios Quantidad

e 

Porcentag

em 

Conhece amplamente a teoria e está preparado 

Conhecem e se sentem preparados 

1 

33 

2% 

56% 

Conhecem, mas não se sentem totalmente 

preparados. 

22 38% 

Conhece, mas não trabalha.  1 2% 

Desconhce, mas tem interesse em saber a respeito. 1 2% 

                                                                                     Total 57 100% 

Fonte: A pesquisadora 

 

O levantamento autoavaliativo por parte dos docentes participantes da 

pesquisa revela que a grande maioria avalia dominar conhecimentos a respeito dos 

“gêneros”. Contudo, tal amostragem é incapaz de demonstrar quais seriam esses 

saberes. Na tentativa de uma verificação mais objetiva quanto ao tema, 

questionamos: O que são gêneros textuais/discursivos?  

A partir da análise dos enunciados-respostas, chegamos aos seguintes critérios 

para a organização dos conceitos que perpassam os discursos docentes: 

 
Quadro 1. Critérios de organização das respostas 

ORGANIZAÇ

ÃO DAS RESPOSTAS 

CONCEITOS 

Conceitos amplos Respostas que apresentam ideias generalizadas, sem grandes 

especificidades ou maiores detalhamentos. 

Resposta em forma de 

exemplificações 

Respostas que recorrem à citação de diversificados gêneros existententes. 

Resposta com uma ou 

mais “características”  

Ideia relativamente mais precisa a respeito de um ou mais aspectos 

constituintes dos gêneros. 

Resposta imprecisa Informações essencialmente vastas com pouca ou nenhuma relação com 

gêneros. 

Fonte: a pesquisadora 

 

Mediante a disposição dos critérios, as respostas foram estruturadas e 

pudemos chegar ao seguinte resultado:  

 
Tabela 2. Classificação das respostas quanto ao conceito de gêneros 

 
Critérios Quantidad

e 

Porcentag

em 

Conceitos amplos 25 44% 

Resposta em forma de exemplificações 5 9% 

Resposta com uma ou mais características  10 16% 

Resposta imprecisa 4 7% 

Não responderam 13 24% 
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                                           Total                                57                                100%     
Fonte: A pesquisadora 

 

Demonstrados numericamente os dados alcançados, passamos a ilustrar as 

respostas docentes. Para tanto, os participantes serão nomeados por números, 

doravante P1, P2, P3 e, assim, respectivamente. Para nossa discussão, recortamos 

alguns enunciados representativos.  

O primeiro critério, conceitos amplos, agrega respostas instituídas por ideias 

generalizadas. São informações que pouco contribuem para esclarecer o que seria 

“gênero discursivo/textual”.  

 
P2: É todo e qualquer tipo de texto verbal ou não verbal. 

P14: Toda manifestação linguística utilizadas em diferentes esferas sociais. 

P19: Envolve tipos diferentes de escrita/leitura e suporte.  

P28: São gêneros que trabalha com a oralidade e a escrita dos alunos buscando 

visar suas ideias. 

P39: São todos textos de circulação na sociedade. 

 

Os recortes supracitados remetem a ideias genéricas. Não são enunciados 

equivocados, contudo não elucidam um conceito claro e objetivo, o que não 

permitiria a um sujeito com pouca compreensão a respeito do tema fazer associações 

mais esclarecedoras.  No discurso de P2 e P19 destacamos a presença do vocábulo 

“tipo”, o que pode nos conduzir a uma possível relação de gêneros com tipos de 

texto, corroborando com Rodrigues (2014) para quem, a terminologia “gêneros” é 

usada em substituição às tipologias textuais. Na resposta de P28 observamos um 

direcionamento à ideia de um trabalho voltado para a produção textual discente, 

visto que “trabalha com a oralidade e a escrita dos alunos buscando visar suas ideias” 

Em relação aos discursos estruturados a partir de exemplicações, elucidamos 

as seguintes proposições: 

 
 P10: Narrar-relatar-expor. Sequência textual- prosa-verso.  

 P44: Tipos de textos como crônica, notícia, poema. 

 

Tanto P10 quanto P44 não apresentam uma abordagem conceitual do que 

compreendem ser gênero do discurso/textual. Enquanto P44 cita alguns gêneros 

(crônica, notícia, poema); P10 aponta sequências textais/tipológicas: “Narrar, relatar, 

expor” e a distinção prosa-verso. Não obstante as pontuações de P10 de certo modo 

compreendam marcas possíveis de diversificados gêneros, são exemplos que 

refletem uma ou pouco mais marca(s) constituintes dos diversificados gêneros 

existentes.   

Quanto aos enunciados em que pudemos observar ideias um pouco mais 

precisas, ou que revelam alguma característica/ algum saber teórico, destacamos:  
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P3: Gêneros textuais são como os textos são classificados. Cada gênero tem sua 

característica própria.  

P16: São os textos que circulam nas esferas sociais. Textos (ad) materialização do 

discurso. 

P47: Os gêneros textuais são as diversas composições textuais que advém de 

alguma necessidade comunicativa.  

P55 Bakhtin defende os diversos tipos de textos empregados no dia a dia com 

função social.  

 

A relativa classificação dos enunciados transcritos incide muito mais no 

apontamento de um e outro saber mais situado dentro dos preceitos teóricos, do que 

de fato, em uma informação mais contundente. P55, para dar “mais credibilidade” à 

resposta, recorre à figura de autoridade: Bakhtin, o qual é citado com frequência nos 

documentos oficiais, consoante discutido na seção anterior. Não obstante não 

tenhamos apontado nesta pesquisa a formação dos professores, julgamos relevante 

descatar que as informações classificadas com uma ou mais características, coincidem 

com os professores com cursos de especialização, mestrado e PDE.   

Concernente a informações menos esclarecedoras, as quais configuram como 

uma conceituação imprecisa, ou menos precisa, escolhemos os seguintes recortes: 

  
P08: Onde o aluno expressa sua opinião crítica.  

P 24: Definição dos textos a serem trabalhados. 

P25: Quando se escreve sobre/ou argumentando. 

 

Os encunciados de P08, P24 e P25 não convergem para um conceito claro, 

ilustrador de uma apropriação teórica. Caminham muito mais no sentido de ideias 

do senso comum, desprovidas de um conhecimento mais acentuado a respeito do 

tema. Os docentes P08 e P25 limitam-se aos gêneros da ordem do argumentar – 

“Onde o aluno expressa sua opinião crítica”; “Quando se escreve sobre/ou argmentando”, o 

que, quiçá, representa os gêneros abordados com maior frequência nas aulas dos 

respectivos professores. Ressaltamos, ainda, um vocábulo de P25: “escreve”. Da 

forma como o enunciado estrutura-se, temos a impressão de que possivemente a 

abordagem de gêneros concentre-se na prática de produção de textos, o que 

silenciaria um trabalho com as práticas de leitura, oralidade e análise linguística.  

Diante dos dados apresentados, podemos afirmar que a compreensão docente 

quanto aos gêneros textuais/discursivos, de modo geral, não revela um conceito 

explícito e coerente, o que seria perfeitamente esperado, devido ao fato de que a 

maioria alega conhecer a teoria e abordá-la em sala de aula. Ademais, dadas às 

condições de produção – questionário respondido em um curso de formação 

continuada – seria, ao menos em nosso entendimento, uma situação sócio-discursiva 

em que os enunciados poderiam ser mais relativamente aprofundados.  

Sob tal enfoque, reforçamos a necessidade de se repensar as propostas de 

formação docente inicial e continuada, e de um esforço mais acentuado de posições 

mais dialógicas e reflexivas. Afinal, embora os documentos oficiais assumam uma 
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concepção interacionista e os gêneros como um caminho para o 

estudo/ensino/aprendizagem da língua, o discurso docente parece não estar tão 

próximo dos pressupostos norteadores instituídos.  

O estudo revela que apesar de a grande maioria docente avaliar-se como 

detentores dos conceitos de “gêneros”, ao menos em âmbito municipal, muito ainda 

precisa ser feito para melhorar a interação dos professores com a teoria de gêneros, 

seja de qual for a perspectiva teórica. Isso não significa que os professores devam 

adotar os gêneros, mas que possam ser autores de suas próprias escolhas, conscientes 

dos pontos fortes e fracos dos discursos que os circunscrevem.  

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

A tabulação de dados demonstrou que a maior parte dos professores tem a 

noção de gêneros sem maiores especificidades. Assim, corroboramos com Rodrigues 

(2014), ao acreditarmos que as compreensões desses profissionais interferem no 

modo em que esse conhecimento chega à sala de aula. 

Nessa perspectiva, além de assumir que a língua é viva e, portanto, que a 

linguagem se constitui nos atos de interação, transcendendo aspectos puramente 

descritivos e normativos, é preciso considerá-la em seus contextos enunciativos. Em 

síntese, acreditamos que o trabalho com os gêneros do discurso em sala de aula são 

um caminho para a participação em determinada prática social, uma vez que, 

segundo Kleiman (2007, p. 12), isso se torna possível "quando o indivíduo sabe como 

agir discursivamente numa situação comunicativa, ou seja, quando sabe qual gênero 

do discurso usar”. Contudo, embasando-nos novamente na referida pesquisadora, 

ressaltamos que a seleção do gênero como conteúdo proeminente para o ensino “não 

significa que o gênero deva constituir-se no elemento estruturante das práticas 

sociais mobilizadas no projeto, sob o risco de reduzir o objeto de ensino e o trabalho 

escolar aos seus aspectos formais e analíticos” (KLEIMAN, 2007, p. 14). 
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CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM 

SUBJACENTE NA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR: 

área de linguagens 
 

Pricilla ZÁTTERA44 

 
RESUMO 

 

De natureza documental, esta pesquisa parte da análise da versão final da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017), focando mais especificamente a área de Linguagens, 

eixo Leitura, com respaldo na teoria bakhtiniana. Para tanto, o objetivo do artigo é analisar a 

concepção de linguagem assumida pelo documento e verificar se, efetivamente, a concepção 

assumida é a que está presente nas competências dispostas no documento. Realizamos uma 

breve investigação do documento a fim de compreendermos a perspectiva teórica assumida, 

para, na sequência, analisarmos se essa perspectiva está presente nas entrelinhas do 

documento. Verificamos que, mesmo assumindo a perspectiva interacionista de linguagem, 

da forma como está estruturada, principalmente no que diz respeito à área de Linguagens, a 

BNCC não contempla as características dessa concepção, deixando visível a 

incompatibilidade teórica existente. 

 

Palavras-Chave: BNCC. Língua Portuguesa. Concepções de linguagem.  

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 presente artigo surge em um momento ímpar na educação brasileira. Nunca 

estivemos tão inseguros com os rumos que a Educação vem tomando, seja 

no que diz respeito às reformas educacionais, seja no corte e na contenção de 

gastos, ou, ainda, na implementação de um currículo comum, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, de ora em diante). Dessa forma, como professoras de 

Língua Portuguesa, buscamos refletir em que essas mudanças irão interferir, em que 

medida isso ocorrerá e se será positivo, nas práticas em sala de aula, especialmente 

no que diz respeito ao trabalho com a leitura.  

Trata-se, portanto, de uma reflexão, realizada por meio de uma pesquisa 

documental, sobre a versão final do texto “Base Nacional Comum Curricular – 

Educação é a Base”, publicado no dia 22 de dezembro de 2017, pela Resolução 

                                                 
44 Mestra em Letras. Doutoranda em Letras na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: 

pri_zattera@hotmail.com 

O 
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CNE/CP nº 2. Reiteramos que o foco principal da nossa análise é a área de 

Linguagens, no componente de Língua Portuguesa, eixo leitura.  

Assumimos, portanto, neste trabalho, a perspectiva teórica do Círculo de 

Bakhtin45, com destaque aos estudos de Bakhtin/Volochínov (2006). Ao tratarem da 

verdadeira substância da língua, os pensadores desse grupo postulam que esta é 

constituída pela interação verbal, a qual é, portanto, a realidade fundamental da 

língua. Nesse sentido, ao enfatizar a natureza social da linguagem, a teoria 

bakhtiniana possibilita elementos que subsidiarão a compreensão de como ela se 

relaciona com as distintas dimensões de práticas humanas. 

Assim, sob esse viés teórico-metodológico, “estudar a linguagem significa ir 

além da análise das estruturas verbais, das formas da língua, direcionando o olhar 

para o(s) sentido(s) do discurso produzido(s) numa situação única de enunciação” 

(BROCARDO, 2015, p. 231). Coadunamo-nos com a autora quando ela afirma que 

reconhecer os gêneros como práticas sociais de interação, que ocorrem por meio da 

linguagem, e quando deixa evidente a importância de um trabalho que considere a 

perspectiva dos gêneros no ensino de Língua Portuguesa.  

Logo, a partir da teoria bakhtiniana, analisaremos a concepção de linguagem 

assumida pela BNCC e se essa está, realmente, presente nas competências definidas 

pelo documento como norteadores do ensino. Inicialmente, faremos breves 

considerações sobre as principais concepções de linguagem discutidas no âmbito dos 

Estudos da Linguagem para, na sequência, analisarmos a BNCC – na categoria já 

mencionada, de modo a compreendermos se a concepção assumida pelo documento 

está, efetivamente, presente.  

  

1. CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM E DE LEITURA: breves considerações  

 

Ao longo da história, o ensino de Língua Portuguesa se deu a partir de metodologias 

distintas de ensino que estavam relacionadas às concepções de linguagem abordadas 

em cada época, desde a compreensão de que servia para expressar o pensamento, 

como forma de comunicação, de maneira cognitiva, ou como atualmente é definida: 

como meio de interação social (BAUMGÄRTNER, 2009). 

 Levando isso em consideração, Koch (2009) ressalta a existência de 

implicações entre como entendemos o sujeito e a linguagem, afirmando que a 

concepção de sujeito altera-se a partir da concepção de língua(gem) que seja adotada. 

Tal compreensão estende-se também ao campo da leitura, o qual não se produz em 

um vácuo conceitual. Ao contrário, por se tratar de uma ação de linguagem, está a ela 

vinculado. Desse modo, pensar em linguagem e em leitura impõe admitir que a cada 
 

[...] concepção de leitura subjaz uma concepção de linguagem/língua e de sujeito 

que refletirá na condução do ensino e, conforme a concepção que adotamos, são 

                                                 
45 Utiliza-se a expressão Círculo de Bakhtin porque, além do pensados Mikhail Bakhtin, as formulações e as obras 

são fruto da reflexão de um grupo de intelectuais. 
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os encaminhamentos direcionados para as atividades que desejamos que sejam 

realizadas pelos alunos. (COSTA-HÜBES; BARREIROS, 2014, p. 22). 

 

 Assim, a linguagem, em diversos momentos, foi concebida de várias formas, 

desde a compreensão de que servia para expressar o pensamento, para que houvesse 

a comunicação, ou, ainda, como forma de interação social. Nesse sentido, as práticas 

pedagógicas são guiadas pelas concepções de linguagem, sendo necessário, então, 

que haja coerência entre estas e o ensino.  

 Inicialmente, a linguagem era entendida como representação do pensamento, ou 

seja, que era um dom do indivíduo, produzida em seu pensamento. O falante, nesse 

sentido, utilizaria a linguagem para que seus pensamentos fossem exteriorizados, de 

modo que, quanto mais a sua fala obedecesse às regras e fosse bem organizada, mais 

os seus pensamentos seriam valorizados. Bakhtin/Volochínov (2006) denomina essa 

primeira orientação filosófica linguística de “subjetivismo idealista” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 71). Nela, a enunciação monológica é o ponto 

de partida para que as reflexões sobre a língua ocorram. Sendo assim, o pensamento 

seria exteriorizado objetivamente pela escrita/fala, tendo, pois, duas características: o 

conteúdo, que é interior, e a sua objetivação para o outro, que é exterior. Então, nessa 

concepção, o foco centra-se no interior, já que disso precede a expressão 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006). 

 
[...] disso resulta que a compreensão, o comentário e a explicação do fato 

ideológico devem dirigir-se para o interior, isto é, fazer o caminho inverso do da 

expressão: procedendo da objetivação exterior, a explicação deve infiltrar-se até 

as suas raízes formadoras internas. Essa é a concepção da expressão no 

subjetivismo individualista. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p.114). 

  

 A linguagem é tida como um ato individual e psicológico, algo que foi 

herdado, ou seja, as sentenças formulam-se na mente do falante e, posteriormente, 

são exteriorizadas pela fala/escrita, o que corrobora com a afirmação de que, se a 

fala/escrita é bem organizada, o pensamento, da mesma forma, também o seria. Essa 

concepção, então, não contempla todas as características da língua, tendo em vista 

que pressupõe um subjetivismo do indivíduo, detentor exclusivo do conhecimento. 

Embora a linguagem seja uma “expressão do pensamento”, não é apenas isso, tendo 

em vista que ela se exterioriza a partir da linguagem com o outro, com a interação 

verbal: “não é a atividade mental que organiza a expressão, mas, ao contrário, é a 

expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina a sua orientação” 

(BAKHTIN, 2006, p. 116, grifos do autor).  

 Nessa perspectiva, a função da língua é exteriorizar um pensamento, ao 

passo que ler, então, para essa concepção, é reconhecer os pensamentos do autor do 

texto, decodificando os sinais gráficos que se encontram na superfície do texto. 

Assim, “a leitura é vista, também, tradicional e prioritariamente, como extração de 

sentidos, fixados pelo autor do texto ou por um leitor autorizado” (PERFEITO, 2005, 
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p. 31). Por essa razão, o texto apresenta um único sentido, completo, pronto e 

finalizado, dado pelo seu produtor. 

Já a concepção de linguagem como instrumento de comunicação defende que a 

linguagem é unicamente uma transmissão de mensagens de um emissor para um 

receptor, ambos isolados social e historicamente. A língua, então, passa a ser vista 

unicamente como estrutura. Essa concepção é baseada, principalmente, nos estudos 

realizados, no início do século XX, pelo linguista Ferdinand de Saussure, o qual 

estabeleceu a dicotomia entre Langue/Parole, elegendo, pois, a língua (Langue) como 

objeto de estudo: 

 
Em oposição à Parole, manifestação individual concreta dos falantes, sujeita a 

variações, a Langue é conceituada como um sistema de signos (um conjunto de 

unidades que estão organizadas, formando um todo), de caráter social, 

homogêneo, abstrato, internalizados na mente do falante. A Langue paira sobre o 

falante, que a incorpora, utilizando-a em situações reais e diversificadas de uso. 

Tal utilização, porém, não é considerada na teoria saussureana, pois seu estudo 

se limita ao funcionamento interno da língua, sem levar em conta as 

determinações sócio-históricas da linguagem. (PERFEITO, 2005, p.33-34). 

 

 Dessa forma, a língua deveria ser tratada como um código, organizada em 

estruturas fixas (fonemas, morfemas, palavras, frases), que devem ser internalizadas 

pelos falantes. Essa concepção, ainda que considere a língua como um ato social, 

tanto o seu uso quanto o seu contexto não são considerados, fato que limita o estudo 

de seu funcionamento interno. Não há um enfoque que articule o linguístico e o 

social, que busque, portanto, as relações existentes entre a linguagem e as ideologias, 

por exemplo. Assim, de acordo com essa perspectiva, para que a comunicação fosse 

efetiva, apenas seria preciso ter pleno domínio das regras gramaticais e da estrutura 

da língua.  

Bakhtin/Volochínov (2006) denomina essa abordagem de “objetivismo abstrato”, 

na qual: 

 
[...] o centro organizador de todos os fatos da língua, o que faz dela o objeto de 

uma ciência bem definida, situa-se, ao contrário, no sistema linguístico, a saber o 

sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. Enquanto que, para a 

primeira orientação, a língua constitui um fluxo ininterrupto de atos de fala, 

onde nada permanece estável, nada conserva sua identidade, para a segunda 

orientação a língua é um arco-íris imóvel que domina este fluxo. Cada 

enunciação, cada ato de criação individual é único e não reiterável, mas em cada 

enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio 

de um determinado grupo de locutores. São justamente estes traços idênticos que 

são assim normativos para todas as enunciações – traços fonéticos, gramaticais e 

lexicais –, que garantem a unicidade de uma dada língua e sua compreensão por 

todos os locutores de uma mesma comunidade. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2006, p. 77, grifos do autor).  
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Sendo assim, essa segunda concepção não leva em consideração os 

interlocutores e a situação de uso como elementos determinantes para que ocorra o 

funcionamento da língua, tendo em vista que possui uma visão desta separada da 

sua forma. 

Nessa teoria, há alguns elementos que determinam a linguagem, sendo eles: 

emissor (falante), que transmite a mensagem para um receptor (ouvinte) específico e, 

dessa forma, transforma essa mensagem em códigos, enviando-a por meio de canais, 

deixando a cargo do receptor receber essa mensagem e decodificá-la, ou seja, “a 

língua é vista como um código: ela não é só um sistema de regras a serem adquiridas, 

mas, um sistema que os falantes precisam dominar para transmitir mensagens com 

eficácia” (BAUMGÄRTNER, 2009, p. 110). 

Em oposição às duas correntes filosófico-linguísticas, o subjetivismo 

individualista e o objetivismo abstrato, surge, de acordo com Bakhtin/Volochínov 

(2006), uma nova teoria, ou seja, uma teoria em que a linguagem é compreendida 

como forma de interação, como atividade e processo de interação dos sujeitos que estão 

social, histórica e ideologicamente constituídos, tendo em vista que: 

 

[...] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 

de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 

127, grifos do autor).  

 

 A linguagem, então, não ocorre por meio de uma ação isolada, mas sim por 

meio da interação entre os sujeitos. Compreendendo essa questão, é possível afirmar 

que a linguagem é a responsável por realizar a interação entre os indivíduos, os quais 

estão inseridos em um determinado contexto, organizando os seus discursos a partir 

das suas intenções e desse contexto sócio-histórico (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2006).   

Então, para essa concepção, a linguagem só existirá quando houver interação 

com o outro, sem essa interação, portanto, não haverá linguagem. Ainda, é necessário 

que existam certas condições e formas de comunicação verbal para que esse processo 

de interação ocorra. O uso da linguagem, portanto, é determinado “pelas condições 

reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais 

imediata” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 109). 

Dessa forma, em uma situação real de interação,  

 

[...] não há mais lugar para conceber a linguagem como unilateral (emissor que 

fala para receptor), como se apenas um falasse e o outro não demonstrasse 

nenhuma reação. Trata-se de entender tal processo numa relação de interlocução, 

momento em que os sujeitos envolvidos no discurso (locutor e interlocutor) 
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trocam ideias por meio do uso da linguagem, influenciados pelo contexto sócio-

histórico-ideológico no qual estão inseridos. (COSTA-HÜBES, 2011, p. 10). 

 

 Assim, por meio dessa concepção, compreende-se que nenhuma palavra é 

neutra, pelo contrário, ela sempre será carregada de sentido, tanto o sentido do 

locutor quanto do interlocutor, sendo “sempre carregada de um conteúdo ou de um 

sentido ideológico vivencial. [...] A língua, no seu uso prático, é inseparável de seu 

conteúdo ideológico ou relativo à vida” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 99, 

grifos do autor).  

 Nessa perspectiva, como já destacado, mais do que para a comunicação, a 

língua é utilizada para que ocorra e que se estabeleça a interação social, “a linguagem 

é pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de 

efeitos de sentidos entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em 

um contexto sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p. 23). Assim, para 

além de ser somente expressão e comunicação, a língua passa a ser uma atividade de 

interação.  

 Essa nova perspectiva sobre a forma de pensar sobre a linguagem teve maior 

repercussão no Brasil na década de 80. Dessa forma, na sequência, levando em 

consideração os objetivos do presente estudo, analisaremos a concepção de 

linguagem subjacente na BNCC. 

 

2. BNCC E A Área De Linguagens 

 

 Na presente subseção, voltamos nosso olhar para a BNCC, que surgiu da 

exigência imposta à educação brasileira pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica e pelo 

Programa Nacional de Educação. Conforme disposto nos referidos documentos, o 

ensino precisa ser pautado por condições didáticas e pedagógicas que levem em 

consideração a formação humana e uma educação de qualidade46.  

 De acordo com o próprio documento, a BNCC 

 
[...] integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 

alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos 

educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno 

desenvolvimento da educação (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

 E continua: “para além da garantia de acesso e permanência na escola, é 

necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de 

                                                 
46 Aqui, não nos deteremos a analisar o termo qualidade. Seria qualidade para quem? Para o governo? Para os 

municípios? Qualidade sob qual perspectiva? Qualidade no sentido humano ou no sentido avaliativo? Qualidade 

nos avaliações externas? 
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aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para qual a BNCC é instrumento 

fundamental” (BRASIL, 2017, p. 8). 

 A elaboração e a constituição do documento ora mencionado foi engendrada 

por autores-criadores, levando em consideração o modo como eles veem o mundo, 

como concebem o enunciado – um currículo comum com a intenção de nortear o 

ensino no país -, que foi guiado e orientado não só pela formação linguística dos 

autores, mas também pela concepção deles sobre o que seria o ideal de um currículo 

comum. Além disso, essa elaboração ainda foi permeada por diversas vozes sociais, 

oficiais, políticas e econômicas. Esses elementos, então, determinaram o conjunto 

final da obra “acabada”, em que analisaremos a área de Linguagens, componente 

curricular de Língua Portuguesa, eixo leitura.  

No Ensino Fundamental, a área de Linguagens da BNCC é composta pelos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e 

Língua Inglesa – este último apenas nos Anos Finais.  

 O intuito principal dessa área, segundo informações disponibilizadas 

no próprio documento, é possibilitar aos alunos aprendizagens que estejam 

relacionadas a diversas práticas de linguagens constitutivas de múltiplas atividades 

humanas, concebendo, pois, a linguagem, não só como um conjunto de regras, mas 

também como uma forma de interação humana. Visualiza-se o exposto no seguinte 

excerto do documento:  

 

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes 

linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas 

interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas 

interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e 

éticos (BRASIL, 2017, p. 56, grifos nossos).  

 

É possível visualizar, no próprio documento, que ele dá indicativos de que 

assume a teoria bakhtiniana, haja vista que, à luz desta, conhecemos um sujeito 

histórico, social, ideológico, constituído na linguagem que se manifesta no momento 

de interação com o outro (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006). Levando em 

consideração esses aspectos, é na interação verbal que o sujeito é entendido como um 

falante com diversos posicionamentos, dúvidas e certezas; é entendido como que 

aquele que possui uma posição responsiva em relação a um conjunto de vozes que 

são sociais (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006).  

A partir dessa afirmação, “na área de linguagens, a BNCC mantém coerência 

com os PCN, de que é uma extensão. Desde a publicação desses parâmetros, 

assumimos oficialmente uma concepção de linguagem: uma forma de ação e 

interação com o mundo” (GERALDI, 2015, p. 384).  Isso significa, então, que a 

linguagem é considerada como ponto de articulação entre os fenômenos linguísticos 

e a ideologia, tendo em vista que: 
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A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 

precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da 

vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 

emprego (a linguagem cotidiana, a prática científica, a artística etc.), está 

impregnada de relações dialógicas (BAKHTIN, 2002, p. 181). 

 

Nessa perspectiva, o documento orienta que os estudantes “se apropriem das 

especificidades de cada linguagem, sem perder a visão o todo no qual elas estão 

inseridas” (BRASIL, 2017, p. 58). O que nos mostra a tentativa de manutenção da 

concepção de linguagem já assumida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Esse olhar para com a linguagem como forma de interação respalda-se em 

Bakhtin/Volochínov (2006) que afirma que a linguagem funciona como um lugar de 

interação, sendo exteriorizada por meio de marcas verbais e não verbais, 

denominadas de enunciados, as quais estão inseridas em contextos reais e específicos 

de uso. Bakhtin/Volochínov (2006), a respeito do enunciado, afirma que esse é o 

produto da interação dos sujeitos na sociedade, e que a sua estrutura dependerá da 

situação e do meio social em que a interação ocorrerá.  

 Como destacado, a linguagem não ocorre por meio de uma ação isolada, mas 

sim por meio da interação entre os sujeitos. Compreendendo essa questão, é possível 

afirmar que a linguagem é a responsável por realizar a interação entre os indivíduos, 

os quais estão inseridos em um determinado contexto, organizando os seus discursos 

a partir das suas intenções e desse contexto sócio-histórico.  

Assim, de acordo com a BNCC, por meio dessa interação é possível 

compreender, reconhecer e empregar as variadas manifestações da linguagem, de 

modo que os alunos possam lançar mão dessas práticas e aplicá-las em seu meio 

social. De modo a atender esse objetivo, a BNCC traz as competências específicas que 

a área de Linguagens deve garantir aos alunos. São elas: 

 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 

cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas 

de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e 

culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 

linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar 

aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e 

colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. 

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 

outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
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consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente 

frente a questões do mundo contemporâneo.  

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 

pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 

práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, 

com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e 

mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos 

autorais e coletivos (BRASIL, 2017, p. 61). 

 

A partir do que foi exposto, visualizamos a imensa gama de competências – na 

área de Linguagens - que os alunos devem adquirir no percurso escolar. Entretanto, 

mesmo o documento assumindo uma concepção interacionista de linguagem, 

vislumbramos a presença – quase que total – de orientações que assumem as outras 

concepções.  

Quanto à primeira competência, visualizamos um viés subjetivista, 

especialmente quando a BNCC afirma “reconhecendo-as e valorizando-as como formas de 

significação da realidade e expressão de subjetividade”, tendo em vista que a noção de 

língua do subjetivismo idealista se constrói sobre a subjetividade do sujeito, sendo 

originada no interior de cada um. Ao lançar mãos dos verbos “reconhecer” e 

“valorizar”, o documento não deixa espaço para a interação, a discussão, a 

problematização, é apenas reconhecer e valorizar o que já existe, o que já está pronto. 

Aqui, há uma um embate entre as teorias, tendo em vista que a língua, para a teoria 

bakhtiniana, deve ser considerada sob uma perspectiva histórica e investigada como 

um objeto material, relacionando-a social e historicamente.   

A segunda competência, por sua vez, ao afirmar que os alunos devem 

“conhecer e explorar diversas práticas de linguagens”, assume um viés do objetivismo 

abstrato, dado o fato que cabe ao sujeito conhecer e explorar o que está pronto, dado 

na sociedade, e não produzir linguagem. Essa concepção, ao se nortear por meio das 

dicotomias saussurianas, entende a língua como um sistema arbitrário, em que o 

sujeito o recebe passivamente, sem interferir.  

A terceira competência, ao dispor “utilizar diferentes linguagens [...] para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos”, e a quarta, “utilizar 

diferentes linguagem”, respectivamente, deixam evidente o viés do objetivismo 

abstrato da BNCC – ainda que o documento não assuma essa concepção. Isso ocorre 

pelo fato de que, ao mencionar que o sujeito deve utilizar diferentes linguagens, dá 

ênfase para a forma linguística, para o que está pronto, sem considerar os sujeitos no 

momento da enunciação.  

A quinta competência, ao afirmar “desenvolver o senso estético para reconhecer, 

fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais”, e a sexta, “compreender e 

utilizar tecnologias digitais de informação”, corroboram com o que já foi ressaltado: a 
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predominância do viés objetivista. Não cabe ao aluno produzir, mas sim reconhecer, 

fruir, respeitar e utilizar o que já está pronto. Assim, o que se visualiza é que o aluno 

precisa ter a competência de reconhecer esses elementos, sem levar em consideração 

o seu momento social e histórico.  

Há, então, a exclusão de muitos aspectos importantes da linguagem, haja vista 

que a ênfase, para as competências destacadas pela BNCC, ou preconiza mais o 

individual ou o estrutural. Dessa forma, mesmo assumindo uma concepção 

interacionista, percebemos que o documento negligencia, efetivamente, a interação 

verbal, aspecto essencial para que ocorra a linguagem discursiva. 

A BNCC é enfática ao afirmar que assume 

 
[...] a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas 

enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a 

seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 

significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos 

em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017, p. 63, grifo no original). 

 

Entretanto, conforme já explicitado, as competências já mencionadas acabam 

indo de encontro com o que o próprio documento afirma, tendo em vista que, apenas 

por meio do subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato – concepções totalmente 

presentes nas competências apresentadas pelo documento, não é possível 

desenvolver, nos alunos, o uso significativo da linguagem.  

Levando em consideração a concepção adotada pelo documento, o ideal seria 

que ele atendesse aos seguintes aspectos:  

 

No campo das ciências humanas, o pensamento, enquanto pensamento, nasce do 

pensamento do outro que manifesta sua vontade, sua presença, sua expressão, 

seus signos, por trás dos quais estão as revelações divinas ou humanas [...]. O que 

nos interessa, nas ciências humanas, é a história do pensamento orientada para o 

pensamento, o sentido, o significado do outro, que se manifestam e se 

apresentam ao pesquisador somente em forma de texto. Quaisquer que sejam os 

objetivos de um estudo, o ponto de partida só pode ser o texto (BAKHTIN, 2003, 

p. 329-330). 

 

Ao afirmar que a finalidade do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa é 

permitir o desenvolvimento dos alunos, capazes de utilizarem a língua – tanto falada 

quanto escrita –, bem como as diferentes linguagens, nas mais distintas atividades 

humanas (BRASIL, 2017), percebemos um choque entre o que é afirmado e o que vai 

ocorrer na prática. Entretanto, a partir do que foi exposto, percebemos que há uma 

lacuna entre a intenção ora apresentada e as concepções presentes no documento.  

Nesse contexto, o que nos preocupa é a efetividade dessas ações, ou seja, como 

elas ocorrerão na prática, nas salas de aulas de um país caracterizado pela sua 

diversidade cultural e social. Sem contar que “impõe habilidades gerais a serem 
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desenvolvidas por todos, sem distinção de interação com o meio de origem” 

(PEREIRA, 2010, p. 27). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Após as reflexões e análises – breves, temos consciência disso – afirmamos que 

a BNCC, feitas as análises, ainda que assuma uma concepção de linguagem 

interacionista, não é o que, de fato, mostra-se presente nas competências propostas 

pelo documento.  

No que diz respeito às (in)convergências entre as concepções encontradas, 

ressaltamos que o principal ponto está na formatação das competências, tendo em 

vista que, nelas, coadunam outras concepções, distintas da assumida previamente 

pelo documento. A BNCC afirma que se respalda numa proposta interacionista, 

aberta a sua condição de atividade e de conhecimentos sociais. Para atender a isso, é 

necessário que, na escola, sejam fornecidas condições de esses interagirem, agirem, 

modificarem, concordarem, alterarem o meio em que estão inseridos. 

Ao apresentar características inerentes às demais concepções – concepção de 

linguagem como representação do pensamento e como instrumento de comunicação 

–, a BNCC deixa de lado a concepção interacionista. É preciso, pois, tratar, realmente, 

a linguagem como um processo de interação, que considere os sujeitos como sociais, 

históricos e permeados por ideologias, de modo que eles se tornem reais nos 

processos de ensino e de aprendizagem.  
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letras sob a óptica da análise dialógica 

do discurso 
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RESUMO 

  

Este estudo focaliza a análise de como as práticas de letramento efetivam-se a partir das 

experiências vivenciadas pelos discentes das fases finais de um Curso de Licenciatura em 

Letras de uma universidade pública da Região Sudoeste do Paraná. Nesse viés, a pergunta 

que norteia esta pesquisa questiona em que medida esses sujeitos apresentam participação 

periférica legítima como aprendizes, por meio de práticas de letramento acadêmico-

científicos, para a inserção proficiente em uma comunidade de educadores. O objetivo do 

trabalho é analisar pressupostos teóricos referentes ao desenvolvimento de capacidades de 

leitura e de escrita vinculadas à formação inicial do professor de língua materna, para 

responder à pergunta proposta.  Justifica-se, portanto, a investigação, uma vez que a 

constituição de sujeitos letrados na esfera acadêmica é sinônimo de interação dialógica e de 

uso da língua como ação social. A pesquisa caracteriza-se como teórico-prática, com 

abordagem quantitativa e qualitativa das informações, com fins explicativos. Entende-se que 

este trabalho contribui para as reflexões acerca de como os professores em formação 

inserem-se no ambiente de práticas sociais situadas a partir dos letramentos, em específico o 

acadêmico-científico. Desse modo, ressaltam-se particularidades do ambiente formativo em 

que os discentes de licenciaturas são atores sociais, ao vivenciarem suas atividades letradas e 

os processos autorais que advém desses discursos. Logo, os benefícios de se discernir sobre a 

questão são de âmbito pedagógico, linguístico, histórico, social e cultural, uma vez que a 

pesquisa abarca a triangulação de dados de diferentes teorias das ciências humanas, com 

caráter etnográfico e de estudo de caso. 

 

Palavras-Chave: Linguística Aplicada. Formação do Professor. Língua Materna. Práticas de 

Letramento. 
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48 Doutora em Estudos da Linguagem. Professora do Magistério Superior no Departamento de Linguística, Letras 

e Artes da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, Campus Realeza. E-mail: marcia.kraemer@uffs.edu.br 
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INTRODUÇÃO 

 

sta pesquisa, de caráter teórico-prático, realiza-se na Universidade Federal da 

Fronteira Sul - UFFS, Campus Realeza, no Paraná, com proposta de 

investigação e análise dos processos de letramentos49 a que estão sujeitos os 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em Letras Português e Espanhol, mediados 

pelos docentes que atuam especificamente nessa área da linguagem, no período 2018, 

com subsídios teóricos de autores que se filiam à Análise Crítica do Discurso50, à 

Análise Dialógica do Discurso51, aos Novos Estudos de Letramento52 e à Teoria da 

Atividade53 sob a óptica da Linguística Aplicada54.  

Diante disso, o problema de pesquisa propõe a seguinte questão: em que 

medida os acadêmicos das fases finais do Curso de Letras da UFFS apresentam 

participação periférica legítima55 como aprendizes, por meio dos letramentos, em 

                                                 
49 O termo letramentos surge nas reflexões dos Novos Estudos do Letramento (NEL), para abarcar o conjunto de 

múltiplas práticas sociais que envolvem a produção de leitura e de escrita, em contraposição ao termo letramento, 

no singular, que pode ser considerado restrito, pois ignora as inúmeras possibilidades de variação em diferentes 

domínios, linguagens, situações, tempo e contextos. É próximo ao conceito de multiletramentos, de autores filiados 

ao The New London Group (1996), em que se considera a leitura e escrita como construídas tanto por recursos 

verbais como semióticos (visuais, auditivos e espaciais) (STREET, 2014; KLEIMAN, 2008; SOARES, 2003). 
50 A Análise Crítica do Discurso (ACD), criada por Normam Fairclough, entende a língua como uma prática social e 

ideológica. Apresenta, como método analítico para a compreensão do papel social do discurso, a reflexão acerca 

da produção, da distribuição e do consumo de textos-enunciados orais ou escritos, situados nas ações culturais de 

uma determinada sociedade, cronotopicamente (FAIRCLOUGH, 2012).  
51 Denominação cunhada por Brait para o conjunto das obras do Círculo de Bakhtin, o qual motiva o surgimento 

“[...] de uma análise/teoria dialógica do discurso, perspectiva cujas influências e consequências são visíveis nos 

estudos linguísticos e literários e, também, nas Ciências Humanas de maneira geral.” (BRAIT, 2006, p. 09-10). 
52 Os Novos Estudos do Letramento (NEL), em inglês The New Literacy Studies (NLS), “[...] represents a new 

tradition in considering the nature of literacy, focusing not so much on acquisition of skills, as in dominant 

approaches, but rather on what it means to think of literacy as a social practice [...] This entails the recognition 

of multiple literacies, varying according to time and space, but also contested in relations of power. NLS, then, 

takes nothing for granted with respect to literacy and the social practices with which it becomes associated, 

problematizing what counts as literacy at any time and place and asking ‘whose literacies’ are dominant and 

whose are marginalized or resistant.” (STREET, 2003a). 
53  A Teoria da Atividade (TA) - respaldada em teóricos da Psicologia na Educação da Escola Russa, como Davidov 

(1988), Luria (1977), Leontiev (1977), Rubinstein (1977), Vigotski (1977), entre outros, corresponde a uma filosofia 

do âmbito psicolinguístico e pedagógico que analisa as práticas sociais, por meio da interação entre o indivíduo e 

o seu ambiente, mediadas por ferramentas que influenciam tanto a natureza do comportamento externo quanto o 

funcionamento mental interno dos sujeitos, ampliando ou limitando suas capacidades de resolver situações nos 

diferentes âmbitos do conhecimento. Nessa perspectiva, constrói-se o conceito, contemporaneamente, sobre 

comunidades de prática, também tratado neste artigo (LAVE; WENGER, 1991).  
54 Linguística Aplicada (LA) contemporânea é um campo transdisciplinar de estudo da linguagem em uso que 

dialoga com diferentes áreas do saber, tornando-se fundamental para os pesquisadores interessados em 

compreender fenômenos linguísticos na atualidade: [...] a centralidade da linguagem no processo educacional é 

tal que a compreensão da sua natureza é essencial na formação de qualquer professor. Assim, as questões com as 

quais o linguista aplicado vem se defrontando é de interesse para a formação de qualquer professor. (MOITA 

LOPES, 1994, p. 355). 
55 Participação periférica legítima refere-se a atividades situadas com características de um processo de 

aprendizagem que descreve de forma analítica o engajamento e a participação dos aprendizes nas práticas de 

trabalho e nas comunidades de prática. Logo, adere-se à aprendizagem para se tornar participante pleno e ativo 

na comunidade de prática a que pertence ou pretende se inserir (LAVE; WENGER, 1991). 

E 
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particular o acadêmico/científico, para sua inserção profícua em uma comunidade de 

prática docente? 

A hipótese pressuposta é a de que os discentes dessa etapa educacional 

demonstrem participação periférica legítima como aprendizes, uma vez que o 

professor em formação deve desenvolver capacidades relativas aos letramentos “[...] 

em atividades concretas mediadas por especialistas em sua comunidade de prática, 

em que as responsabilidades em relação à produção linguística são gradativamente 

progressivas, expandindo-se ao longo do percurso [...]” (KRAEMER, 2014b, p. 18).  

Assim, tem-se, como objetivo geral, a análise dos pressupostos teóricos 

delimitados, a fim de responder com adequação à questão problematizadora do 

estudo. Os objetivos específicos, por sua vez, propõem-se a: 

 
a) Estudar as premissas acerca das concepções de língua e de linguagem e sua 

interação com a formação docente, subsidiadas pela Linguística Aplicada e pela 

Análise Dialógica do Discurso56; 

b) Pesquisar as concepções de letramentos, com foco no acadêmico-científico, e seus 

desdobramentos em teóricos que aderem à ACD, aos Novos Estudos do 

Letramento e à TA; 

c) Investigar as práticas de letramento acadêmico/científico nas fases finais do 

Curso de Letras da UFFS, com ênfase na participação periférica legítima dos 

aprendizes em sua comunidade de prática, bem como a percepção docente 

sobre essa realidade. 

 

O trabalho justifica-se, no atual cenário de ensino e de aprendizagem de 

língua materna, uma vez que a constituição de sujeitos letrados na esfera acadêmica, 

como em outros processos linguísticos, é sinônimo de interação dialógica e do uso da 

língua como prática social. Nesse sentido, a pesquisa é viável e coerente, em virtude 

de ter, como campo investigativo, os acadêmicos, bem como os docentes que 

auxiliam na construção do corpus, do Curso em Letras - Português e Espanhol, 

licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, tornando-se 

passível de mensuração, visto que o investigador tem proximidade com o objeto de 

pesquisa.  

Para melhor organização e clareza do caminho da pesquisa, este artigo, de 

cunho investigativo, estrutura-se a partir de três etapas: na primeira, desenvolve-se o 

estudo das concepções de língua e de linguagem e sua relação com a formação 

docente na perspectiva da Linguística Aplicada e da Análise Dialógica do Discurso; 

na segunda, a revisão bibliográfica das teorias acerca dos letramentos e seus 

desdobramentos, sob a óptica da Análise Crítica do Discurso; na terceira, a análise e a 

interpretação das práticas de letramento acadêmico-científico nas fases finais do 

Curso de Letras da UFFS, com ênfase na participação periférica legítima dos 

aprendizes em sua comunidade de prática docente. 

                                                 
56 A partir deste momento, utilizar-se-ão as seguintes abreviaturas: LA para Linguística Aplicada e ADD para 

Análise Dialógica do Discurso (ADD) e Teoria da Atividade (TA).   
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1. LÍNGUA, LINGUAGEM E INTERAÇÃO: a escola como espaço de construção de 

saberes na formação docente 

 

Nesta seção, apresentam-se alguns pressupostos sobre as concepções de 

língua e de linguagem e sua relação com a formação docente, sendo a escola o espaço 

de mediação dessa prática social. A perspectiva está subsidiada pela LA e pela ADD, 

quando se reflete acerca do processo de ensino e de aprendizagem, priorizando a 

consciência acerca das concepções de linguagem, visto que, dependendo da teoria a 

ser estudada e utilizada, há reflexos na materialização do fazer docente. Como afirma 

Antunes: “Nossa programação de ensino é ditada pelas concepções que 

alimentamos.” (ANTUNES, 2014, p.17). 

É precípuo entender que a linguagem está presente em todas as fases de nossa 

vida, é o que nos constitui como sujeitos, levando-nos a refletir sobre as diferentes 

concepções que permeiam a história do ensino.  A primeira concepção, a linguagem 

como expressão do pensamento, é fruto da escola tradicional, que prevê a língua como 

um produto acabado, uma unidade fixa, sob a ditadura do Certo e do Errado no que 

tange ao estudo linguístico  (KRAEMER, 2014b; MENEGASSI, 2005). 

Essa perspectiva segue uma lógica individual e materialista sobre a 

linguagem. Nessa concepção, o professor é tido como o detentor do saber e o aluno 

como tábula rasa (MENEGASSI, 2005). O texto, por conseguinte, é uma unidade 

fechada que desconsidera o contexto e o interlocutor, sendo utilizado geralmente 

como pretexto para afirmações gramaticais.  De acordo com Soares, o 

reconhecimento da língua nessa acepção, considerada legítima, torna o processo de 

ensino restrito e comedido:  

 
Para os alunos pertencentes às classes dominantes, essa “didática do 

reconhecimento” tem, como efeito, o aperfeiçoamento do conhecimento [...], que 

já possuem, da língua “legítima”; para os alunos pertencentes às camadas 

populares, essa “didática do reconhecimento” não ultrapassa seus próprios 

limites, porque, na aprendizagem da língua, reconhecer não leva a conhecer. Em 

outras palavras: a escola leva os alunos pertencentes às camadas populares a 

reconhecer que existe uma maneira de falar e escrever considerada “legítima”, 

diferente daquela que dominam, mas não os leva a conhecer essa maneira de 

falar e escrever, isto é, a saber produzi-la e consumi-la. (SOARES, 1986, p. 63). 

 

Conforme a autora, essa legitimidade da língua não só restringe a percepção 

sobra as capacidades do falante, mas também desfaz polos interacionais relevantes, 

desconsiderando as peculiaridades de cada comunidade de prática. O ensino de 

língua, portanto, reduz-se à transmissão e à apropriação da autenticidade, 

preocupada e pautada no bem falar e no bem escrever. 

A concepção de linguagem no ensino da escola convencional geralmente faz 

relação direta com os métodos tradicionais e, por vezes, limitadores de ensino de 

língua/gens. Para esse paradigma, o professor é único a ter o domínio do 
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conhecimento, o monopólio dos saberes, transmitindo-os a seu aprendiz, para que o 

aluno57 aprenda o bom português e reproduza esses preceitos: 

 
Na concepção normativa predomina a pedagogia do Certo e do Errado, em que se 

usa de preconceito com as demais formas de uso da língua que não a das classes 

dominantes, guiando a fala pelo padrão escrito. Já a tecnicista está ligada ao 

estruturalismo e ao gerativismo, criticados pela visão bakhtiniana, a qual defende 

que o objeto de estudo de cada uma delas, ao reduzir a linguagem ou a um 

sistema abstrato de formas (objetivismo abstrato) ou à enunciação monológica 

isolada (subjetivismo idealista), deturpa a natureza real da linguagem como 

código ideológico. (KRAEMER, 2003, p.109). 

 

Na concepção estruturalista, por sua vez, que tem seu auge na década de 1970, 

o ensino passa a ser voltado ao meio de trabalho. A língua, sob esse prisma, enfatiza 

os elementos comunicativos, revelando-se um código, que serve como ferramenta 

para a linguagem, desvinculada, geralmente, do contexto histórico-social 

(PERFEITO, 2005). 

A função da linguagem, nessa concepção, conforme os estudiosos, predispõe-

se a técnicas de instruções programadas para o uso da língua, com abordagens, 

usualmente, superficiais e descontextualizadas. O texto permanece como uma 

unidade fechada, em que apenas se extraem significados na leitura, mantendo-se 

como um processo de decodificação de um modelo de língua padrão, uma passagem 

linear de informações (MENEGASSI, 2005). 

Cotejando os dois paradigmas apresentados, percebe-se que a concepção 

normativa, estabelece critérios de certo e de errado, tanto na oralidade quanto na 

escrita. Existe uma forma ideal a se seguir, ao reprimir outras formas de 

materialização da língua. Já a concepção estruturalista recebe críticas por reduzir a 

língua a um sistema abstrato de formas - objetivismo abstrato - ou à enunciação 

monológica e descontextualizada - subjetivismo idealista (BAKHTIN, 1995). 

Bakhtin, no entanto, em seus estudos, revela que a linguagem é compreendida 

como um fenômeno social e surge pela necessidade de interação entre sujeitos. Essa 

concepção interacionista pressupõe a língua como um processo ininterrupto e 

dinâmico: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

                                                 
57 Etimologicamente, a palavra aluno advém do Latim alumnus, alumni, originado em alere, que significa 

alimentar, sustentar, nutrir, fazer crescer. Na acepção literal, denota criança de peito, que se alimenta de leite, lactante. 

Em uma segunda acepção, tem a conotação de filho adotivo. Também: “1 aquele que foi criado e educado por 

alguém; aquele que teve ou tem por mestre ou preceptor; educando 2 indivíduo que recebe instrução ou educação 

em estabelecimento de ensino ou não; discípulo, estudante, escolar 3 pessoa de parco saber em determinada 

matéria, ciência ou arte e que precisa de orientação e ensino; aprendiz [...]” (HOUAISS, 2018). Na concepção 

normativa de linguagem, parece ser a última acepção a mais corrente, uma vez que se parte do pressuposto de 

que a construção do conhecimento do estudante, pessoa de parco saber, só começa no ambiente escolar/acadêmico, 

em que o professor é o responsável pela sua alimentação intelectiva, sua nutrição mental.  
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psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 

assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2006, p. 

127). 

 

Nessa corrente, os processos de interação são considerados em seus contextos, 

produtos de uma relação histórica, social e culturalmente construída. Geraldi 

argumenta que, nessa concepção de língua(gem), 
 

Mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um 

receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio 

dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a não ser 

falando: com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e 

vínculos que não preexistiam à fala. (GERALDI, 2006, p.41). 

  

Compreende-se, com efeito, o sujeito como agente participante das situações 

em que está inserido, sendo responsável pelas produções sociais. É por meio dessas 

interações que o sujeito produz os enunciados. Nesse sentido, torna-se social, 

histórica e ideologicamente situado, constituído na interação com o outro, 

incorporando-se em sua comunidade de prática.  

A interação ocorre nos processos comunicativos em sua integridade. Na 

comunicação oral, por exemplo, criam-se enunciados a determinados interlocutores. 

No processo de escrita, a visão interacionista pressupõe que a consciência do público 

e dos modos de escrita são claros, bem como a finalidade do texto (GERALDI, 1991; 

ANTUNES, 2003). Para Antunes, 

 
Uma visão interacionista da escrita supõe, desse modo, encontro, parceria, 

envolvimento entre sujeitos, para que aconteça a comunhão das ideias, das 

informações e das intenções pretendidas. Assim, por essa visão se supõe que 

alguém selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém, com quem 

pretendeu interagir, em vista de algum objetivo. (ANTUNES, 2003, p.45) [grifos 

da autora]. 

 

No uso da linguagem, sob suas variedades orais e escritas, o sujeito constrói 

seus saberes, como o gramatical e o social, ao mesmo tempo, inseridos em ambientes 

reais. Como acentua Geraldi: 

 
[...] a língua nunca pode ser estudada ou como um produto acabado, pronto, 

fechado em si mesmo, de um lado porque  apreensão demanda aprender no seu 

interior as marcas de sua exterioridade constitutiva e o uso externo se internaliza, 

do outro lado porque o produto histórico é resultante do trabalho  discursivo do 

passado. (GERALDI apud BRITTO, 1997, p. 28). 
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Na concepção interacionista, ao contrário dos moldes tradicionais de ensino e 

de aprendizagem, a escola torna-se espaço de construção de saberes, o professor é o 

mediador desse processo. O dialogismo considera o sujeito sócio-histórico 

culturalmente construído e percebe que a enunciação realiza-se por meio de 

pressupostos de valores ideológicos, de crenças e de costumes internalizados em 

cada sujeito que vivenciam a interação.  

 

2. LETRAMENTOS E PRÁTICAS DOCENTES: ações reflexivas na formação 

inicial de professores de língua portuguesa 

 

Na segunda seção, apresenta-se a revisão bibliográfica das teorias acerca dos 

letramentos e seus desdobramentos, sob a óptica da ACD, dos Novos Estudos sobre 

o Letramento e da TA. Ao conceber as práticas de letramento como formas de 

interação e de cultura, compreendem-se essas ações, situadas histórica e 

culturalmente, como vivências em construção e reconstrução, propiciando os saberes 

sociais. Associar o ensino de língua materna e a concepção interacionista da 

linguagem possibilita a reflexão sobre vários conceitos didáticos e metodológicos que 

englobam o processo de ensino e de aprendizagem.  

Ser letrado é o estado que assume aquele que, além de aprender a ler e a 

escrever, é capaz de realizar associações e interações com o que lê e o que escreve, em 

sua comunidade de prática e seu ambiente interdiscursivo. No espaço acadêmico, o 

letramento não significa apenas aprender novas práticas de leitura e de escrita, mas 

sim, o envolvimento de múltiplas competências, na intensa compreensão de relações 

sociodiscursivas e interdiscursivas. A tarefa dos acadêmicos é árdua, como descreve 

Bartholomae:  

 
Cada vez que se senta para escrever para nós, o aluno tem que inventar a 

universidade para aquela circunstância – inventar a universidade, ou seja, uma 

ramificação dela, como História, Economia, Antropologia ou Inglês. Ele tem que 

aprender a falar nossa linguagem, falar como falamos, experimentar formas 

específicas de saber, selecionar, avaliar, relatar, concluir e argumentar que 

definem o discurso de nossa comunidade. (BARTHOLOMAE, 1985, p. 273). 

 

Fairclough defende que “Toda prática é uma articulação de diversos 

elementos sociais em uma configuração relativamente estável, sempre incluindo o 

discurso.” (FAIRCLOUGH, 2012, p. 94). Nela há atividades, sujeitos e suas relações 

sociais, instrumentos, objetos, tempo e lugar, forma de consciência, valores e 

discurso. Esses elementos que se interligam por meio de métodos próprios, 

dialeticamente, ao serem compartilhados no grupo, propiciam um padrão que 

fundamenta e atribui sentido às ações dos participantes em relação às necessidades 

específicas de cada esfera de atividade (KRAEMER, 2014a).  

Logo, para a inserção na comunidade de prática acadêmica, o aluno “[...] 

precisa atuar em campos cujas normas reguladoras da apresentação de exemplos ou 
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do desenvolvimento de uma argumentação são até mesmo para o profissional, ao 

mesmo tempo distintas e misteriosas.” (BARTHOLOMAE, 1985, p. 273). Faz-se 

necessário o envolvimento e a completa interação, não só com materiais, mas 

também com os métodos de ensino e de aprendizagem.  

No caso dos acadêmicos do Curso de Letras Português e Espanhol da UFFS, 

essas práticas devem ser direcionadas a sua inclusão na comunidade docente, visto 

que se trata de um curso de licenciatura. Nesse contexto, para que os alunos estejam 

academicamente letrados, é necessário que se apropriem das convenções e das regras 

do ambiente acadêmico, participando e contribuindo para o capital cultural formador 

desse espaço.  

De acordo com Kleiman, o professor deve mediar o processo de construção de 

identidade, possibilitando a interação em diferentes situações com as distintas 

práticas de letramento (KLEIMAN, 2006). A autora revela novos sentidos às 

proposições vigotskianas do professor como agente de letramento, sendo responsável 

por inserir os alunos em novas práticas de letramento (KLEIMAN, 2006; STREET, 

2003b).  

Cabe ao docente, a elaboração de estratégias de ensino e de aprendizagem da 

língua na perspectiva das práticas sociais. Possibilitar eventos de letramento58 propicia 

o desenvolvimento das competências linguísticas, textuais e sociais necessárias para 

a imersão no mundo escolar e acadêmico. Esses eventos tornam-se maiores e mais 

intensos, gerando práticas de letramento, as quais refletem no indivíduo a busca por 

autonomia. 

O termo letramento nasce a partir de construções ideológicas de vários 

pesquisadores. Dentre eles, no Brasil, é fundamental destacar as contribuições de 

Paulo Freire, que trouxe novos conceitos para o termo alfabetização, definindo-a como 

uma forma de ler o mundo. Freire defende uma visão pedagógica que transcende o ato 

de ler e de escrever. Enfatiza a educação capaz de formar indivíduos pensantes, 

críticos, cujo ideal é a libertação do sistema opressor que os cerca (FREIRE, 1980; 

1987; 1996).  

No âmbito internacional, tem-se a contribuição de Street que defende o 

letramento autônomo59 para refletir sobre as práticas de ensino e de aprendizagem, de 

                                                 
58Street, ao invés de utilizar somente o termo letramento no singular, utiliza letramentos, eventos de letramento e 

práticas de letramento, terminologias-chave dos novos estudos do letramento (NEL). O evento de letramento “[...] 

ajuda a focalizar uma situação particular onde as coisas estão acontecendo [...]”, como, por exemplo, a leitura de 

um livro por uma criança ou a sugestão de um professor para a leitura de uma obra, explorando a curiosidade do 

aluno (STREET, 2012, p. 75). Quanto às práticas de letramento, elas se evidenciam de forma mais global e 

abrangente. Portanto, as práticas de letramento são mais amplas e englobam os eventos de letramento. Street 

evidencia que: “[...] o conceito de práticas de letramento é realmente uma tentativa de lidar com os eventos e com 

os padrões de atividades de letramento, mas para ligá-los a alguma coisa mais ampla da natureza cultural e 

social.” (STREET, 2012, p. 76). 
59Para Street, letramento autônomo pressupõe a prática restrita aos círculos escolar-acadêmicos, “[...] centrada no 

sujeito e nas capacidades de usar apenas o texto escrito.” (STREET, 2014, p. 09). Revela-se reducionista, uma vez 

que, geralmente, percebe a escrita como um produto completo em si mesmo e descontextualizado. O autor 

diferencia essa prática do modelo de letramento ideológico que preconiza a interação social entre os sujeitos do 
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forma crítica e reflexiva, dialogando com a proposta freiriana (STREET, 2003b; 2006; 

2012; 2014).  Contudo, esse autor explica que o letramento é uma prática específica 

que pode se limitar a um espaço determinado de tempo e a um contexto de produção 

próprio.  

Logo, os processos de desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita 

são constantes em vista das diferentes situações de produção de um enunciado: letra-

se na escola, letra-se na academia e letra-se em outros ambientes reais ou virtuais, de 

forma continuada e dialógica (STREET, 2012; FERREIRA, 2014).  

Percebe-se, com efeito, que não se trata de uma nova nomenclatura para o 

termo alfabetização, mas uma construção epistemológica que privilegia a formação 

intelectiva para o social, realizando-se em diversos ambientes, que não só o escolar.  

Dessa forma, Kleiman afirma que letramento pressupõe “[...] uma perspectiva social 

da escrita na esfera de atividades escolares [...] [, tendo] por foco atividades 

vinculadas à prática em que a leitura e a escrita [...] [tornam-se] ferramentas para agir 

socialmente.” (KLEIMAN, 2010, p. 380). 

A partir do momento em que o professor em formação inicial é capaz de 

refletir sobre suas próprias práticas sociais “[...] podemos mover o estudo do 

letramento para longe de generalizações idealizadas sobre a natureza da Linguagem 

e do Letramento e na direção de entendimentos mais concretos das práticas letradas 

em contextos sociais reais.” (STREET, 2014, p. 19). Pode-se, com efeito, desenvolver 

sua autonomia na elaboração e na construção de práticas pedagógicas estruturadas e 

que contemplem as diferentes esferas de ensino e de aprendizagem. 

A partir desses estudos, surge também o conceito de multimodalidade, 

condizente às propostas da educação globalizada, pois se trata do “[...] modo como 

as pessoas fazem uso dos recursos de significações disponíveis em um dado 

momento.” (BEVILAQUA, 2013, p. 106). Contempla, portanto, as diferentes formas 

de leitura e de escrita contemporâneas e permite a maior abrangência das 

possibilidades e criações de eventos e práticas de letramentos. 

O letramento acadêmico engloba um conjunto de práticas, e o 

desenvolvimento e aprimoramento de múltiplas competências e habilidades. 

Conforme Lea e Street afirmam que “[...] a aprendizagem no ensino superior implica 

a adaptação a novas formas de saber: novas maneiras de compreender, interpretar e 

organizar o conhecimento.” (LEA; STREET 1998, p. 157). Essas adaptações implicam 

na construção de inter-relações linguísticas e discursivas e na internalização de novas 

experiências e práticas que o ambiente acadêmico pressupõe. 

Percebendo a importância do letramento em todas as esferas sociais e 

culturais, bem como o compromisso de criar condições para letrar e ser letrado, o 

professor em formação inicial deve ter consciência das práticas que o ambiente 

acadêmico pressupõe. De acordo com Street, “As práticas de letramento referem-se a 

essa concepção cultural mais ampla de modos particulares de pensar sobre a leitura e 

                                                                                                                                                         
discurso e sua participação ativa, eivada por mundividências e cosmovisões próprias da diversidade cultural e 

histórica inerentes à contemporaneidade.  

 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
1

4
 

a escrita e de realizá-las em contextos culturais.” (STREET, 2012, p.77). Nesta 

pesquisa, analisar-se-á os processos de letramento, bem como a construção e inserção 

dos acadêmicos na comunidade de prática docente, visto que:  

 

No caso das práticas acadêmicas, é necessário analisar as relações sociais e a 

própria academia. Nesse sentido, em uma pesquisa, não se pode predizer o que 

dará significado a um evento de letramento e o que ligará um conjunto de 

eventos de letramento a práticas de letramento. (KRAEMER, 2014a, p. 97).  

  

Sendo assim, esta pesquisa pretende investigar como os acadêmicos do Curso 

de Letras estão se inserindo na comunidade docente e quais as concepções e as 

práticas de letramento que permeiam a formação inicial dos licenciados. Sabe-se que, 

“[...] as práticas de letramento variam com o contexto cultural, não há um letramento 

autônomo, monolítico, único, cujas consequências para indivíduos e sociedades 

possam ser inferidas como resultados de suas características intrínsecas.” (STREET, 

2012, p. 82). Assim, deve-se atentar para o fato de que os acadêmicos, docentes em 

formação, precisam ser orientados e preparados reflexivamente para que, quando 

atuantes, criem eventos e práticas de letramento necessários as suas ações 

professorais.  

 

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

ACADÊMICO/CIENTÍFICO NAS FASES FINAIS DO CURSO DE LETRAS  

 

Na última seção deste estudo, pretende-se traçar o percurso metodológico da 

pesquisa, para esclarecer o método analítico-interpretativo ao estudo das 

informações geradas. Como o pressuposto inicial da problematização investigativa 

estuda as concepções de letramento acadêmico/científico e seus desdobramentos na 

formação inicial de professores em língua materna do Curso de Licenciatura em 

Letras, Português e Espanhol, da UFFS, Campus Realeza, opta-se por 

  
Uma abordagem analítica na qual as práticas discursivas figuram como os 

elementos mais importantes para a construção de relações sociais e de 

conhecimentos em sala de aula determina a adoção de referenciais teóricos que 

considerem que essas realidades podem ser criadas na interação. Não é apenas o 

conteúdo temático o que será objeto da análise, mas a própria linguagem. Assim, 

a pesquisa no nosso campo constrói também novos objetos de pesquisa 

importantes para a formação reflexiva do professor: as formas de estruturação de 

tópicos na construção do saber na aula (o discurso didático), as formas de 

simetrização das relações sociais ou de re-socialização da fala do aluno (a análise 

da interação professor-aluno na aula), seus efeitos na aprendizagem (diversas 

perspectivas na análise do ensino em aulas de leitura, de redação, de gramática). 

(KLEIMAN, 2008, p. 22-23). 
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A pesquisa, com efeito, caracteriza-se por ser de natureza teórico-empírica, 

com caráter etnográfico, focalizando um estudo de caso acerca de professores em 

formação inicial no ambiente acadêmico da Universidade, a fim de explicar o 

fenômeno: 

 
O recorte etnográfico, para fins de geração de dados, visa a compreender, no 

cotidiano da prática docente, o processo de ensino e de aprendizagem, aplicando 

métodos e técnicas compatíveis com a perspectiva qualitativo-interpretativa. Pelo 

fato de essa maneira de analisar os fenômenos naturais estar associada à ideia de 

que o indivíduo é o elemento fundamental da atividade docente que nos 

propomos interpretar, exploramos predominantemente materiais gerados 

qualitativamente, uma vez que o processo de localização e de produção desses 

materiais pressupõe a investigação de aspectos sociologicamente construídos, 

diferenciando-se em muitos pontos da postura que caracteriza o viés 

quantitativo. (KRAEMER, 2014b, p. 59). 
 

Contudo, embora a abordagem dos dados seja, primordialmente, qualitativo-

interpretativa, uma vez que se propõe a elucidar em que medida os acadêmicos das 

fases finais do Curso de Letras da UFFS apresentam participação periférica legítima 

como aprendizes, a mensuração acontece também pelo meio quantitativo, no intuito 

de construir o cenário problematizador da pesquisa, utilizando o método de 

procedimento estatístico para quantificar as informações resultantes da investigação.  

Nesse viés, a fundamentação teórica é construída por meio de documentação 

indireta, em referenciais bibliográficos – na triangulação de literatura pertinente à 

Análise Crítica do Discurso e à ADD, sob a óptica da LA, e documentais do Curso de 

Letras da UFFS, como o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras 

Português e Espanhol – licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, bem 

como a Ementa, dados de cadastramento e estimativas da Secretaria Acadêmica da 

referida instituição, dentre outros aportes técnicos que subsidiaram a pesquisa.  

Quanto à análise e à interpretação dos dados, o método principal de abordagem 

é o hipotético-dedutivo, o qual parte de um problema da realidade concreta (1); busca, 

nas conjecturas pertinentes às teorias analisadas, deduções de proposições passíveis de 

serem testadas (2); e, por fim, realiza testes de falseamento, na tentativa de refutar ou 

aprovar a hipótese aventada no início do processo, até mesmo com a possibilidade de 

relativização da tese (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 95).    

 Além do método principal, trabalha-se com procedimentos técnicos 

secundários como o: estatístico, para mensurar os dados advindos do questionário 

proposto aos acadêmicos na documentação direta, construindo um cenário passível 

de problematização; o histórico e o comparativo, por meio da triangulação teórica da 

literatura especializada que é materializada em aspectos cronologicamente 

sistematizados e suas informações comparadas; monográfico, por se tratar de um 

estudo de caso, que é um recorte do microcosmo social no âmbito da educação de 

Ensino Superior (MARCONI; LAKATOS, 2003; KRAEMER, 2014b). 
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Dessa forma, a pretensão é a de verificar se os acadêmicos das fases finais do 

Curso de Letras da UFFS apresentam participação periférica legítima como 

aprendizes, uma vez que o estudante, nessa etapa educacional, “[...] desenvolve 

capacidades relativas ao letramento acadêmico/científico em atividades concretas 

mediadas por especialistas em sua comunidade de prática, em que as 

responsabilidades em relação à produção linguística são gradativamente 

progressivas, expandindo-se ao longo do percurso [...]” (KRAEMER, 2014a, p. 18). 

A geração dos dados é realizada por meio da aplicação de um questionário 

disponibilizado na plataforma online Google Forms, em que cada participante, após a 

apresentação da pesquisa, é convidado a responder. Anterior à participação, os 

acadêmicos são orientados quanto aos procedimentos e às precauções recomendados 

pelo Comitê de Ética (CEP)60, concordando e tendo ciência ao assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Evidencia-se também, aos participantes, que, em caso de constrangimento ou 

de sentimento de vulnerabilidade, bem como em possibilidade de danos à dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em 

qualquer momento da pesquisa e dela decorrente, têm a liberdade de não responder 

às perguntas ou mesmo de retirar-se da pesquisa.  

A investigação procura, por conseguinte, tratar os sujeitos da pesquisa com 

dignidade, respeitando-os em sua autonomia, sem provocar a sua vulnerabilidade, 

uma vez que a intencionalidade da investigação é garantir a igual consideração dos 

interesses envolvidos, a fim de não se perder o sentido de sua função social e 

humana, ao atentar-se aos preceitos de justiça e de equidade preconizados pela 

legislação brasileira e educacional. 

Dentre os questionários aplicados aos acadêmicos, as primeiras perguntas 

visam a traçar um perfil social e econômico do público alvo - discentes que cursam as 

fases finais do Curso de Letras da UFFS. Assim, por meio das respostas, torna-se 

possível uma análise mais próxima da realidade vivenciada na Instituição de Ensino 

Superior (APÊNDICE A, p. 28). Também, pode-se perceber a proximidade dos 

acadêmicos com o mundo da leitura e da escrita, além de outras características 

referentes ao comportamento letrado desses sujeitos. 

Além do questionário dirigido aos acadêmicos, cinco professores efetivos do 

Curso, que atuam com o ensino de língua portuguesa e de literaturas, são 

entrevistados. Essa aproximação ocorre, primeiro, pessoalmente, com o convite a 

participar da investigação, utilizando-se também do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido assinado por esses docentes; depois, o acesso à entrevista 

semiestruturada acontece por meio da plataforma online Google Forms.   

A estratégia de pesquisa usada é a de indagar sobre questões específicas ao 

ensino e à aprendizagem na Universidade, no que tange ao Curso em foco, bem 

como aos documentos oficiais regentes da matriz curricular, além de indagar-se 

acerca da relação dos acadêmicos com a comunidade de prática docente.  

                                                 
60 Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, CAAE n. 82379918.3.0000.5564 (BRASIL, 2018). 
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Assim, nesta pesquisa, faz-se relevante a análise concomitante das concepções 

sobre as práticas de letramento, refletidas na óptica docente e discente, tendo, como 

fio condutor da pesquisa, tanto o processo de ensino e de aprendizagem quanto a 

reflexão acerca de como se mostra a inserção dos acadêmicos na comunidade de 

prática docente. Para tornar mais claro o percurso de geração dos dados, apresentam-

se, na Ilustração 01, as perguntas propostas aos acadêmicos61: 

 
Figura 1. Quadro Sinótico do Questionário aos Acadêmicos do Curso de Letras 

QUESTIONÁRIO AOS ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS – UFFS 

Perfil Socioeconômico Perfil Referente ao Letramento 

Acadêmico/Científico 

1 Fase que está cursando  14 Participa de Projeto de pesquisa, como 

bolsista ou voluntariado? 

2 Faixa etária  15 Participa de Projeto de extensão, como bolsista ou 

voluntariado? 

3 Tipo de Ensino Médio cursado 16 Apresentou comunicação oral e/ou submeteu 

trabalho acadêmico para publicação em periódico 

ou anais de evento? 

4 Ano de ingresso no Curso de Letras da UFFS 17 Há interesse e disponibilidade (carga horária) para 

participar de projeto de pesquisa, extensão e 

cultural ? 

5 Antes de ingressar no Curso de Letras da 

UFFS residia em (informar Cidade e UF) 

18 Em qual área se identifica mais? 

 

6 Carga horária de trabalho remunerado 

(contrato temporário, CLT, ou estágio não 

obrigatório remunerado) 

19 Avalie, quanto aos métodos docentes da UFFS: 

7 Cursou outra faculdade, anterior ao Curso 

de Letras da UFFS 

20 Ser letrado para as práticas sociais corresponde ao  

"[...] estado que assume aquele que, além de 

aprender a ler e a escrever, é capaz de realizar 

associações e interações com o que lê e o que 

escreve, em sua comunidade de prática e seu 

ambiente interdiscursivo." (KLEIMAN. 2006, p. 

16). Diante disso, como tem se apresentado sua 

experiência com letramento acadêmico/científico 

durante o Curso de Letras? 

8 Cursa outra faculdade concomitante ao 

Curso de Letras da UFFS 

21 Em que medida julga importante para o 

profissional de Letras o domínio da leitura e da 

escrita às práticas sociais em sua comunidade 

educacional? 

9 Fator determinante para a escolha do Curso 

de Letras da UFFS 

22 Você sente dificuldades de aprendizagem em 

relação aos métodos de ensino nos diferentes 

Componentes Curriculares do Curso de Letras da 

UFFS, no que tange aos processos de leitura e de 

escrita? Justifique sua resposta. 

10 Grau de expectativa quanto ao Curso de 

Letras da UFFS 

23 Descreva os gêneros discursivos mais trabalhados 

no Curso de Letras no que tange ao 

desenvolvimento do letramento 

                                                 
61 Os discentes partícipes da pesquisa são nominados pela letra A, seguida de um numeral ordinal: A1, A2 [...]  
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acadêmico/científico do discente e comente as 

possíveis razões para essas escolhas? 

11 Você já leu o Projeto Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em Letras (PPC) 

24 Ao compreender "comunidade de prática" como 

"[...]  um grupo de pessoas que compartilha um 

objetivo, interesse ou necessidade comum e se 

engaja em um processo de aprendizagem coletiva 

[...]" (WENGER, 1991). Comente os pontos 

favoráveis e os enfrentamentos em sua inserção na 

comunidade de prática docente? Justifique sua 

resposta. 

12 Recebe algum tipo de bolsa e/ou auxílio 

PIBID 

25 Há estratégias explícitas ou implícitas na prática 

pedagógica dos professores para que os 

acadêmicos do Curso de Letras insiram-se 

apropriadamente em uma comunidade de prática 

docente? Justifique sua resposta. 

13 Faz uso dos livros e periódicos 

disponibilizados pela Biblioteca da UFFS 

26 Nessa perspectiva, você se reconhece como 

professor em formação inicial? Descreva os pontos 

positivos da sua inserção no ambiente acadêmico 

de licenciatura e o que pode ser ponto de 

melhoria? 

 

Fonte: Produção das Pesquisadoras 

 

Neste estudo, são ressaltados as informações que são mais relevantes à 

pesquisa. Visto que nem todas as perguntas da pesquisa serão analisadas nesse 

trabalho. Opta-se pelas mais influentes nos resultados e na construção e resposta a 

hipótese já mencionada. 

O levantamento das questões socioeconômicas é importante para a construção 

do perfil dos discentes partícipes da pesquisa, bem como para a construção do 

cenário de análise. Possibilitam a construção do objetivo principal do estudo, com 

foco na aprendizagem, que é entender os processos de letramento acadêmico-

científico e como acontece a inserção dos acadêmicos na comunidade de prática. Na 

Ilustração 2, da mesma forma, as questões destinadas aos docentes62 propõem-se à 

auxiliar na distinção desse panorama, mas com atenção ao ensino: 

 
Figura 2. Quadro Sinótico do Questionário aos Docentes do Curso de Letras 

QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES DO CURSO DE LETRAS 

1- De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPC) do Curso de Letras Português e Espanhol da 

UFFS, a leitura é uma atividade formativa e transformadora das atividades sociais e culturais. 

Como esse processo de leitura se apresenta entre os acadêmicos? 

2- No que se refere a leituras teóricas, em que medida os acadêmicos participam integralmente do 

processo de construção de sentidos? 

3- O PPC propõe a reflexão sobre a materialidade significativa dos eixos estruturantes do Curso. Em 

que medida os acadêmicos apresentam-se reflexivos, em atividades de leitura e de escrita, a fim de 

construir um posicionamento perante as teorias estudadas? 

4- Os acadêmicos das fases finais, em sua maioria, atendem à proposta do Curso quanto à 

proficiência de leitura e de escrita? Justifique. 

                                                 
62 Os discentes partícipes da pesquisa são nominados pela letra D, seguida de um numeral ordinal: D1, D2 [...]  
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5- Qual o perfil pretendido dos professores em formação do Curso de Letras e qual tem sido o 

alcance dessa meta? 

6- Ao entender comunidade de prática como "[...]  um grupo de pessoas que compartilha um 

objetivo, interesse ou necessidade comum e se engaja em um processo de aprendizagem coletiva 

[...]" (WENGER, 1991), em que medida os acadêmicos apresentam aptidão a integrarem-se nesse 

ambiente docente? 

7  Ser letrado para as práticas sociais  corresponde ao  "[...] estado que assume aquele que, além de 

aprender a ler e a escrever, é capaz de realizar associações e interações com o que lê e o que 

escreve, em sua comunidade de prática e seu ambiente interdiscursivo." (KLEIMAN, 2006, p. 16). 

No que tange ao âmbito acadêmico/científico, qual o papel dos atores desse processo (os 

acadêmicos) no Curso de Letras, bem como os seus desafios? 

8- Existem estratégias sistematizadas pelo Curso de Letras para que se viabilize o letramento 

acadêmico/científico, possibilitando ao discente inserir-se com proficiência em uma comunidade 

de prática docente? 

Fonte: Produção das Pesquisadoras 

 

O processo de geração e o percurso analítico dos dados acontecem de acordo 

com as informações fornecidas pela Secretária Acadêmica de Curso, considerando os 

acadêmicos que estão matriculados nas últimas fases da graduação em Letras 

Português e Espanhol. O recorte de dados/informações estabelecido é de 37 alunos, 

sendo que todos acordaram que têm possibilidade de acessar o espaço virtual em que 

são convidados a responder o questionário, porém, somente 23 alunos participam da 

pesquisa, cumprindo com todas suas etapas. É percebido que, desses 23 acadêmicos, 

54,05% estão cursando a 9º Fase e 40,09 %, a 7º Fase. O restante alterna-se em ambas63.   

O perfil discente, que contempla essa etapa do Curso, é composto de 

acadêmicos entre 19 e 45 anos de idade, em que 18,2% têm diploma de Magistério, 

9,1% Ensino Médio Técnico e 68,2% o Ensino Médio convencional. Esses índices 

revelam também que os formados em Magistério fazem parte da 9º fase e já possuem 

experiências com o ambiente docente.   

Esses dados parecem desvelar um panorama diferenciado à análise da 

pesquisa, pois o maior número de acadêmicos da 9º fase participam de eventos de 

letramento desde o Ensino Médio. Isso pode revelar-se como uma contribuição a sua 

formação, não só para os processos de letramento, mas também para a inserção 

proficiente em comunidades de prática docente, visto que participam de ações 

professorais direcionadas ao trabalho com a educação infantil e, posteriormente, no 

Curso de Letras, apropriam-se de conhecimentos que permitam desenvolver 

capacidades de ações docentes no ambiente do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. 

É possível que, neste caso, ao iniciarem a graduação com noção preliminar do 

que sejam os processos de ensino e os de aprendizagem, estabeleça-se um ambiente 

mais confortável a esses acadêmicos para a apropriação de novos conhecimentos 

pedagógicos e linguísticos, em contraposição aos 68,2% que têm contato com esses 

processos específicos somente no ensino superior. A comprovação desse 

                                                 
63Alguns alunos cursam diferentes fases, em período concomitante. Nestes casos, considera-se, para fins de 

recorte, quem têm cumpri do a maior parte dos créditos.  
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pertencimento à comunidade de prática docente anterior a universidade é visualizada no 

depoimento do participante A14, quando questionado, na questão 26, sobre o 

reconhecimento de professor em formação inicial e a inserção no ambiente 

acadêmico de licenciatura: 

 
Por ter cursado o magistério, o sentimento de pertencimento a classe de professor 

em formação é anterior ao ingresso no curso de Letras, e a inserção neste 

ambiente foi satisfatória, as experiências desenvolvidas na universidade vão se 

complementando e a cada componente a identidade de professora é fortalecida, 

embora por vezes o processo seja exaustivo e o tempo curto, por ter de conciliar 

com o com o trabalho.  

 

Outro aspecto identificado relaciona-se às cidades em que os estudantes 

investigados residem - circunvizinhas à UFFS, Campus Realeza, compartilhando de 

perfis econômicos, sociais e culturais semelhantes -, e o período de trabalho, na 

maioria, entre 20 e 44 horas. Os períodos de trabalho são alternados em sua maioria 

entre 20 e 44 horas semanais: 54,5% optaram pelo Curso em licenciatura, por se tratar 

de uma graduação em universidade pública, bem como por sua.  

Essas informações conduzem a inferências acerca da importância entre os elos 

de língua, sociedade e cultura, bem como a relação diacronia e espacial entre eles 

(SOARES, 2003). É por meio desse entrelace da perspectiva social que a língua, a 

escrita e a cultura tem influência nos eventos de letramento vivenciados pelos 

acadêmicos, pois 54,5%  optaram pelo Curso em licenciatura, por se tratar de uma 

graduação em universidade pública,  localizada nas proximidades da região em que 

residem.   

Também, revela o perfil profissional dos estudantes, que, em seu trabalho, 

bem como em sua vida privada, realizam o letramento ideológico, no ambiente 

acadêmico, mantém contato, principalmente, com o modelo de letramento autônomo, 

que pressupõe a prática restrita aos círculos acadêmicos, “[...] centrada no sujeito e 

nas capacidades de usar apenas o texto escrito.” (STREET, 2014, p. 09). Nesse viés, 

alguns dos acadêmicos demonstram interesse em ampliar a sua participação 

consciente em ações de ensino e de aprendizagem que desenvolvam o modelo 

ideológico. Sendo isto justificado através da resposta do participante A3, na pergunta 

24A, quando questionado sobre sua inserção na comunidade de prática docente: 

 
Como desfavorável vejo a realidade do aluno trabalhador que nos suprime 

tempo que poderíamos usar nos envolvendo mais com a comunidade de prática 

docente. Na medida do possível a universidade dispõem espaços e momentos 

pra estarmos mais engajados e envolvidos com esse espaço o que é positivo e nos 

ajuda a nos inserirmos nessa comunidade.  

 

Os dados gerados mostram, além disso, que apenas 21,07% dos acadêmicos 

participam atualmente de projetos de pesquisa e somente 13 % dos de extensão. 

Contudo, quando questionados sobre seu interesse e sua de pesquisa, extensão e 
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cultura, como bolsistas e/ou voluntários, 65,02% dos acadêmicos demonstram 

interesse e disponibilidade de carga horária.  

Isso revela que, mesmo que poucos acadêmicos tenham a oportunidade e a 

disponibilidade a participar dessas atividades, grande parte parece recebê-las 

positivamente. Isso é significativo, porque se trata de um aspecto preponderante e 

salutar da vida acadêmica que pode resultar em muito crescimento às capacidades 

relacionadas à leitura e à escrita dirigidas a comunidades de prática, uma vez que 

esses projetos preconizam a inserção do acadêmico tanto na comunidade interna 

como externa à Universidade, conduzindo a interações em situações reais e de 

participação legítima na docência. Por extrapolar as atividades convencionais do 

Curso, apresenta experiências diferenciadoras e devem ser valorizadas pelos 

discentes. 

No que tange à pergunta, os estudantes expressam que as principais 

dificuldades encontradas estão no início da graduação, pois consideram que o Ensino 

Médio não os prepara substancialmente para as questões teóricas propostas na 

universidade, como em relação às concepções de língua e linguagem, bem como o 

estudo de gêneros discursivos. Ressaltam, no entanto, que, nas fases finais, a maioria 

já está adaptada ao Curso, desenvolvendo métodos de estudo sobre atividade de 

leitura e de escrita adequados, bem como de técnicas de aprendizagem pertinentes a 

essas capacidades.   

Essa constatação também é explicitada por Motta-Roth, uma que vez que, na 

universidade, a grade de ensino é estruturada em componentes curriculares, os quais 

são sequenciados para a evolução das habilidades necessárias ao domínio da leitura e 

da escrita, como também para a inserção dos acadêmicos na comunidade de prática 

docente. Assim, “[...] podemos pensar que cada disciplina ou área do saber que 

compõe o universo acadêmico de pesquisa e ensino nas universidades corresponde a 

uma grande comunidade de prática, compreendida de unidades menores, 

organizadas em rede.” (MOTTA-ROTH, 2013, p.137).   

A minoria dos discentes, contudo, sente algumas dificuldades na proficiência 

da leitura e na compreensão de textos teóricos. Em consonância, os docentes 

percebem essas disparidades, ressaltando a importância das orientações extraclasses, 

pois, por meio delas, as dúvidas e as dificuldades são sanadas e compreendidas, 

reforçando-se ainda as relações professor e aluno. 

 Em relação à questão 24A, ao compreender comunidade e de prática como "[...] 

um grupo de pessoas que compartilha um objetivo, interesse ou necessidade comum 

e se engaja em um processo de aprendizagem coletiva [...]" (LAVE, WENGER, 1991), 

é percebido que os acadêmicos estão em pleno processo de inserção e de participação 

na comunidade de prática docente. A principal forma de consolidação justificada 

pelos estudantes foi o envolvimento com programas e projetos de iniciação a 

docência como o PIBID, de iniciação cientifica e os estágios curriculares obrigatórios. 

Dentre os pontos elencados pelos acadêmicos, também pelos docentes 

entrevistados, os mais influentes e satisfatórias eventos de letramento são os 

relacionados aos estágios de longa duração, à inclusão e à participação em grupos de 
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pesquisa, em projetos de ensino e de extensão, como o PIBID- Programa de 

Institucional de Bolsas para Iniciação a Docência. A pesquisa revela que os 

acadêmicos participantes apresentam participação periférica legítima na comunidade 

de prática docente, pois, por meio de diferentes atividades, integram-se ao objetivo 

comum desse reduto social. 

Além disso, pesquisa demonstrou que 69,6% dos participantes já apresentam 

comunicações orais ou submissões de trabalhos acadêmicos para publicação em 

anais de eventos. Esses números revelam que a maioria participa de eventos de 

letramento que são importantes para a construção tanto do letramento autônomo 

como ideológico, possibilitando-lhes a inserção em sua comunidade de prática 

docente.  

Também, demonstra que parte desses 69,6% pertence à última fase do Curso, 

evidenciando que há maior carga horária de estágios e maior nível de produção 

acadêmica, intensificados nos semestres finais do Curso. Com os estágios, aumentam 

as experiências e, por meio deles, os alunos constroem relatórios que, geralmente, são 

apresentados em  eventos, bem como reorganizados para publicações em periódicos 

e anais.  

Outro aspecto relevante está no fato de a construção do projeto e do relatório 

de pesquisa na produção do Trabalho de Conclusão de Curso, que gera autonomia 

na escrita e possibilita o reconhecimento de autoria. De acordo com Street, o 

letramento autônomo prevalente a círculos acadêmicos pode isolar o processo de 

aprendizagem, tornando essa prática restrita a modelos pré-estabelecidos, se não 

houve o privilégio de coaduná-lo às práticas sociais. Já o modelo ideológico 

preconiza os processos de leitura e de escrita, reconhecendo a natureza ideológica 

dessas práticas, inseridas em um contexto situado social, cultural e historicamente: 

 
Se, por um lado, muitos educadores e idealizadores de políticas vêem o 

letramento como sendo uma habilidade meramente neutra, igual em qualquer 

lugar e a ser distribuída (quase que injetada em alguns discursos baseados em 

idéias médicas) para todos em iguais medidas, o modelo ideológico reconhece 

que as decisões políticas e em educação precisam estar baseadas em julgamentos 

prévios sobre que letramento deve ser distribuído, e por quê. Assim sendo, a 

pesquisa de caráter etnográfico não sugere que as pessoas sejam simplesmente 

deixadas como estejam, com base no argumento relativista de que um tipo de 

letramento é tão bom quanto o outro. Mas também não sugere que as pessoas 

simplesmente devem “receber” o tipo de letramento formal e acadêmico 

conhecido pelos responsáveis pela determinação de políticas e que, de fato, 

muitas delas já terão rejeitado. “Fornecer” esse tipo de letramento formalizado 

não levará à atribuição de poder, não facilitará novos empregos e não gerará 

mobilidade social. (STREET, 2003b, p. 10-11). 
 

Nesse sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras 

Português e Espanhol contempla, como a Matriz Curricular, três grande áreas de 

ensino e de aprendizagem; o Domínio Comum, o Conexo e o Específico. No 
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primeiro, pretende-se que o acadêmico desperte “[...] a consciência sobre as questões 

que dizem respeito ao convívio humano em sociedade, às relações de poder, às 

valorações sociais, à organização sócio-político-econômica e cultural das sociedades, 

nas suas várias dimensões.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, 

2010, p. 37). 

Já o segundo, o Domínio Conexo, que compõem o “[...] conjunto disciplinas da 

área pedagógica, as quais têm por finalidade situar e habilitar o aluno do curso para 

a prática docente, seja para o ensino de língua materna e estrangeira, além das 

respectivas literaturas.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, 2010, p. 

37). Por fim, o Domínio Específico relaciona-se aos componentes curriculares 

ofertados no decorrer do Curso, contemplando a área de língua portuguesa, de 

língua espanhola e de suas literaturas. 

  Em consonância com essa proposta, os docentes acreditam que os 

letramentos na Universidade ocorrem de forma gradual e processual, conforme D1: 

 
No caso de Letras, os Componentes Curriculares dos três Domínios conseguem 

dialogar com relativa facilidade. O Domínio Comum conecta-se a questões 

práticas (como Estatística e Informática) e a questões de áreas afins (como 

Sociologia e História). O Conexo interage com a visão didática e educacional que 

está presente em todos os componentes. E como há uma boa interação entre os 

professores, muitas atividades podem ser pensadas e propostas para reflexão, 

embora ainda haja certo estranhamento por parte de alguns acadêmicos, que 

ainda vêm com o pensamento compartimentado de disciplinas do Ensino Médio.  
 

Concomitante à compartimentação citada por D1, os discentes apresentam 

questões pertinentes às dificuldades vistas à educação básica, que se estende à 

universidade e às práticas estudantis. Em outro depoimento, A5 explícita a dificuldade 

no adentramento das teorizações e discussões que o ambiente acadêmico exige, 

gerando certo choque metodológico, comparada ao nível anterior. Contudo, essa 

mudança faz-se necessária, pois, no decorrer do processo, os alunos conseguem se 

familiarizar e interagir diretamente com os processos metodológicos de leitura e de 

escrita. Ainda sobre a leitura e a escrita no ambiente acadêmico, os docentes expõem a 

importância de levar em conta a subjetividade de cada aluno. Segundo o D3, a 

 
[...] atividade reflexiva-analítica é provocada pela interação entre acadêmicos e 

orientador(es) durante o processo de materialização do dizer  [...] respeitado o 

processo individual de desenvolvimento e de aprendizagem, considero que os 

acadêmicos do curso de Letras vão construindo um conhecimento teórico e 

ensaiando reflexões teórico-prática ao longo do processo de formação.  
 

Assim, de forma orientada, nas primeiras fases, os alunos, gradativamente, 

conseguem inserir-se no ambiente acadêmico, ocorrendo o desenvolvimento e a 

construção de sua autonomia. De acordo com D5, “[...] a partir da segunda metade do 

Curso, quando começam os estágios supervisionados, os acadêmicos conseguem [...] 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
2

4
 

posicionar-se ativamente em relação às perspectivas teóricas, especialmente quando as 

discussões são vinculadas ao ensino.” A análise desses pressupostos, tanto dos 

docentes, quanto dos acadêmicos, está em consonância com a proposta do Projeto 

Político Pedagógico dessa instituição, apresentando que os processos de leitura e de 

escrita devem ser preconizados e estar de acordo com a formação docente integral. 

Ser letrado para as práticas sociais corresponde ao "[...] estado que assume 

aquele que, além de aprender a ler e a escrever, é capaz de realizar associações e 

interações com o que lê e o que escreve, em sua comunidade de prática e seu ambiente 

interdiscursivo." (KLEIMAN. 2006, p. 16). Diante disso, os acadêmicos participantes da 

pesquisa, ratificados pelos depoimentos docentes, demonstram que paulatinamente 

estão amadurecendo seus processos de letramento, como evidencia A7: 

 
O crescimento pessoal ocorre, tanto nas ações comunicativas (verbais) quanto de 

escrita, onde assumimos o papel de "autor" e também como  leitor critico. 

Durante a graduação, as noções de escrita e abordagem teórica passaram a fazer 

sentido, e com o tempo, passamos a apresentar este conhecimento na escrita da 

trabalhos, artigos, comunicações orais, etc.  
  

Essas experiências demonstram construção individual e coletiva, seja por 

intermédio de professores, pela relação entre os pares, ou pela participação em 

programas e projetos que essa comunidade de prática pressupõe. Wenger mostra 

que, “[...] essa aprendizagem coletiva resulta em práticas que refletem tanto a busca 

de nossos objetivos quanto as relações sociais concomitantes. Essas práticas são, 

portanto, propriedade de um tipo de comunidade [...] as comunidades de prática.” 

(WENGER, 1998, p.45). Os estudantes ressaltam, ainda, a importância da inserção no 

processo criativo e reflexivo que a comunidade de prática docente proporciona e as 

relações interpessoais que a contemplam. 

Street define que as práticas de letramento são situadas nas relações sociais onde 

cada sujeito contempla sua individualidade, construindo identidade no comando 

dessas práticas (STREET, 2003b). Nesse sentido, todos os entrevistados afirmaram que 

há fundamental importância do domínio da leitura e da escrita na universidade para 

a inserção pertinente do professor em formação no ambiente escolar- acadêmico.  

Infere-se, com base nas considerações apontadas neste estudo, que as práticas 

de letramentos são os modos de utilizar a leitura e a escrita para construir valores no 

contexto em que os sujeitos participam. Assim, os acadêmicos podem compartilhar 

dos mesmos eventos de letramento, porém suas práticas podem ser subjetivas, 

construindo sentidos diferentes em cada ação desse processo de construção e de 

aprimoramento das capacidades de leitura e de escrita.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa analisa os letramentos para as práticas sociais e a formação do 

professor de língua materna, com foco nas fases finais do Curso de Letras da 
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Universidade Federal da Fronteira Sul. Em resposta à pergunta de pesquisa e à 

hipótese de que os acadêmicos das fases finais do Curso de Letras da UFFS demonstram 

participação periférica legítima como aprendizes é corroborada pelo resultado da geração 

de dados e da análise empreendida. Por meio de diferentes práticas, inserem-se na 

comunidade de prática docente e se reconhecem como professores em formação 

inicial. 

Entende-se, também, em consonância com os instrumentos aplicados, que a 

legitimidade desse processo, que ocorre por meio da práxis que os estágios 

supervisionados proporcionam, bem como a participação em atividades de pesquisa 

e de extensão, colaboram fundamentalmente à apropriação dos conhecimentos 

linguístico-pedagógicos e à construção de saberes teórico-práticos nos componentes 

curriculares do Curso.  

Acredita-se que a contribuição deste trabalho está na ampliação reflexiva do 

pesquisador, como também no reconhecimento de que as práticas docentes dos 

professores em formação em foco, por meio dos diferentes tipos de letramentos, 

contribuem em sua inserção em sua comunidade de prática específica. Ademais, as 

informações aqui compartilhadas podem oportunizar outras investigações de cunho 

etnográfico.  

Desse modo, ressalta-se a importância de os professores em formação 

identificarem-se como autores de seu próprio discurso em seu ambiente formativo, 

de acordo com suas práticas  letradas. Logo, entende-se que a repercussão de 

pesquisas desta natureza é de âmbito pedagógico, linguístico, histórico, social e 

cultural, uma vez que a investigação abarca a triangulação de dados de diferentes 

teorias das ciências humanas, na tentativa de fomentar a reflexão docente acerca dos 

múltiplos letramentos necessários à formação desses profissionais da educação. 
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UM OLHAR RESPONSIVO E 

RESPONSÁVEL SOBRE O 

ENSINO DE LITERATURA NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS  

 

Raphael Soares SALES64 

Natália Rodrigues Silva do NASCIMENTO65 
 

RESUMO 

 

Este trabalho buscou, com embasamento teórico nos estudos do Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN, 2010, 2011, 2017; VOLOCHÍNOV, 2013), tecer reflexões sobre o ato responsivo e 

responsável no ensino de literatura em escolas públicas do país. Para tanto, efetuou-se a 

análise dos documentos oficiais de parametrização do ensino brasileiro nas sessões que 

tratam sobre a literatura, principalmente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em contraponto com a realidade apresentada 

pelos livros didáticos que constam na listagem oficial do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Desta forma, obteve-se como resultado a percepção de que a tentativa de 

construção de uma “história da literatura”, isto é, a abordagem extremamente historicista e 

fragmentada encontrada nos livros didáticos de Língua Portuguesa, não se aproxima do 

conceito de ensino de literatura considerado capaz de expandir o horizonte valorativo dos 

alunos, a capacidade de análise crítica do contexto social, histórico, político, econômico em 

que estão inseridos, bem como a competência linguística literária e suas particularidades, 

habilidades que são, inclusive, previstas como metas pelos documentos oficiais. De igual 

forma, a abordagem adotada pelos livros didáticos não se aproxima do conceito de história, 

fazendo com que fique evidente a deficiência que existe nessas áreas do ensino público 

brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Ato responsivo/responsável. Ensino de literatura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

o atual cenário educacional brasileiro, a maioria dos alunos frequenta 

escolas públicas, as quais são geridas estruturalmente e metodologicamente 

pelo Estado (aqui compreendido de forma geral, em todas as suas esferas 

administrativas). É de comum acordo que educação representa a chave para um 
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futuro de qualidade para os jovens e, consequentemente, para a nossa nação, mas é 

possível afirmar que esta educação que os alunos recebem hoje os auxilia a se 

tornarem membros ativamente reflexivos, questionadores e atuantes dentro de sua 

comunidade? Ou está apenas preparando-os para o mercado de trabalho? 

Questões como essas permeiam a realidade educacional no Brasil, pois não só 

a estrutura das escolas fica cada vez mais precária, a exemplo do sucateamento das 

Universidades Federais no país, mas também as mudanças na base educacional, 

como a retirada de disciplinas como sociologia e filosofia, interferem diretamente na 

constituição deste aluno não só como um futuro profissional mas, principalmente, 

como cidadão capaz de compreender e requerer o cumprimento de seus direitos e de 

desempenhar seus deveres.  

Nesta perspectiva, enfatizamos neste trabalho uma análise acerca do ensino de 

literatura e a influência que essa área do saber enquanto disciplina curricular do 

ensino básico provoca na constituição do aluno como sujeito reflexivo e atuante na 

sociedade em que está inserido. Neste viés, este trabalho objetiva apresentar os 

resultados de um breve levantamento de informações sobre o funcionamento e a 

normatização da Educação nas escolas públicas do país por meio dos documentos 

oficiais que servem de parâmetros ao ensino, na tentativa de culminar em uma 

análise detalhada sobre o tratamento dispensado à literatura nos livros didáticos 

distribuídos na rede pública de ensino, em cotejo com os conceitos de ato responsivo-

responsável dentro dos estudos do Círculo de Bakhtin. 

    

O ATO RESPONSIVO-RESPONSÁVEL E O ENSINO DE LITERATURA 

  

Para iniciarmos a reflexão sobre os conceitos de ato responsivo-responsável 

(Postupok) para o Círculo de Bakhtin, preferimos partir da noção de não-álibi na 

existência. Segundo BAKHTIN (2010), o sujeito participa do acontecimento (existir-

evento) de modo único e singular, uma vez que no momento e no lugar específicos 

ocupados por ele nenhum outro sujeito pode penetrar. É por isso que o filósofo russo 

afirma que “a singularidade do existir presente é irrevogavelmente obrigatória” 

(BAKHTIN, 2010, p. 96).  

Desse lugar e momento únicos, o sujeito interage/dialoga com outros 

sujeitos/lugares/discursos de forma responsável, uma vez que ocupa um lugar 

singular e único e só o fato de existir naquele lugar único e naquele tempo específico 

provoca nos outros a construção de enunciados a partir dos enunciados que ele 

mesmo produz, os quais, por sua vez, decorrem de enunciados anteriores, isto é, os 

sujeitos se constituem a partir das relações dialógicas que travam com outros, na 

cadeia enunciativa no grande tempo. Daí decorre a noção bakhtiniana de alteridade, na 

medida em que os sujeitos se constituem mutuamente e toda relação é intersubjetiva, 

sociológica e histórica, assim como os próprios sujeitos.  

Por outro lado, a interação ocorre de maneira responsiva, tendo em vista que os 

enunciados produzidos pelos sujeitos decorrem de enunciados anteriores que 

circulam em dada situação comunicativa e que vão suscitar, sucessivamente, novos 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
3

0
 

enunciados, sem ser possível delimitar o princípio, tampouco o fim, mas 

considerando-se o que está por vir (que, inclusive, é elemento indissociável de 

todo(a) enunciado/enunciação), sendo constituídos e constituintes da cadeia 

enunciativa no grande tempo.  

Sob a perspectiva do GEGe (Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso, 

2009), se apreciarmos o sujeito bakhtiniano, lembramo-nos de que ele representa uma 

singularidade única, a qual se exprime, unicamente, dentro do campo existencial. O 

simples fato da sua existência, por relação consequencial, já torna impossível o seu 

álibi. Por existirem, os sujeitos devem, inarredavelmente, se constituir/submeter a 

escolhas e ações, e como consequência: 
 

[...] ninguém tem como escapar de sua responsabilidade existencial: temos o dever 

de responder [...]. Bakhtin vai dizer também que viver é responder; é assumir, a 

cada momento, uma posição axiológica frente a valores. Viver é participar desse 

diálogo inconcluso que constitui a vida humana. (GEGe, 2009, p.76) 

 

Deste modo, aos sujeitos não existe escapatória do ato e da sua resposta, de 

forma que a todo sujeito é atribuída responsividade e responsabilidade pela simples 

existência, que por si só já produz e suscita enunciados em resposta e em provocação 

a outros enunciados, alimentando a cadeia enunciativa. Tendo ciência disso é que 

afirmamos com base nos estudos do Círculo de Bakhtin que não existe álibi e que, 

conforme os dizeres dos pensadores do Círculo, viver é agir, não há como nos 

desvencilharmos dessa condição. E é a partir desta presença obrigatória no 

acontecimento (existir-evento) e na relação com o outro (sujeito/lugar/acontecimento), 

que nos constituímos como sujeitos responsivos e responsáveis:  

 
O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 

obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que 

constitui a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e 

forçosamente projetada como algo ainda por ser alcançado. É apenas o não-álibi 

no existir que transforma a possibilidade vazia em ato responsável real (através 

da referência emotivo-volitiva a mim como aquele que é ativo). É o fato vivo de 

um ato primordial ao ato responsável, e a criá-lo, juntamente com seu peso real e 

sua obrigatoriedade; ele é o fundamento da vida como ato, porque ser realmente 

na vida significa agir, é ser não indiferente ao todo na sua singularidade.” 

(BAKHTIN, 2010, p. 99).  

 

Nesse norte, BAKHTIN (2010) afirma que a participação dos sujeitos no 

acontecimento (existir-evento) faz com que cada manifestação seja por meio de 

pensamentos, sentimentos, desejos, seja por meio de atos, falas, tomada de posições, 

silenciamentos, é sempre um ato ativamente responsável e responsivo, que nos 

constitui como sujeitos a partir da relação com o outro (sujeito/lugar/acontecimento).  

Em seu artigo “Arte e Responsabilidade”, BAKHTIN (2011) apresenta “a 

ciência, a arte e a vida” como os três campos da cultura humana e afirma que a 
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relação desses campos com os sujeitos apenas se perpetua se estiverem incorporados 

à sua própria unidade existencial, posto que, se permanecerem unidos apenas no que 

diz respeito ao mesmo espaço e ao mesmo tempo, a relação que se estabelece é tida 

como meramente mecânica e artificial, isto é, apenas a disposição desses campos de 

maneira próxima não faz com que estejam interligados na unidade do sentido, ao 

contrário, faz com que sejam estranhos ainda que lado a lado:  
 

O artista e o homem estão unificados em um indivíduo de forma ingênua, o mais 

das vezes mecânica: temporariamente o homem sai da “agitação do dia a dia” 

para a criação como para outro mundo “de inspiração, sons doces e orações”. O 

que resulta daí? A arte é de uma presunção excessivamente atrevida, é patética 

demais, pois não lhe cabe responder pela vida que, é claro, não lhe anda no 

encalço. (BAKHTIN, 2011, p. XXXIII). 

 

Nesse sentido, Bakhtin tece duras críticas ao homem que incorpora a arte e a 

vida de forma ingênua; que ao lidar com a arte se distancia da vida e que quando 

vive não se relaciona com a arte de maneira responsável. E essa é a grande questão 

apresentada pelo filósofo, a de que arte e vida devem se responsabilizar 

mutuamente, uma vez que “pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder 

com a minha vida para que todo o vivenciado e compreendido nela não permaneçam 

inativos.” (BAKHTIN, 2011, XXXIII-XXXIV). Desta forma, o poeta tem culpa pela falta 

de frutos que resulta da arte quando se revela apartada da vida e das questões que 

regem a existência em sociedade, da mesma maneira que o homem tem culpa quando 

não reflete sobre as questões levantadas pela arte e não as incorpora à própria vida, 

ignorando temas que fazem com que o modelo posto de sociedade se perpetue em 

detrimento de questões vitais e humanitárias: 

  
O indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos 

devem não só estar lado a lado na série temporal de sua vida mas também 

penetrar uns os outros na unidade da culpa e da responsabilidade (BAKHTIN, 

2011, XXXIV).  

 

Se vida e arte representam “duas partes” distintas, quando deveriam 

representar um todo - algo intrinsecamente relacionado e mutuamente constituído, 

significa que falta algo que as ligue. É neste ponto que se torna relevante falar sobre a 

responsabilidade. Aqui, a responsabilidade exerce a função de um elo, na medida em 

que faz com que vida e arte se constituam e se culpem mutuamente. A trivialidade 

da arte – poeta no texto – existe porque o artista não está inteiramente inserido na 

vida do homem, que, por sua vez, vive sem considerar a importância da arte, 

fazendo com que esta se esterilize aos poucos. Para que arte e vida sigam se 

constituindo produtivamente no grande tempo, devem travar entre si constantes 

relações dialógicas tendo por princípio a  responsabilidade e a culpa mútuas.  

Essa inter-relação necessária entre arte e vida na unidade responsável e 

responsiva dos sujeitos faz com que o ensino da literatura seja carregado de 
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relevância, principalmente ao considerarmos a escola como um ambiente de 

formação crítica e reflexiva dos sujeitos que, a partir do contato sistematizado com as 

descobertas científicas, filosóficas, históricas, sociais, culturais etc. feitas ao longo do 

tempo pela humanidade, se desenvolvem como cidadãos questionadores e atuantes 

do/no meio social, político, econômico, moral, cultural em que estão inseridos.  

Assim, trazendo essa discussão para o tema objeto do presente trabalho, arte e 

vida se responsabilizam mutuamente durante as aulas de literatura no momento em 

que o aluno percebe que a importância de se estudar as obras literárias extrapola o 

mero entretenimento. O estudo dos gêneros do campo literário tem o condão de fazer 

com que os sujeitos saiam do lugar comum, habitual, confortável ao serem expostos a 

temas que dizem respeito ao sistema (social, político, econômico, cultural etc.) que 

estabelece e sempre estabeleceu os padrões de vida na sociedade ao longo do tempo, 

para que, a seguir, os sujeitos reflitam e questionem esses padrões, saindo do lugar 

antes ocupado e contemplando a situação de maneira distanciada e crítica. Desta 

forma, a relação dialógica e alteritária proposta pela literatura dá acabamento, faz 

com que os alunos percebam e reflitam sobre o meio em que eles próprios estão 

inseridos e, posteriormente, ao fazerem o movimento de voltar aos lugares antes 

ocupados, os alunos retornam carregados de outros olhares, percepções, 

entendimentos, reflexões, questionamento, que os constitui como sujeitos que, num 

futuro próximo, tomarão as decisões que conduzirão a nossa sociedade.  

GERALDI (2018) afirma que ao ler uma obra o leitor faz o movimento de ir ao 

encontro do projeto de dizer do escritor, ter a experiência estética e, a seguir, voltar à 

própria vida enriquecido pelo produto da leitura: “Volta-se o mesmo e outro depois 

de cada efetiva experiência de leitura”. (GERALDI, 2018, p.  150 – destaque nosso). 

Isso ocorre porque a leitura dá vida ao texto e o transporta para outra realidade, a 

realidade do leitor, a partir da qual o texto terá outros sentidos e será objeto de uma 

compreensão responsável e responsiva que, por sua vez, suscitará enunciados outros 

e permanecerá no leitor como elemento formador de sua subjetividade. Subjetividade 

esta que é intersubjetiva uma vez que se constitui por meio do diálogo com o outro. 

Nesse sentido, Geraldi discorre que 

 
Da experiência estética - a leitura do texto literário é uma experiência estética - 

retornamos ao mundo da vida enriquecidos pela percepção de que nossas 

verdades não são verdadeiras, exigindo-nos maior compreensão com as verdades 

não verdadeiras dos outros. O trânsito do mundo estético ao mundo ético, e deste 

para aquele, é que nos faz “conhecedores” - mundo da cognição. (op. cit, p. 163).  

 

Portanto, denota-se que o conhecimento é adquirido a partir das relações 

dialógicas que travamos com o outro (sujeito/lugar/acontecimento), sendo que a obra 

literária nos propicia o contato com um outro mais distante, ou seja, com o projeto de 

dizer (BAKHTIN, 2016, p. 24) do escritor que, muitas vezes, viveu em época remota, 

em modelo de sociedade e de cultura diversos. Ainda assim, a partir da leitura, esse 

projeto de dizer é trazido para a realidade do leitor e adquire novos sentidos, 
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cumprindo o papel de outro e dando acabamento estético ao leitor, fazendo com que 

ele tenha uma percepção maior da realidade objeto de observação, podendo ser (e 

muitas vezes é) a sua própria realidade.  

Em se tratando do contexto resultante do acontecimento sala de aula, a relação 

dialógica com a literatura, a qual deve ser mediada pelo professor, assume contornos 

ainda mais significativos, uma vez que os alunos são leitores em formação e que 

pode ser que eles tenham ali, em sala de aula, o único contato possível com os 

gêneros literários. É por tal motivo que se revela importante o estudo do tratamento 

dado à literatura pelos documentos oficiais e pelos livros didáticos, no intuito de 

observar se o que está sendo feito em sala de aula é direcionado à formação reflexiva 

e crítica dos alunos por meio da leitura, isto é, do contato efetivo com as obras 

literárias a partir de seus contextos culturais de criação em direção às suas 

contribuições para a formação da cultura da humanidade, ou se está apenas 

percorrendo de forma historicista, fragmentada e descontextualizada os chamados 

períodos ou movimentos literários.  

BAKHTIN (2017) discorre acerca dos estudos literários em sua palestra “A 

ciência da literatura hoje (Resposta a uma pergunta da revista Novi Mir)”, a partir da 

qual estabelece os dois pontos norteadores dos estudos literários: a inseparabilidade 

entre cultura e literatura e a impossibilidade de se estudar a literatura em sua época 

de criação (atualidade).  

No que diz respeito ao primeiro ponto, Bakhtin afirma que a literatura não 

pode ser compreendida fora da cultura em que foi concebida, uma vez que os fatores 

socioeconômicos interferem primeiro na cultura como um todo e só posteriormente, 

por meio e através da cultura, tais fatores causam interferências na literatura. Nesse 

ponto, Bakhtin afirma que não é possível fazer uma análise literária e histórica sem 

considerar a cultura na qual a literatura foi criada: 
 

Nossos trabalhos de história e teoria da literatura costumam caracterizar as 

épocas a que se referem os fenômenos literários estudados, mas, na maioria dos 

casos, essas caracterizações em nada diferem daquelas apresentadas em história 

geral, desprovidas da análise diferenciada dos campos da cultura e sua interação 

com a literatura. (BAKHTIN, 2017, p. 12)  

 

Por mais que o filósofo tenha se referido aos estudos literários realizados na 

Rússia na época de sua palestra, tal crítica serve ao ensino de literatura que é levado 

a efeito nas escolas brasileiras da atualidade, conforme se evidenciará pela análise 

feita a partir dos livros didáticos. Tais estudos, que desconsideram a cultura em que a 

literatura está inserida, reduzem-se à descrição superficial, historicista e fragmentada 

das correntes literárias, fazendo com que seja “impossível penetrar nas profundezas 

das grandes obras, e a própria literatura começa a parecer algo pequeno e assunto 

desprovido de seriedade.” (op. cit., p. 12). Nesse sentido, os estudos literários devem 

buscar interpretar a literatura dentro da cultura da época em que foi concebida, 

tendo em vista esse vínculo indissociável entre literatura e cultura. 
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Além disso, Bakhtin afirma que pior do que estudar a literatura dissociada da 

cultura de seu contexto de criação é estudá-la no momento histórico fechado em que 

foi concebida, a chamada atualidade, tendo em vista que uma obra literária é 

constituída ao longo do tempo por meio de enunciados que circulam em dada 

situação comunicativa, respondendo e suscitando enunciados outros no grande tempo. 

É por tal motivo que as grandes obras literárias ultrapassam as barreiras de seu 

tempo e produzem sentidos em outras temporalidades e em outros modelos sociais, 

econômicos e culturais. Desta forma, “quando tentamos interpretar e explicar uma 

obra apenas a partir das condições de sua época, das condições da época mais 

próxima, nunca penetramos nas profundezas dos seus sentidos” (BAKHTIN, 2017, p. 

14), já que, os sentidos podem existir de forma potencial no momento contemporâneo 

à obra, entretanto, eles se revelam de forma integral em contextos culturais 

posteriores que sejam favoráveis a essa revelação.  

Para ilustrar, Bakhtin afirma que  Shakespeare e seus contemporâneos 

definitivamente não conheceram o “grande Shakespeare” que conhecemos hoje, com 

todas as significações e ressignificações a que suas obras foram submetidas ao longo 

do tempo. Se pensarmos que Shakespeare produziu as suas obras a partir de 

enunciados e formas de comunicação e de pensamentos que circulavam na época na 

linguagem literária e popular e que foram se constituindo antes dessas obras ao 

longo do tempo, e pensarmos que essas mesmas obras foram adquirindo novas 

(re)significações até chegarem ao que conhecemos hoje, e, ainda, pensarmos que 

haverão novas (re)significações ao longo do tempo até depois de nosso período de 

vida, podemos ter a noção do que significa o fato de uma obra literária estar inserida 

no grande tempo:  
 

Shakespeare usou e inseriu em suas obras os imensos tesouros dos sentidos 

potenciais que em sua época não puderam ser descobertos e apreendidos em 

toda a sua plenitude. O próprio autor e os seus contemporâneos veem, 

conscientizam e avaliam antes de tudo aquilo que está mais próximo do seu dia 

de hoje. O autor é um prisioneiro de sua época, de sua atualidade. Os tempos 

posteriores o libertam dessa prisão, e a ciência da literatura tem a incumbência de 

ajudá-lo nessa libertação. (BAKHTIN, 2017, p. 16). 

 

Nota-se que o estudo de uma obra, ainda que possa partir do período histórico 

em que ela foi concebida, abordando o contexto cultural da época de sua criação, não 

pode se limitar a esse período de tempo, de forma que as obras literárias devem ser 

analisadas e estudadas plenamente a partir de suas significações e ressignificações no 

grande tempo, bem como a partir da sua contribuição para o processo de formação da 

cultura da humanidade como um todo. Ressalta-se que essas percepções, 

definitivamente, não são alcançáveis por meio de um estudo literário fragmentado, 

historicista e sem o contato efetivo com as obras literárias como o que temos hoje em 

nossas escolas.  
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O ensino de literatura deve procurar se apoiar na chamada interpretação 

criadora, que, nos dizeres do filósofo russo, é aquela promovida pela alteridade, ou 

seja, aquela que, sem deixar para trás sua própria cultura, toma um distanciamento 

no tempo e no espaço para ter contato com a cultura do outro e, assim, se constituir 

ao mesmo tempo em que constitui o outro:  

 
A cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade (mas não em toda 

a plenitude, porque virão outras culturas que a verão e compreenderão ainda 

mais) aos olhos de outra cultura. Um sentido só revela as suas profundezas 

encontrando e contatando o outro, o sentido do outro: entre eles começa uma 

espécie de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade desses sentidos, 

dessas culturas. Colocamos para a cultura do outro novas questões que ela 

mesma não se colocava; nela procuramos resposta a essas questões, e a cultura do 

outro nos responde, revelando-nos seus novos aspectos, novas profundezas de 

sentido. (BAKHTIN, 2017, p. 18-19) 

 

Assim, o objetivo dos estudos literários deve ser alcançar essa interpretação 

criadora, que, sem deixar de lado a nossa cultura e a nossa história, se debruça sobre a 

cultura do outro, procurando manter um diálogo responsável e responsivo em busca 

de complementação, de enriquecimento mútuo. Nas aulas de literatura, esse diálogo 

só é possível a partir de um ensino que se dedique ao estudo das obras literárias 

considerando a cultura em que foram concebidas e as significações e ressignificações 

que elas foram mantendo e adquirindo ao longo do tempo, se deslocando de seu 

próprio contexto cultural de formação e constituindo a cultura da humanidade. Para 

tanto, o ensino deve assumir um viés alteritário e dialógico e não se fechar no estudo 

fragmentado e historicista dos movimentos literários, posto que, é por meio do 

contato com as obras literárias e compreendendo o diálogo que elas mantiveram e 

mantêm com as culturas ao longo do tempo que se alcança as contribuições 

necessárias para a constituição de leitores críticos, reflexivos e atuantes no meio 

social, cultural, histórico, em que estão inseridos.  

 

APRESENTANDO O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E MATERIAL 

DIDÁTICO (PNLD), A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E OS 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

  

Desde 2017, por intermédio do decreto nº 9.099, de 18 de Julho de 2017, todas 

as ações de aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos foram unificadas 

em um único programa, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD), objetivando maior abrangência, eficiência e igualdade na promoção e no 

desenvolvimento da educação em todas as escolas públicas localizadas no território 

brasileiro.  

O programa, de acordo com portal do Ministério da Educação (MEC), “é 

destinado a avaliar e disponibilizar obras didáticas pedagógicas e literárias, entre outros 

materiais de apoio à prática educativa de forma sistemática, regular e gratuita”. Assim, o 
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PNLD contempla todas as instituições de ensino das redes municipais, estaduais, 

distritais e federais, ou seja, todo o sistema educacional público brasileiro é 

contemplado pelo programa, estando excluídas de sua abrangência apenas as 

instituições particulares, que, normalmente, trabalham com material próprio. 

A escolha de qual material será efetivamente utilizado, dentre os vários 

disponibilizados pelo programa, fica a critério da escola, o que demonstra, a priori, 

uma não padronização do material didático, mas que condiz com o objetivo de 

adequação do ensino às realidades culturais, sociais e econômicas das populações 

brasileiras, que não podem ser consideradas iguais, principalmente em decorrência 

da extensão territorial do país.  
 

“Os materiais distribuídos pelo MEC às escolas públicas de educação básica do 

país são escolhidos pelas escolas, desde que inscritos no PNLD e aprovados em 

avaliações pedagógicas coordenadas pelo Ministério da Educação e que conta 

com a participação de Comissões Técnica específica, integrada por especialistas 

das diferentes áreas do conhecimento correlatas, cuja vigência corresponderá ao 

ciclo a que se referir o processo de avaliação.” (Informações obtidas no sítio 

eletrônico do Ministério da Educação, acesso em 10/09/2018, 17:42) 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que dita e 

orienta todas as instituições de ensino do país a respeito de qual direção seguir no 

que tange aos conteúdos que devem ser lecionados dentro de sala de aula. A atual 

BNCC, aprovada no dia 22 de dezembro de 2017, por meio da publicação da 

Resolução CNE/CP nº 2, regulamenta o currículo da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, uma vez que a BNCC do Ensino Médio segue em projeto ainda não 

aprovado pelo Governo Federal. Nos dizeres da BNCC: 

 

“A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza o 

conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, 

crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições 

escolares públicas e particulares passam a ter uma referência nacional obrigatória 

para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. Essa 

referência é o ponto ao qual se quer chegar em cada etapa da Educação Básica, 

enquanto os currículos traçam o caminho até lá.”(BRASIL, 2016, p. 05) 

 

Tal texto é análogo ao que consta no projeto da BNCC do Ensino Médio que, 

conforme mencionado, ainda está em tramitação. Como o próprio texto diz, a BNCC 

funciona como uma “referência”, isto é, ela prevê os parâmetros que devem ser 

almejados por todas as escolas quando forem elaborar seus currículos e projetos 

pedagógicos, os quais devem considerar, ainda, a atuação direta das famílias e da 

comunidade.  

A BNCC, por sua vez, foi elaborada com influência  dos princípios e das 

disposições norteadoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento 

de parametrização publicado em 1998, que prevê regras e objetivos gerais do  ensino, 
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devendo ser considerado orientação ou guia a ser seguido pelas escolas quando 

forem elaborar seus projetos pedagógicos, com o intuito de aumentar a abrangência e 

a qualidade do ensino, bem como as discussões e os debates acerca da melhoria do 

sistema educacional brasileiro, a partir de contribuições originadas não só da escola, 

mas também dos pais, dos governos e da sociedade.  
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um 

lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de 

outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao 

processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar 

condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de 

conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao 

exercício da cidadania. (BRASIL, 1998, p. 05).  

 

Este documento, PCN, que foi produzido após ampla discussão entre os 

educadores brasileiros, os especialistas e os demais interessados, tem o objetivo de 

nortear as escolas e os profissionais que atuam diretamente na educação não só 

momento em que forem produzir os projetos pedagógicos, mas também quando 

forem planejar as aulas, selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos e, por 

fim, as disposições constantes no documento contribuem para a formação e a 

atualização dos profissionais envolvidos nos processos educativos no âmbito das 

escolas públicas.  

Desta forma e relacionando o que foi discutido até o momento com o objetivo 

do presente trabalho, cumpre mencionar que pretende-se analisar como o conteúdo 

referente à literatura é trabalhado nos livros didáticos constantes na lista do PNLD e 

que estão em uso nas escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais, em cotejo 

com a abordagem prevista pelos documentos de parametrização mencionados, a 

BNCC e os PCN.  

  

EM FOCO: A abordagem da literatura em livros didáticos e em documentos de 

parametrização.  

 

Para análise, nos debruçamos sobre os livros didáticos que constam na lista do 

PNLD e que são utilizados atualmente por alunos do Ensino Médio da rede pública 

estadual de ensino, especificamente na parte em que tratam da literatura, tema que é 

abordado como parte integrante dos conteúdos de Língua Portuguesa e que, por esse 

fato, é trabalhado nos livros didáticos destinados a essa disciplina. Além disso, como 

o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre o ato responsivo e responsável 

no ensino de literatura nas escolas públicas, comparamos os temas abordados nos 

livros didáticos com as previsões sobre o conteúdo que constam na BNCC e sobre a 

atuação docente que encontra amparo nos PCN. Cumpre ressaltar que fizemos um 

recorte para contemplar apenas as questões relacionadas ao ensino de literatura, uma 

vez que esse é o tema que atende aos objetivos almejados no presente estudo.  
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Utilizaremos para análise a segunda versão revista da BNCC do ano de 2016, 

uma vez que a terceira versão ainda segue como projeto a ser aprovado, sendo, 

portanto, passível de sofrer alterações. Na versão analisada, podemos encontrar 

algumas observações sobre os objetivos do Ensino Médio para a formação dos 

alunos, quais sejam: a consolidação de todo o conhecimento que fora adquirido nas 

etapas anteriores de ensino, a preparação básica para o trabalho e cidadania e o 

“aprimoramento do educando como humano” (BRASIL, 2016, p. 489). Esses podem ser os 

aspectos considerados principais dessa etapa da educação e, obviamente, a reflexão e 

o ensino da literatura podem impactar diretamente esses objetivos. 

Nos próprios eixos temáticos do Ensino Médio, elencados na página 493 do 

documento, podemos perceber a importância da ensino da literatura. O eixo 1, 

intitulado como “pensamento crítico e projeto de vida”, objetiva levar aos alunos a 

possibilidade de que se desenvolvam criticamente e de maneira questionadora 

perante os problemas sociais. Inegável  a contribuição das artes de maneira geral e da 

literatura de maneira específica para a consecução desse fim, tendo em vista que o 

estudo das obras literárias propicia o enriquecimento do aluno a partir do contato 

com o contexto cultural em que a obra foi criada e com as (re)significações que essa 

obra adquiriu ao longo do tempo, as quais são constitutivas da cultura da 

humanidade como um todo. 

Todavia, o modo como a literatura é trabalhada nas escolas públicas pode não 

cumprir, ou pode cumprir de maneira ineficiente, o proposto nesse primeiro eixo. Ao 

analisarmos a abordagem utilizada pelo livro didático destinado aos alunos do 

Ensino Médio, podemos perceber a ênfase que o livro dá para as construções teóricas 

sobre uma perspectiva que contempla as fases ou movimentos literários, os quais são 

expostos de forma historicista, fragmentada e apartada do contexto cultural e das 

construções históricas que antecederam e que decorreram das obras literárias de cada 

momento. Tal abordagem não propicia o diálogo entre os alunos e as obras literárias, 

na medida em que o ensino se mostra descontextualizado do estudo das obras 

propriamente ditas e apartado da realidade em que elas foram construídas, sendo 

impossível aos alunos fazerem correlações com a própria realidade e construírem 

sentidos, o que resulta em aulas de literatura mecânicas e desinteressantes.  

Ainda de acordo com a BNCC, o material que é utilizado durante o ensino de 

literatura deve levar em consideração não somente o conteúdo trabalhado nas fases 

anteriores – Educação Infantil e Ensino Fundamental - como também a relação de 

construção individual dos alunos como sujeitos pertencentes a uma comunidade e 

coletivamente inseridos nela: 

 

As escolhas literárias, para cada ano da escolaridade, pressupõe um sujeito em 

formação, seja ele criança, adolescente ou jovem, possuidor de repertórios 

literários, e membro de uma coletividade que compartilha bens culturais com 

endereçamentos específicos, conforme a idade. (BRASIL, 2016, p. 96) 
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 Em outras palavras, de acordo com a BNCC, em cada ano do ciclo médio são 

inseridas disciplinas que acompanharam o desenvolvimento do aluno e que 

contribuem para o seu desenvolvimento como cidadão: 
 

Embora não se possam determinar cortes objetivos relacionados a preferências, 

estilos e temas, a BNCC evidencia, para cada etapa, um leque de gêneros 

literários adequados aos leitores em formação. (BRASIL, 2016, p. 96) 

 

No entanto, encontramos nos livros didáticos do primeiro ao terceiro ano do 

Ensino Médio uma tentativa de exposição e reflexão acerca de uma história dos 

períodos/momentos literários, que vai do “Quinhentismo” ao “Pós-modernismo”, na 

contramão do que prevê o próprio PCN que afirma, de maneira crítica, que “A 

história da literatura costuma ser o foco da compreensão do texto” (BRASIL, 1996, 

p.16).  

Essa abordagem historicista e apartada do contexto cultural de criação das 

obras e das relações que essas mantêm com a construção da cultura da humanidade 

está presente, por exemplo, na Coleção “Se liga na Língua”, da Editora Moderna 

(ORMUNDO, SINISCALCHI, 2016), que é amplamente utilizada nas aulas de 

literatura para os alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino e que consta na 

lista do PNLD. No quadro a seguir fizemos um levantamento dos temas abordado na 

parte destinada ao trabalho com a literatura: 

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Afinal, para que serve a 

literatura? 

Romantismo: o domínio do "eu" Vanguardas européias e 

Modernismo Português Romantismo: a redescoberta do 

Brasil 

A herança lusitana Realismo-Naturalismo: Crítica e 

combate 

Modernismo: a reinvenção do 

Brasil 

Barroco: um movimento 

extravagante 

Realismo-Naturalismo 

Parnasianismo no Brasil: crítica e prazer 

estético 

Modernismo: (segunda fase): a 

consolidação de um movimento 

Arcadismo: simplicidade 

equilíbrio e razão 

Simbolismo: um novo mergulho na 

subjetividade 

Pós modernismo: um mundo em 

fragmentos 

        

  

Que arte literária se faz hoje em 

língua portuguesa?       
Fonte: tabela elaborada com base nos três volumes de livros didáticos analisados (ORMUNDO, SINISCALCHI, 

2016) 

 

Nota-se que o material de literatura se divide em 14 unidades, das quais apenas 

três representam uma abordagem que extrapola a tentativa de construção e 

apresentação exclusivamente histórica da literatura. Ressalta-se que não podemos 

deixar de mencionar a atuação do professor, que pode (re)significar todo o contexto da 

aula. Todavia, olhando para o material didático e sabendo que ele é utilizado como 

suporte para a maioria dos professores, principalmente para os que não podem, por 
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variados motivos como a dupla jornada e a falta de formação adequada, elaborar o 

próprio material que será utilizado nas aulas, não podemos deixar de pensar que o que 

é previsto nos livros didáticos é o que é feito, por fim, em sala de aula.  

De todo modo, questiona-se a abordagem quase exclusivamente historicista e 

fragmentada da literatura, sem a preocupação em formar leitores e cidadãos atuantes 

e conscientes na sociedade, na medida em que não conduz os alunos à compreensão 

da contribuição da literatura para a formação cultural da humanidade e para a 

constituição crítica e reflexiva de cada sujeito.  

Ao analisarmos os materiais didáticos destinados aos três anos do Ensino 

Médio, não encontramos a presença majoritária de uma perspectiva histórica apenas 

no material do primeiro ano, uma vez que há no livro destinado a essa etapa uma 

abordagem que leva em consideração contextualizações e explicações acerca de 

aspectos gerais e introdutórios dos gêneros literários como um todo, como, a título 

de exemplo, a estrutura e o que seriam ou não textos pertencentes à esfera literária 

encontrados nos capítulos 1 e 3, conforme figuras abaixo. 

 
Figura 1. Cabeçalho com a descrição dos temas abordados nos capítulos 1 e 3 do livro didático destinado ao 

primeiro ano do Ensino Médio 

 
Fonte: (ORMUNDO, SINISCALCHI, 2016, p. 16 e 33 ) 

 

Todavia, a partir do quinto capítulo desse mesmo livro destinado ao primeiro 

ano, podemos notar que a construção, mesmo tendo como proposta atividades de 

leitura e reflexão, investe em uma abordagem que evidencia a história como ponto 

principal para a literatura, sem considerar a cultura na qual as obras se formaram, 

sequer os diálogos que elas travaram no grande tempo. Essa abordagem estática e 

fragmentada não condiz com o que é esperado de um ensino que desempenhe com 

responsabilidade a função de formar cidadãos a partir do contato com as descobertas 

científicas, políticas, filosóficas e culturais da humanidade.  

Por outro lado, o que ocorre não pode ser considerado sequer uma construção 

histórica da literatura, tendo em vista que, conforme as disposições da própria 

BNCC, para que o estudo seja considerado histórico, a compreensão e a apresentação 

das múltiplas temporalidades existentes devem ser observadas e descritas levando-se 

em consideração mais de um ponto de vista ou referencial teórico, pois, só assim, a 

abordagem histórica respeita a multiplicidade de fatos que ocorreram no grande 

tempo. Nesse sentido, a BNCC dita que o estudo histórico: “Deve contemplar o direito de 
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todos e todas ao entendimento das múltiplas temporalidades vivenciadas pelas sociedades” 

(BRASIL, 2016, p. 154).  

Ainda no volume destinado ao primeiro ano do Ensino Médio (ORMUNDO, 

SINISCALCHI, 2016), os autores construíram uma linha do tempo para antecipar aos 

alunos os temas que serão trabalhados na literatura durante os três anos do Ensino 

Médio: 

 
Figura 2. Linha do tempo com os movimentos literários, principais obras e autores, que é encontrado no livro 

didático. 

 
Fonte: ORMUNDO, SINISCALCHI, 2016, p. 76/77 

 

Ainda que o objetivo seja o de antecipar ao aluno as etapas que serão 

trabalhadas, a fim de dar a eles um panorama do estudo da literatura durante os três 

anos do Ensino Médio, nota-se que a apresentação dos movimentos literários na 

forma de uma linha do tempo, ressaltando apenas as obras e os escritores principais 

de cada período, ressalta o viés historicista e fragmentado do ensino de literatura, 

uma vez que, além de resumir todas as conquistas e evoluções literárias e artísticas 

ao longo dos anos aos momentos literários, faz com que pareça que esses 

movimentos foram estagnados e apartados no tempo, ou seja, não dá ao aluno a 

noção de que as obras literárias mantiveram um diálogo ao longo do tempo com 

outras obras e com o contexto cultural em que foram produzidas e construíram, 

paulatinamente, o que hoje podemos chamar de cultura da humanidade.  

Importante relacionar essa abordagem da literatura com o que disse 

BAKHTIN (2017) acerca dos estudos literários russos de sua época, ou seja, que uma 

abordagem literária apartada do contexto cultural em que a obra foi concebida e 

fechada apenas em seu momento histórico, sem considerar os diálogos travados pela 

obra com outras obras e outras culturas no grande tempo, faz com seja “impossível 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
4

2
 

penetrar nas profundezas das grandes obras, e a própria literatura começa a parecer 

algo pequeno e assunto desprovido de seriedade.” (BAKHTIN, 2017, p. 12).  

Outro aspecto que cumpre salientar acerca dos livros didáticos analisados é a 

categorização fechada de cada período ou movimento literário, tratando todas as 

obras consideradas inseridas nesse momento como possuidoras das mesmas 

características e comportamentos, sem, mais uma vez, se aprofundar nas grandes 

obras literárias: 

 
Figura 3. Caracterização do movimento do Romantismo pelo livro didático destinado ao primeiro ano do ensino 

médio 

 
Fonte: ORMUNDO, SINISCALCHI, 2016, p. 21-22 

 

Essa caracterização geral e superficial de todas as obras, restringindo-as ao 

movimento literário de que fazem parte, faz com que estudos literários em sala de 

aula percam o principal objetivo, o de contribuir para a construção do conhecimento 

do aluno a partir do contato com uma cultura proveniente do contexto em que a obra 

literária foi constituída e do produto dos diálogos que provocaram (re)significações 

dessa obra literária ao longo do tempo.  

Cumpre mencionar, ainda, que por mais que os livros didáticos analisados 

tentem fazer conexões entre a teoria apresentada e as obras que fazem parte dos 

movimentos literários abordados, entre um movimento literário e outro não há 

qualquer menção acerca das modificações que os autores foram efetuando em suas 

obras ao longo do tempo, fazendo com que o aluno tenha a falsa percepção que de 

um dia para o outro as obras deixam de ter certas características de destaque em 

determinado período e, bruscamente, passem a apresentar as características do 

movimento literário seguinte. Seria mais didático se o livro mencionasse que há 

sempre um período de transição entre um movimento literário e outro, de forma que 
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as obras vão aos poucos perdendo certas características que marcam um 

determinado período literário.  

Por outro lado, denota-se que a abordagem dos livros didáticos analisados 

parte de uma visão eurocêntrica da literatura, se limitando a trazer aspectos das 

literaturas brasileira e portuguesa mesclados com informações da literatura de outras 

partes da Europa da época. Todavia, ao trabalhar com a literatura sob esse viés 

eurocêntrico, o material ignora a BNCC quando ela aponta que deve ser dada aos 

alunos a oportunidade de: “tomada de consciência de que as sociedades têm histórias 

diversas, que podem ser abordadas a partir de diferentes pontos de vista (BRASIL, 2016, p. 

154). Ademais, essa orientação de ensino de literatura adotada pelos livros analisados 

fez com que se perdesse a oportunidade de abordar a literatura brasileira a partir do 

viés da nossa própria cultura que, mesmo tendo inicialmente por base a cultura do 

colonizador, nunca deixou de ter peculiaridades legitimamente brasileiras em se 

considerando a pluralidade cultural existente no extenso território nacional.  

Como o ensino de literatura se relaciona diretamente com a constituição do 

aluno como um sujeito pertencente e atuante em sua comunidade, este aluno deveria 

se sentir representado perante o ensino literário. Essa representação deve respeitar, 

inclusive, a multiplicidade étnica que existe em nosso país. Deste modo, essa visão 

eurocêntrica, a qual não trabalha detalhadamente com aspectos da literatura africana 

e ou indígena, por exemplo, não está contemplando grande parte dos alunos que 

estão na sala de aula.  Nesse norte, cumpre mencionar mais uma vez a BNCC: 

 

As análises históricas possibilitam identificar e problematizar as figurações 

construídas por (e sobre) sujeitos, que se valem de diversas noções de tempo, 

sensibilidade e ritmos. A reflexão sobre os usos das representações do passado 

remete não só à memória e ao patrimônio, mas aos seus significados para os 

indivíduos em suas relações com grupos, povos e sociedades. (BRASIL, 2016, p. 155).  

 

Trazendo todas estas questões para o campo bakhtiniano e ao acreditarmos 

que “O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta obrigatória 

singularidade.” percebemos que o Ministério da Educação, em seu papel 

representativo do Governo Federal nas questões correlatas ao ensino, não 

desempenha a contento o que se espera por ato responsável, uma vez que por mais 

que edite os documentos normativos que servem de parâmetros para uma educação 

considerada de qualidade, não fiscaliza de forma efetiva o cumprimento desses 

parâmetros por parte dos livros didáticos que estão sendo escolhidos pelo PNLD e 

colocados à disposição dos professores e dos alunos das escolas públicas do país.  

O Governo tenta responder efetivamente à demanda imposta pela população e 

pelo mercado de trabalho por uma educação de qualidade frente à realidade de 

desigualdades sociais, econômicas e culturais da sociedade brasileira. E essa resposta 

vem por meio de uma ação responsável – Postupok - que tenta implementar no 

sistema educacional um nivelamento por meio da normatização e da padronização 

do ensino público. No entanto, na prática este ato não se concretiza, pois ao mesmo 
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tempo em que os documentos de parametrização promovem alguns ideais 

norteadores do ensino, estes mesmo ideias não são concretizados pelos livros 

didáticos disponibilizados aos alunos, ainda que aprovados pelo PNLD.  

Considerando a cadeia enunciativa no grande tempo, a literatura encarada dessa 

forma, sem contato efetivo com as obras literárias e em dissonância com a cultura de 

criação dessas obras e com os diálogos que elas promovem e promoveram ao longo 

dos anos, os quais constituíram e foram constituídos pela cultura da humanidade, faz 

com que o ensino de literatura perca de vista os seus objetivos e a sua importância. 

Em decorrência dessa situação, enunciados concretos surgem em resposta aos 

questionamentos acerca da relevância do ensino de disciplinas como filosofia, 

sociologia e, vejam só, artes, partindo do pressuposto de que tais disciplinas não têm 

importância, mas sem considerar que essa percepção é fruto de um projeto de dizer 

que almeja, justamente, promover a extinção de disciplinas que, por se debruçarem 

sobre o comportamento humano, almejam formar cidadãos reflexivos e aptos a atuar 

conscientemente em sociedade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo do presente trabalho foi lançar um olhar sobre o ensino de 

literatura nas escolas da rede pública brasileiras a partir dos conceitos de ato 

responsivo-responsável para o Círculo de Bakhtin, no intuito de verificar, 

principalmente, se  ensino de literatura contempla os dois pontos que Bakhtin (2017) 

afirma serem indispensáveis aos estudos literários: a indissociabilidade entre 

literatura e cultura e a impossibilidade de se estudar o fenômeno literário 

considerando-se, apenas, a sua atualidade ou seu momento de criação. Para tanto, 

cotejou-se a teoria bakhtiniana com os documentos de parametrização do ensino e 

com os livros didáticos de literatura devidamente autorizados pelo PNLD e que são 

utilizados por alunos que frequentam o Ensino Médio nas escolas da rede estadual 

de ensino de Minas Gerais, a fim de analisar se o ensino de literatura atende aos 

objetivos presentes nos documentos oficiais e que têm como meta a formação de 

sujeitos leitores atuantes e reflexivos.  

Por meio das análises realizadas, concluiu-se que os livros didáticos 

destinados ao ensino de literatura, por mais que tenham sido devidamente inscritos 

no PNLD, não atendem aos objetivos propostos pelos documentos de parametrização 

por optarem por uma abordagem que contempla a literatura de forma historicista, 

descontextualizada, superficial e fragmentada. Além disso, os livros didáticos 

analisados não contemplam a proposta bakhtiniana no sentido de privilegiar o 

estudo as obras literárias a partir do contexto cultural em que foram criadas, 

considerando-se as (re)significações a que foram submetidas no grande tempo e as 

contribuições dessas obras para a formação da cultura da humanidade.  

Denota-se que os livros didáticos analisados privilegiam uma abordagem no 

sentido da (re)construção histórica da literatura a partir de um olhar “eurocêntrico”, 

não respeitando as disposições da BNCC e dos PCN que pregam a necessidade de 
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uma multiplicidade de olhares para o desenvolvimento do aluno a partir de seu 

contexto social, econômico e cultural. O direcionamento adotado pelos livros 

didáticos faz com que o conteúdo deixe de ser representativo para os alunos, pois o 

reduzido número de trabalhos de autores negros ou provenientes das comunidades 

indígenas e o desnivelamento entre o número de autores e autoras dentro dos 

estudos literários, por exemplo, faz com que os alunos não produzam sentidos a 

partir do trabalho que é feito em sala de aula devido a falta de representatividade 

que, por sua vez, está diretamente relacionada a percepção, a construção e a 

afirmação de determinados grupos dentro de uma comunidade. Isso faz com que a 

literatura seja sempre algo “distante e antigo” para os alunos, pois não reflete o 

contexto em que estão inseridos.  

Ao se perceber representado dentro da literatura, o aluno se constitui naquele 

lugar e, a partir dele, consegue se constituir e construir dentro da comunidade, o que 

revela ser o principal objetivo do ensino de literatura, segundo os documentos 

oficiais de parametrização. 

Por fim, cumpre mencionar que para BAKHTIN (2017) o estudo literário deve 

ser alteritário e se apoiar na interpretação criativa, de forma que sem deixar de lado a 

própria cultura, o sujeito possa dialogar com a cultura do outro, buscando, sempre o 

enriquecimento mútuo. Para tanto, é preciso que o ensino de literatura deixe de ser 

historicista e descontextualizado, para que se relacione com a cultura na qual as 

obras literárias foram criadas e considere as (re)significações que essas obras 

sofreram e deram causa ao longo do tempo, para então fazerem parte da formação da 

cultura da humanidade como a conhecemos hoje. 
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1. PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 presente texto procura refratar e refletir sobre as fronteiras abertas/possíveis 

entre a pedagogia de projetos do filósofo norte-americano John Dewey e a 

teoria bakhtiniana com base em alguns exemplos de projetos desenvolvidos 

em duas escolas de Mato Grosso. 

A opção pelo tema deve-se ao fato de que o trabalho com projeto tem sido 

uma saída para o professor de língua portuguesa que procura inovar, tornar seus 

alunos mais ativos e autônomos no aprendizado de língua e literatura. 

Existem muitas críticas em relação à manutenção de práticas pedagógicas 

tradicionais em escola de todo o Brasil, mas é possível também observar que algumas 

escolas têm apostado no desenvolvimento de outras iniciativas (sozinhas ou em parceria 

com outras instituições) que envolvem um trabalho colaborativo e reflexivo no que 

tange ao ensino de língua e literatura, rompendo, então, com algumas fronteiras entre o 

que eles estudam na teoria e o que de fato acontece na realidade escolar. 

                                                 
66  Doutorada em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: 

nadiacris27@gmail.com 
67 Doutoranda em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: 

siqueira.re@gmail.com 
68 Doutorando em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e docente do IFMT Campus 

Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva. E-mail: mendesdearruda74@gmail.com 
69 Doutoranda em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e docente da educação 

básica (SEDUC – MT). E-mail: mocanegra@hotmail.com 
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Sendo assim, um dos exemplos apresentados aqui será um projeto de 

literatura, denominado “Literatura em Ação”, realizado a 16 anos em uma escola 

pública de Rondonópolis, interior do estado de Mato Grosso e um projeto de 

desenvolvimento de uma web-rádio que faz parte das atividades de um projeto de 

intervenção desenvolvido por uma tese de doutoramento (em andamento) na Escola 

Estadual Esperança70, cidade de Cuiabá-MT. 

O movimento dialógico e dialético começa por apresentar algumas questões 

de ambas teorias as quais são importantes para pensar questões relacionadas ao 

ensino de língua e literatura na escola por meio do desenvolvimento de projetos 

pedagógicos. Por conseguinte, procurar-se-á estabelecer o diálogo a partir de 

algumas categorias em comum, apresentando exemplos dos referidos projetos acima. 

 

2. PROCURANDO POR OUTRAS PALAVRAS 

 

2.1 A pedagogia de projetos de Dewey 

 

O ensino por projetos ou método de projetos surgiu das ideias desenvolvidas 

por John Dewey e seu discípulo, William Kilpatrick no início do século XX. A partir 

daí, tem-se apresentado vários termos que se referem ao trabalho com projetos no 

âmbito escolar como: projetos de trabalho, metodologia de projetos, aprendizagem 

de projetos e o nome que ficou mais conhecido tendo por base os autores acima - 

pedagogia de projetos. 

Nas palavras de alguns estudiosos desse filósofo Teitelbaum e Apple (2001, p. 

2), “Dewey centrou-se num vasto leq ue de preocupações, sobretudo e de uma 

forma notável, no domínio da filosofia, educação, psicologia, sociologia e política”. 

Contudo, aqui no nosso país, sua maior contribuição está relacionada aos aspectos 

educacionais, principalmente nos pontos ligados à escola democrática, visto que para 

Dewey a democracia deveria se desdobrar a todas as esferas da vida. Como destacam 

os autores acima: 

 

Para Dewey, a chave do desenvolvimento intelectual, e consequentemente do 

progresso social, era a escolarização, sobretudo numa época em que as 

influências educacionais de outras instituições (o lar, a igreja, etc.) decresciam tão 

drasticamente. Dewey destacou a natureza moral e social da escola e acreditava 

que esta poderia servir como uma “comunidade em miniatura, uma sociedade 

embriónica”, particularmente uma sociedade que dinamizava activamente o 

crescimento da democracia que havia sido minimizado pela sociedade urbano 

industrial (TEITELBAUM e APPLE, 2001, p. 4, destaque nosso). 
 

Nessa ótica, Dewey concebia a educação como a vida e não uma preparação 

para esta. A vista disso, um currículo adequado para uma escola com essa 

perspectiva seria aquele que mostrasse “a relação essencial entre conhecimento 

                                                 
70 Pseudônimo. 
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humano e experiência social” (idem, p. 4). Desse aspecto incide a crítica realizada pelo 

pensador norte-americano a respeito das escolas públicas que não avaliam as 

experiências dos alunos, partindo delas, além de não participarem ativamente na 

vida social destes a fim de transformá-la. 

Como disserta Dewey (1973), a aprendizagem deve ser sempre por meio da 

experiência porque isso a torna mais significativa, posto que esta, nesse sentido, não 

pode separar-se da vida. Em suas palavras: “Essa experiência humana” fornece o 

material e a direção para as nossas experiências atuais. “Se dela privássemos o 

homem, ele voltaria a níveis que nenhuma vida selvagem nos pode fazer imaginar” 

(DEWEY, 1973, p. 15). 

Desse modo, escola/educação tem um papel importante na constituição dos 

sujeitos já que para ele “A vida social se perpetua por intermédio da educação” (idem, 

p. 19) e uma escola democrática, de acordo com essa teoria seria aquela que se 

preocupasse com a dignidade humana e a inteligência científica. Em outras palavras, 

escolas que se preocupassem em tornar os sujeitos autônomos, ativos no 

desenvolvimento de suas atividades. 

 Westbrook e Teixeira (2010, p. 11) explicam que, “Ao longo de sua carreira, 

Dewey desenvolveu uma filosofia que advogava a unidade entre teoria e prática, 

unidade de que dava exemplo em sua própria ação como intelectual e militante 

político”. Dessa maneira, a ideia difundida por esse filósofo propunha que os 

professores integrassem seus estudos com a psicologia e que dispusessem atividades 

nas quais os alunos deveriam resolver uma situação problema por meio de 

conhecimentos científicos, históricos e artísticos. 

Para usar outras palavras “A chave da Pedagogia de Dewey consistia em 

proporcionar às crianças “experiências de primeira mão” sobre situações 

problemáticas, em grande medida a partir de experiências próprias” (WESTBROOK 

e TEIXEIRA, 2010, p. 25, destaque dos autores). Pois, Dewey (1973) acreditava que o 

desenvolvimento se processava mediante a reorganização e reconstrução da 

experiência, ou seja, ação e reflexão sobre a ação sempre que necessário, em um 

movimento ininterrupto. 

Da mesma forma como defende Bakhtin (1952-1953/1979) quando fala da 

questão dos enunciados, “O que é aprendido, sendo aprendido fora do lugar real que 

tem na vida, perde com isso seu sentido e seu valor” (DEWEY, 1973, p. 27, destaque 

do autor). Além disso, para Dewey só aprendemos aquilo que praticamos.  

O autor Pitombo (1974) resume os três valores fundamentais da Educação da 

Filosofia de Dewey da seguinte forma: 

 
▪ Toda educação, como toda aprendizagem, deve ter como valor fundamental a 

atividade no sentido de exigir que os problemas se resolvam por reação material 

ou experimental, tanto no comportamento reflexivo como na atitude moral e 

social dos educandos. 

▪ Toda aprendizagem, como toda educação, deve ser realizada em ambiente 

democrático de colaboração social ou trabalho em grupo. 
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▪ A educação não pode propor nem admitir valores absolutos e instransformáveis, 

assim como toda aprendizagem requer caráter provisório e não dogmático das 

informações (PITOMBO, 1974, p. 107). 

 

Portanto, são dessas conjecturas que decorrem as ideias do ensino por projetos 

ou pedagogia de projetos.  

Nas palavras de Freitas (2003), sobre a pedagogia de projetos, trata-se de uma 

mudança de postura pedagógica que implica em colocar os alunos diante de um 

ambiente de aprendizagem significativo que os aproximam o máximo do seu 

contexto social por meio do desenvolvimento crítico e da resolução de problemas 

através da pesquisa. 

Conforme essa autora, os objetivos da pedagogia de projetos são: 

 

Possibilitar a interação do aluno no processo de construção do conhecimento. • 

Viabilizar a aprendizagem real, significativa, ativa e interessante. • Trabalhar o 

conteúdo conceitual de forma procedimental e atitudinal. • Proporcionar ao 

aluno uma visão globalizada da realidade e um desejo contínuo da 

aprendizagem (FREITAS, 2003, p. 21). 

 

Em suma, esse método surgiu como crítica à pedagogia tradicional (ensino 

transmissivo), colocando o professor como pesquisador de sua própria prática, 

portanto, um participante ativo, em colaboração com outros professores e seus 

alunos. 

 

2. 2 As contribuições de Bakhtin e o Círculo  
 

[...] o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa porque, 

como sujeito, não pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que 

se tem dele só pode ser dialógico (BAKHTIN, 2003, p.400). 
 

A linguagem é o meio pelo qual apresentamos ao mundo aquilo que somos, 

pensamos e sentimos. Para Bakhtin (1979), a linguagem somente se constitui na interação 

entre pessoas e é configurada diante da nossa posição no mundo em um determinado contexto 

sócio histórico. Verificar as maneiras como a língua e a linguagem foram estudadas no 

decorrer do percurso evolutivo da humanidade é muito importante, pois identificamos um 

olhar atencioso para dimensões significativas que nos constituem como seres humanos e suas 

infinitas habilidades e necessidades. 

Apoiando nos conceitos bakhtinianos de dialogia, exotopia, interação e 

alteridade, compreendemos a profundidade de como a pesquisa em ciências 

humanas é composta. Observamos nas relações humanas a construção daquilo que 

denominamos por conhecimento ou “fazer ciência”, ou seja, é no “encontro” do 

pesquisador com o “outro” (pesquisado) munidos de seus conhecimentos prévios e 

sua história de vida dentro de um processo de interação, que possibilitam a 

construção de novos sentidos. 
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Numa pesquisa em que os possíveis resultados transitam por descobertas, 

revelações e comunicações entre “eu e o outro”, podemos mencionar que não existe 

“certo” e “errado”, essas considerações são elencadas por Bakhtin em suas obras. 

Desse modo, “conhecer implica aceitar o abalo de nossas certezas” (SOUZA e 

ALBUQUERQUE, 2012, p. 110) por que todo conhecimento pode ser refutado, 

reformulado e constituído por um novo sentido, pois a cada contexto de pesquisa e a 

cada objeto novo os sentidos restauram-se. 

O aspecto do encontro, vislumbrado por Bakhtin, ao se referir à pesquisa em 

ciências humanas, visualiza o encontro do pesquisador com o seu “outro”. 

Confirmando, assim, que o conhecimento vindouro desse encontro é 

impreterivelmente dialógico e alteritário. 

Considerando os aspectos que constituem as relações humanas e observando 

as por meio dos apontamentos teóricos estudados neste trabalho, o dialogismo, 

naturalmente, se faz presente em todas as esferas da vida, ele configura os discursos71 

que brotam e refratam das interações estabelecidas, esse processo não é diferente 

quando ocorrido nos ambientes das pesquisas realizadas nas ciências humanas. 

Assim, Bakhtin (1920-1930/1979, p.346) aponta que “a relação dialógica é uma relação 

(de sentido) que se estabelece entre enunciados”. 

Nesse caso, o pesquisador que tem como base essas considerações abordadas 

acima, não se limita às concepções pré-estabelecidas daquilo que se propõe a 

averiguar, pois compreende que nada é estável, que todo enunciado apresenta uma 

gama significativa de elos dialógicos. Por conseguinte, no encontro único entre 

pesquisador e sujeitos da pesquisa, certamente, nascerão sentidos e conclusões 

diferentes ao que se esperava. 

Bakhtin (1920-1930/1979) assevera que o olhar que se aplica a essa relação é o 

exercício de “se colocar no lugar do outro”, fenômeno conhecido por exotopia. 

Visitar o lugar que não é o “seu”, implica em sair da condição de apenas observador 

e deslocar-se no contexto da pesquisa e no papel social em que o sujeito encontra-se. 

Entretanto, esse exercício só tem relevância quando o pesquisador volta ao seu lugar, 

munido das experiências vivenciadas naquele lugar estranho ao “seu”. 

Por amparar-se nas teorias marxistas, a ideologia é o pano de fundo de todo o 

arcabouço teórico bakhtiniano. Dessa forma, as questões tratadas por Marx e Engels, 

como os conceitos sobre signos ideológicos, cultura, arte, a relação de infraestrutura e 

superestrutura, entre outros, são aprofundadas e aprimoradas por Bakhtin. 

Bakhtin afirma que o fator que precede o sentido das coisas, principalmente, 

da ideologia, é o signo ideológico. Assim, como todo encontro, o signo só pode ser 

constituído na relação dialógica que há entre os indivíduos e o meio que vive, ou 

seja, “ele faz parte de um processo de interação social e reflete a realidade de um 

                                                 
71 Podemos contemplar a noção de Discurso, segundo a teoria bakhtiniana, na citação constante na obra: 

Dialogismo: Olhares, Vozes, Lugares ... - “Língua e discurso. Discurso é a realização da língua em um enunciado 

concreto. Formas genéricas destes enunciados. O discurso está sujeito a todas as leis da língua, nele encontramos 

todas as suas formas (léxico, gramática, fonética) (BAKHTIN, 1952 –2009, p. 12). 
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ponto de vista ideológico; além do que a existência de um signo ideológico como 

também sua recepção-interpretação” (PONZIO, 2008, p. 112). 

Para classificar o conceito de ideologia, Bakhtin e o círculo (1929) abordam 

sobre as diferentes formas de cultura, por exemplo, a arte, a ética, ideologia do 

cotidiano e ideologia oficial, entre outros. Esses fatores delineiam e enfatizam que o 

produto ideológico faz parte de uma realidade, natural ou social, que refrata e reflete 

sobre um contexto exterior. Um corpo físico, independente da sua natureza, pode 

converter-se em signo, desde que este represente ou remeta a uma outra realidade. 

Podemos pensar, por exemplo, na maçã, que por sua vez é uma fruta comum que 

compõe a dieta de muitos brasileiros. Porém, ao utilizarmos desse organismo em 

determinado contexto, assim como a “fruta do pecado” ou como representação 

“fruto do conhecimento”, ela é vista como um signo ideológico. Sendo assim, “tudo 

que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo [...] 

tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (BAKHTIN, 1895-

1975, p. 31). 

  

3. AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA 

E A PEDAGOGIA DE PROJETOS: refletindo e refratando sobre os projetos nas 

escolas mato-grossenses 

 

Nessa seção apresentaremos alguns exemplos de como é possível o diálogo 

entre as teorias acima quando estamos tratando do ensino de língua e literatura por 

meio de projetos pedagógicos. 

Conforme a teoria de Dewey, propulsora da pedagogia de projeto, o 

aprendizado deve acontecer em diálogo direto com os acontecimentos da vida do 

aluno, fora disso ela não terá sentido para ele. Um bom exemplo de como práticas 

pedagógicas como essas podem contribuir para o aprendizado dos alunos na escola 

são as que descreveremos agora. 

O projeto Literatura em Ação, por exemplo, tem como objetivo72 “despertar o 

interesse pela leitura de diferentes obras literárias a fim de contribuir para uma nova 

geração de leitores que consigam refletir criticamente sobre o mundo a sua volta”. 

Para isso, todos os anos a escola faz um planejamento no início do ano letivo e os 

professores decidem no coletivo a data de culminação do projeto. A partir de então, 

começam a trabalhar em sala de aula com a leitura e estudo de uma dada obra 

literária (escolhida pelos professores e alunos).  

Nessa lógica, a escola permite aos alunos partirem de suas realidades, quando 

os permite escolherem as obras que irão estudar e ao mesmo tempo rompe com as 

fronteiras entre aquilo que o aluno já traz de suas experiências pessoais fora da escola 

e o que precisa ser aprendido dentro dela. Nesse caso, o trabalho efetivo com a 

leitura nas aulas de língua portuguesa, contribui para a ampliação dos letramentos 

dos alunos, além de diminuir a distância tão criticada entre o ensino da língua e 

                                                 
72 Informações tiradas do Projeto Literatura em Ação, versão 2018. 
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literatura, pois aqui o trabalho é feito sem separação, considerando a arquitetônica 

dos enunciados. 

Se transpormos para a discussões de Bakhtin e o Círculo, os enunciados nesse 

projeto são considerados, quando realmente lidos e estudados pelos alunos, em 

interação com a vida também. Nas palavras de um dos autores do Círculo: 

 
Uma enunciação concreta (e não uma abstração linguística) nasce, vive e morre 

no processo de interação social dos participantes da enunciação. Sua significação 

e sua forma em geral se definem pela forma e o caráter desta interação. Ao 

arrancar a enunciação deste chão real que a alimenta, perdemos a chave que abre 

o acesso de compreensão tanto de sua forma quanto de seu sentido [...] 

(VOLOCHÍNOV, 1926/2013, p. 86, destaque nosso). 

 

Dessa forma, a experiência de leitura e estudo da obra literário, torna-se mais 

significativa para o aluno, como diria Dewey (1973).  

Ademais, depois de realizarem as aulas de leitura, estudo e interpretação 

das obras literárias escolhidas, alunos e professores de reúnem para escolher uma 

parte da obra a ser encenada, com o objetivo de despertar o interesse dos alunos 

visitantes em ler o dado romance/conto. Assim, os alunos encenam apenas o clímax 

das obras, durando de cinco a sete minutos e os cenários são montados nas 

dependências da escola, tudo de maneira coletiva e colaborativa. Em algumas 

turmas, principalmente as do Ensino Médio, o professor se coloca apenas como 

mediador, pois todas as atividades são desenvolvidas pelos alunos.  

Sobre essa questão, ambas as teorias acima dialogam no sentido de que a 

experiência permite o desenvolvimento do sujeito, pois este se constitui nessa relação 

com outro, nessa relação com sua própria aprendizagem por meio da linguagem – 

que é a mediadora por excelência.  

Se irmos além, destacando as contribuições de Bakhtin e o Círculo para o 

ensino de língua portuguesa na qual o os gêneros discursivos são esses instrumentos 

mediadores, podemos dizer então que a aprendizagem da língua e da literatura 

nesse projeto tem como principal mediador o próprio texto. Mais que isso, ele torna-

se o lugar de encontro com o outro, encontros esses capaz de desencaminhar os 

sujeitos (AMORIM, 2001). Em outras palavras, a escola, nesse caso, torna-se o lugar 

(o cronotopo) privilegiado da alteridade, que provoca mudanças tanto em quem 

compartilha dos acontecimentos (das atividades) quanto dos visitantes que 

participam da culminação do projeto – que assistem as encenações. 

Algumas transformações são visíveis: podemos citar por exemplo o 

comentário de uma professora que se mostra feliz ao ver seu aluno que mal abria a 

boca na sala de aula participar da encenação como um ator ou se manifestar em ser 

narrador. Isso permite aos alunos se tornarem esses sujeitos ativos na vida e na arte, 

como afirma Bakhtin em muitos de seus escritos, que também dialoga com Dewey 

quando afirma que o aprendizado real é aquele que tem relação com a vida, com as 

experiências, com situações concretas nas quais os alunos se tornam protagonistas. 
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Da mesma forma o outro projeto73 que têm como um dos objetivos 

desenvolver uma web-rádio na Escola Estadual Esperança74 também aponta algumas 

evidências de que o trabalho com projetos pode contribuir para o desenvolvimento e 

aprendizados dos sujeitos alunos do Ensino Fundamental de uma escola que fica na 

região periférica da capital de Mato Grosso, cujos alunos convivem com miséria e 

vários tipos de violências, que os afetam na realidade escolar. 

O trabalho consiste em desenvolver atividades com diferentes gêneros 

discursivos na sala de aula com os alunos do 8º (2017) e 9º (2018) anos e prepara-los, 

portanto, para a criação da web-rádio. Dentre os gêneros discursivos trabalhados, 

podemos destacar: a radionovela, a entrevista e a notícia – gêneros radiofônicos. 

Isso posto, traremos agora algumas anotações de campo de um dos 

pesquisadores para analisar quais as contribuições de um projeto para o aprendizado 

dos alunos e quais as fronteiras possíveis com a teoria bakhtiniana. 

Para iniciar o estudo do gênero radionovela, a professora da turma pediu 

que os alunos organizassem um seminário no qual os grupos deveriam apontar: 1 –

História da radionovela – no mundo e no Brasil; 2- Exemplos de radionovelas antigas 

e atuais; 3 – Características do gênero radionovela; 4 – Profissionais envolvidos na 

produção da radionovela e as funções de cada um; 5 – Encenação de um capítulo de 

uma radionovela. Segundo a anotação da pesquisadora: 

 

“Os alunos se mostraram animados com a organização e pesquisa para o 

seminário sobre o gênero radionovela, inclusive o grupo que ficou com a 

encenação de um capítulo da radionovela” (Caderno de campo, 03 de outubro de 

2017). 

 

Como podemos observar nas anotações acima, os alunos reagiram bem a 

esse tipo de atividade. Isso pode estar relacionado ao fato de que o gênero seminário 

já havia sido apresentado para eles antes, o que poderia torna-los mais confiantes. A 

reação também pode estar relacionada com a escolha do próprio gênero jornalístico a 

ser trabalhado – a radionovela. A maioria dos alunos nunca tinham ouvido falar 

desse tipo de texto, logo, a curiosidade dos adolescentes foi instigada.  

Sobre essa questão, do estudo do gênero, como é possível perceber, foi 

proporcionado aos alunos uma imersão no conhecimento desse tipo de texto, 

tornando-os ativo no processo de aprendizado, pois foram eles que tiveram que 

buscar, por meio da pesquisa, o contexto sócio histórico da radionovela (produção e 

circulação), rompendo com um tipo de ensino tradicional no qual o professor trazia a 

informação pronta e “colocava” na cabeça do aluno, como se ele fosse depósito. 

                                                 
73 Esse projeto faz parte de uma pesquisa de Doutorado em andamento que tem como objetivo apontar de que 

maneira projetos como esses podem contribuir para o ensino-aprendizagem dos alunos de uma escola pública. 

Sendo assim, trata-se de um projeto de pesquisa-ação, que pretende contribuir para o desenvolvimento/mudança 

dessa realidade. O projeto iniciou-se no começo do ano de 2017 e vai até setembro de 2018, com a criação da Web-

rádio P. W. News (nome também escolhido pelos alunos). 
74 Nome fictício dado pela pesquisa de Doutoramento apontada acima. 
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Isso vai ao encontro da teoria bakhtiniana quando os autores russos afirmam 

que a ordem metodológica de estudo da língua deve ser: 

 
▪ As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

▪ As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isoladamente, em 

ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a 

uma determinação pela interação verbal. 

▪ A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV 1929/2012, p. 129). 
 

Em outras palavras, o estudo da língua não privilegia as frases isoladas, 

descontextualizadas, mas toda uma organização metodológica de estudo de um tipo 

de texto que leva tempo e planejamento do professor com os alunos, em um 

movimento que também dialoga com a perspectiva colocada por Dewey quando 

destaca a importância da colaboração e interação do aluno no processo de ensino-

aprendizagem, assim como a vivência significativa que torna a experiência mais 

significativa para o sujeito75, permitindo ir além, como no caso em que o aluno faz a 

encenação sozinho, transformando-se em vários “eu” ao mesmo tempo, ou seja, 

protagonismo e atividade (no sentido de sujeito ativo, responsável por esse lugar que 

ocupa, de aluno que participa de um grupo para o qual foi indicado uma atividade). 

Outra questão a ser destacada com o estudo desse gênero é o fato de atingir 

um maior envolvimento da turma piloto do projeto. Mesmo aqueles alunos que não 

costumavam participar das atividades em sala de aula, se propuseram a desenvolver 

as atividades relacionadas a esse tipo de texto, como podemos observar nesse outro 

trecho do caderno de campo da pesquisadora: 
 

“Nos outros gêneros o aluno J. P. não interagiu muito com os colegas e com as 

atividades trabalhadas, mas com a produção da radionovela o aluno participou 

com entusiasmo, interagindo com os colegas no planejamento da produção” 

(Caderno de campo, 01 de dezembro de 2017). 

 

Mais uma vez, aqui, temos um indício de que quando é proporcionado ao 

aluno uma atividade mais próxima da sua realidade, ele consegue estabelecer um 

vínculo mais direto com ela, o que lhe garante mais sucesso, pois é nessa relação de 

interação com o mundo, com a sua realidade que sujeito aprende, se constitui. Isso 

                                                 
75 Além disso, eles vibraram com a possibilidade de mostrarem uma gravação (no celular) de um capítulo de uma 

radionovela com uma releitura feita por eles. Sobre essa questão, o que mais chamou a atenção foi o fato do grupo 

5, os que tinham ficado com a encenação não participarem efetivamente da atividade, mas isso não impediu que o 

capítulo da radionovela fosse gravado por um dos alunos – fazendo todos os papéis, inclusive de mulheres, com 

entonação e vozes diferentes. 
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pode ser reforçado quando se percebe a relação deles com a produção final do gênero 

também: 

 
“Os alunos preferiram escrever as histórias para construírem seus enredos. 

Alguns fizeram adaptações de séries, filmes, romances, contos” (Caderno de 

campo, 01 de dezembro de 2017). 

 

Diante dos relatos acima, podemos dizer que quando aliamos um trabalho 

com atividades que dão a voz e protagonismo aos alunos, nesse caso o ensino por 

projetos e o gênero como objeto de ensino de língua, temos a oportunidade de 

romper com as fronteiras e os limites com os tradicionais métodos de ensino, tão 

criticados hoje, mas que ainda encontram barreiras na realidade de muitas escolas 

públicas de nosso país.  

Em Bakhtin e Dewey temos um sujeito situado no mundo, que se constitui e 

aprende nas relações que estabelecem com os outros nesses conceitos. Logo, se 

transpormos isso para a realidade de nossas escolas, seja por meio de projetos ou 

outros procedimentos metodológicos que consideram as questões acima, poderemos, 

enquanto professores, contribuir mais para diminuir essas fronteiras entre o ensino 

de língua e literatura. Esse é o dever ético do professor, sua responsabilidade 

enquanto ser que responde por ocupar esse lugar na existência, lugar que não o 

permite permanecer neutro, mudo. 
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A LITERATURA ENTRA NA 

ESCOLA: corpo-arte-vida na 

formação docente 
 

Roberta Jardim COUBE76 
 

RESUMO 

 

Este texto configura-se um exercício de sentirpensaragir a formação de jovens professores com 

a arte literária em tempos (em que somos) tão contraditórios. Tomando como alicerce os 

percursos da ciência da alteridade (heterociência), trago alguns apontamentos sobre as rodas 

de conversa com estudantes do ensino médio do Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho (IEPIC), tempoespaço em que construo-me professora da área de linguagens. Tem 

importado considerar a obra literária enquanto construção dotada de poder humanizador, 

em cotejos com pensadores como Antonio Candido. Após algumas rodas de conversa em 

que um texto literário era o objeto construtor (e sensibilizador), iniciamos a elaboração de 

um espaço outro (em construção) intitulado sala/espaço Linguagens, Corporeidades e Artes 

do Corpo. Inaugurando esse espaço realizamos o nosso primeiro evento, o qual partiu das 

demandas dos estudantes, intitulado I Roda de leitura dramatizada de textos autorais. O tema do 

referido evento, também escolhido pelos discentes, foi sociedade; os estudantes produziram 

textos sobre questões como racismo, machismo, gordofobia, escolarização, entre outras, 

formando um corpo combativo (contrário) às diferentes opressões sociais vividas na carne. 

Inferimos, até o presente momento, a potência da artevida para a formação de professoras e 

professores e a relevância de outras concepções de aula e de construções coletivas de 

conhecimento em que vale ressaltar que aprendemos porque nos afetamos corporalmente.   

 

Palavras-Chave: Arte literária. Formação de professores. Intercorporeidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ste texto configura-se um exercício de sentirpensaragir a formação de 

estudantes do Curso Normal, do Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho (IEPIC), em diálogos com a arte literária em tempos (em que somos) 

tão contraditórios. Tomando como alicerce os percursos de uma ciência da alteridade 

(heterociência), trago alguns apontamentos sobre as rodas de conversa com 

estudantes do ensino médio, tempoespaço em que construo-me professora da área de 

linguagens. Tem importado considerar a obra literária enquanto construção dotada 

de poder humanizador, em cotejos com pensadores como Antonio Candido.  

                                                 
76 Professora de Língua Portuguesa/Literaturas e Educação Física da rede estadual do Rio de Janeiro (Instituto de 

Educação Professor Ismael Coutinho – IEPIC). Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense.. E-

mail: belcoube@hotmail.com 
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Com Bakhtin e o Grupo Atos, venho tentando buscar certa coerência entre os 

anseios e discursos sobre o saber fazer e a concretização dos mesmos. Em muitos 

momentos, ministrando aulas de Literatura para turmas do ensino médio, as 

indagações sobre a coerência entre o que planejo e desejo com a minha práxis 

docente chegam de maneiras distintas, incluindo as conversas com os alunos. E o que 

eles dizem trazem tantas reflexões... 

 

QUANDO OS CORPOS URGEM OUTRAS PEDAGOGIAS 

 

Mudam se os tempos, mas a escola parece um castigo. O que faço com as 

narrativas encarnadas dos (meus) alunos? Como faço para a literatura não apenas ir à 

escola, mas entrar nessa instituição por vezes tão disciplinadora e sem sentido para 

muitos estudantes? 

Ainda que eu não saiba a resposta, mesmo porque se houver alguma resposta 

ela estará no plural e por se fazer no cotidiano da instituição escolar. Nem sempre 

sabemos ser o professor que sonhamos. Eu, por exemplo, gostaria de ser super atenta 

aos afetos dos meus alunos, sempre disposta ao diálogo, compreendendo a 

precarização dos seus corpos, as vidas com suas batalhas diárias (duras batalhas!). Eu 

também me percebo precarizada: péssimas condições de trabalho docente, 

preocupada com os atrasos do pagamento e os cortes do salário por conta das greves 

em que lutamos por direito à educação pública de qualidade. Às vezes chegamos em 

casa e a primeira coisa a fazer é chorar – não consiguimos deixar de nos envolver 

com as histórias que eles me contam. Crianças, adolescentes, jovens e adultos com 

suas singularidades, suas histórias de vida, e ao mesmo tempo todos nós (incluo a 

mim) vivemos tempos difíceis, em que a dureza da existência, as desigualdades nos 

ferem. Nós as enfrentamos, sim, porque resistimos cotidianamente. Mas... 

Há também beleza na escola pública! Há pessoas comprometidas com a escola 

e a educação públicas. Há fronteiras abertas/possíveis entre a teoria bakhtiniana e o 

ensino da literatura... Entendo aqui por literatura, da maneira mais ampla possível, todas 

as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em 

todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda [...] até as formas mais 

complexas e difíceis de produção escrita das grandes civilizações (CANDIDO, 2011, p. 176). 

E é com essa compreensão que trago alguns registros e apontamentos sobre o que 

temos, os estudantes e eu, de nossas aulas de literatura, as quais nos fazem 

sentirpensar que os nossos corpos urgem novas pedagogias e que o trabalho com a 

arte literária na perspectiva da alteridade tem sido um espaçotempo de 

protagonismos dos estudantes (leitores e autores!) de textos. 
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REGISTROS COLETIVOS COM ARTEVIDA  

 

 
 

Por acreditar que importa mesmo o currículo posto em ação, as divagações e 

elucubrações sobre o currículo precisam estar aliadas ao percurso vivido e às 

memórias vivificadas pautados nas demandas das pessoas envolvidas no processo, 

as quais como/com o tempo recriam-se na relação com os outros. “A melhor 

definição do amor não vale o beijo de moça namorada”, já diria Machado de Assis. 

Desfrutar da força do movimento constitutivo da própria práxis e dos sujeitos dessa 

práxis ao sentirpensar os corpos e os currículos em movimentos requer movimentos 

outros. Assim, construímos as nossas aulas com as rodas de conversa. 

Optamos por textos literários como alicerce para discutir ideias, quais 

compreensões temos acerca da leitura feita, os possíveis olhares para os personagens 

e algumas articulações entre arte e vida. Nesse percurso, sabedores que cada leitura 

traz consigo um universo de significação e que o espaço da sala de aula pode ser 

transformado, ressignificado a partir das demandas do coletivo, fomos criando em 

nossas rodas dinâmicas distintas, considerando as questões do corpo e a articulação 

entre as teorias (os conteúdos e temas da disciplina) e o vivido. 

Assim, alguns alunos do ano passado e os atuais se juntaram e sugeriram que 

organizássemos um evento que pudesse articular as questões da literatura com 

outras formas de comunicação e expressão, sendo capaz de considerar as 

corporeidades envolvidas no processo ensino-aprendizagem. Nós tínhamos ideias e 

conseguimos uma sala para colocar algumas delas em prática. Então surgiu a nossa I 

Roda de leitura dramatizada de textos autorais, que inaugurou a nossa sala/espaço 

Liguagens, Corporeidades e Artes do Corpo.  
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Em nosso espaço a intenção é que o acabamento das aulas seja provisório e 

que possamos confrontar ideias sem hierarquizar a palavra de um em detrimento de 

outro sujeito. Trazemos pessoas de outros espaços e que desenvolvem trabalhos com 

as diferentes linguagens para intercambiar saberes com a linguagem literária. A 

inauguração desse nosso espaço contou com exposições de pinturas; apresentação de 

canto coral, ministrado pelo professor de Filosofia e cordelista Miguel Pinheiro 

Maués; peça teatral do Coletivo Transparente, além (claro) das leituras dramatizadas 

de textos autorais dos estudantes. 

 

 
 

Em nosso trabalho corroboramos a afirmação de que é possível a disciplina 

Língua Portuguesa/Literaturas voltar-se à lingua viva, vencendo o tédio e a esterilidade do 
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ensino tradicional da gramática (FARACO, 2013). O espaço que estamos construindo no 

IEPIC congrega o procedimento metodológico ativo, flexível e cuidadoso em que 

caminhamos juntos, os estudantes e eu, repensando os espaços pedagógicos e a 

formação docente, buscando provocar a intuição, a reflexão, a criação em atos ético-

estéticos de nossa práxis pedagógica. 

 

 
 

Durante a construção de nosso primeiro evento, percebemos que quando 

construímos coletivamente o valor do objeto construído é muito maior, que outras 

pessoas acabam por também se comprometer com o espaço. Este tem sido um 

espaçotempo de formação permanente em que as palavras circulam e os corpos se 

movimentam de maneira cada vez mais fluidos, expressivos e criativos. 

 

PALAVRAS FINAIS 

  

Quando iniciamos o trabalho com as rodas de conversa não fazíamos ideia das 

consequências do mesmo. As prováveis impossibilidades, os entraves para a 

realização de espaços outros de formação foram/estão sendo substituídos pelo 

movimento intercorpóreo em que os estudantes assumem o protagonismo no espaço 

escolar. Até o presente momento, inferimos a potência da artevida para a formação de 

professoras e professores e a relevância de outras concepções de aula e de 

construções coletivas de conhecimento em que vale ressaltar que aprendemos porque 

nos afetamos corporalmente. Fazer sentir desde os primeiros passos no contexto 

escolar que a arte precisa compor com a vida tem sido uma necessidade em minha 

práxis docente, reforçada com as intervenções dos estudantes do ensino médio com 
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os quais dialogo por meio da literatura. As atividades e eventos que organizamos 

coletivamente, iniciados por conta da necessidade de construir outras maneiras de 

“fazer” aulas, têm possibilitado momentos de entrega ao universo fabulado, de que 

fala Candido (1988, p. 176). Garantir compreensões e atos responsivos e responsáveis 

nas relações com as pessoas, com artevida, amplia as possibilidades de compor o 

processo educativo reivindicando uma educação antidiscriminatória, a luta pelos 

direitos humanos, sobretudo em tempos sombrios em que precisamos defender o 

óbvio. 

 

Eu corro risco de morrer de qualquer jeito 

Seja como queima de arquivo 

Ou bala achada no peito! 

Então que eu vire pó pela luta, 

Se isso for dá força à minha geração que vive de luto nas favelas. 

Nenhuma mão suja 

Vai calar a voz dos PRETOS nas vielas! 

Quem foi Marielle? 

Quem somos? 

Quem serão depois de nós? 

Eu sou todo o meu povo 

Nós somos todos uma só voz! 

Vem porrada, vai porrada 

E a gente vai continuar por aí  

Só vão apagar nossa luta se no Brasil um dia o preto se extinguir. 

O que vai ser difícil não é mesmo?! 

Já que nos trouxeram sem passagem de volta dentro dos navios negreiros! 

Inclusive forçados, amarrados  

Deixando suas famílias e reinados. 

Que cessem os navios negreiros  

Porque hoje os pretos estão informados! 

E o conhecimento é que nos dá liberdade real, 

Porque nós não fomos mesmo salvos por nenhum play boy de Portugal! 

A gente existe e tá na luta todo dia, 

Chega de nos colocar como minoria! 

Afinal quem é a maioria da população? 

Os pretos, pobres, favelados  

Ou o branco que grita sem provas 

“Pega ladrão!”? 

E eu grito como resposta sem medo de errar, 

Pega Ladrão! 

Pega o Ladrão de terno e gravata 

Que mandou pra dentro da favelas tantas e tantas cargas de drogas e armas! 

Pega o Ladrão na política, 

Que recebe propina e dá para mandar PM, Civil e intervenção ir na favela e destruir 

famílias! 

Pega o Ladrão na mídia corrupta  
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Que dá notícia falsa propagando mentira! 

Mentiras? 

É!!! 

Mentiras! 

Cheios de hipocrisia, 

Quando o preto é bandido e traficante 

Mas o play boy é jovem de família! 

O Brasil é de quem? 

O Rio é de quem? 

Quem é o tão famoso cidadão de Bem? 

Nos poupem!!! 

Acabou a paz, o silêncio e esse imundo teatro, 

Se prepara sistema 

Porque os PRETOS vãos ocupar o asfalto! 

E tem mais, 

“Vamo” ocupar as escolas, faculdades, cargos altos e tudo quanto é lugar! 

Não existe topo maior que a nossa fé pra lutar!  

 

Os versos acima foram compostos pela estudante e parceira Ana Dantas77. 

Aluna do Curso Normal por opção, desejosa de integrar o coletivo, ela participou do 

movimento de ocupação. Nós nos conhecemos durante uma atividade do grêmio 

estudantil no ano de 2017. Uma jovem que protagonizou a luta pela educação, 

discente militante, e poeta. Com a Ana Dantas sintopenso melhor sobre os processos 

formativos (formação humana!) em relação às questões dos vínculos: do cuidado, do 

afeto, da emoção como dínamo de deslocamentos. Baitello (2014) nos diz que “uma 

imagem não se esgota apenas no sentido da visão: há imagens olfativas, auditivas, 

táteis, gustativas e proprioceptivas” (2014, p. 22). Em certa altura do texto, o autor 

nas “imagens que captaram mundos em gestação” (Ibid., 2014, p. 21), gosto dessa 

figura de linguagem para sentirpensar os processos formativos no contexto da 

intercorporeidade, nas interconexões com os tantos sujeitos com os quais dialogamos 

e que, em momentos distintos, nos incitam a elaborar (elucubrar) e sermos capazes 

de gerar mundos outros, perspectivas novas. Como os outros estudantes coautores 

deste texto, Ana Dantas reforça o coro de incluir o semelhante no mesmo elenco de bens 

que reivindicamos, o que está na base da reflexão sobre os direitos humanos (CANDIDO, 

1988, p. 175).  

 

                                                 
77 Ana Dantas é estudante do terceiro ano do ensino médio, Curso Normal, do IEPIC. O poema neste texto foi 

escrito e recitado por ela em uma de nossas rodas de conversa e em eventos como o Corujão da poesia, que 

aconteceu na cidade de Niterói neste ano de 2018. No evento são apresentadas poesias, esquetes e demais 

expressões artístico-culturais como números musicais, danças, manifestos, lançamentos de livros, entre outros.  
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GÊNERO DISCURSIVO NO 

CONTEXTO EDUCACIONAL 

BRASILEIRO E SUAS RELAÇÕES 

COM O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Rosangela Oro BROCARDO78 

Tatiana Fasolo BILHAR79 
 

RESUMO 

 

No Brasil, a pesquisa sobre gêneros se constitui como um campo multidisciplinar e que 

abrange diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Em comum, observamos que uma 

das principais bases recorrentes diz respeito à teoria bakhtiniana. Sendo assim, objetivamos 

com esse estudo, após traçar um breve levantamento acerca da entrada do conceito de 

gênero no contexto educacional brasileiro, discutir sobre a relação entre o ensino de Língua 

Portuguesa (LP) e a teoria dialógica, apontando algumas fronteiras que vêm sendo 

superadas, assim como outras que ainda resistem. Nossa busca por elaborar uma 

compreensão responsiva relativa a esse universo tem como fundamento a preocupação em 

nos aproximarmos de uma atividade, em sintonia com a Linguistíca Aplicada (LA), que 

colabore de algum modo para o apontamento de caminhos para a resolução de problemas 

linguísticos socialmente relevantes, nesse caso, a questão do ensino de LP no Brasil pautado 

nos gêneros discursivos e suas perspectivas de potencialização da mobilidade dos alunos em 

suas esferas sociais de circulação. 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Gênero discursivo. Ensino. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

sse trabalho objetiva refletir sobre a relação entre o ensino de Língua 

Portuguesa (LP) e a teoria dialógica no contexto da educação brasileira, e, a 

partir dessa articulação, tecer algumas considerações acerca das fronteiras que 

vêm sendo superadas, assim como outras que ainda resistem. 

Os gêneros discursivos, configurados como práticas sociais de uso da 

linguagem em contextos específicos, têm sido, nos últimos anos, motivo de estudos 

                                                 
78 Doutoranda em Letras pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE); Email: rosangela.oro@gmail.com 
79 Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), área de concentração em 

Linguagem e Sociedade; Professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa; Email: tatianabilhar@gmail.com  

E 
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dos mais variados domínios do saber.  No campo da Linguística Aplicada (LA), por 

exemplo, há diversas pesquisas que buscam elucidar o papel da linguagem em 

diferentes meios, especialmente no que se refere à constituição e ao funcionamento 

de gêneros discursivos e sua relação com o ensino de Língua Portuguesa (LP), 

pautando-se nos princípios da teoria bakhtiniana. Nessa direção, documentos 

diversos preveem o trabalho com a linguagem sustentado nos gêneros, 

reconhecendo-os como conteúdos básicos, a exemplo das Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa do Estado do Paraná – DCELP – (PARANÁ, 2008).  

Porém, embora tenhamos nos dado conta de que o trabalho em sala de aula 

com o texto, pautado numa concepção dialógica de linguagem, implica explorar não 

somente sua materialidade linguística, mas também sua dimensão extraverbal e os 

discursos que a permeiam e constituem, focalizando usos sociais da língua, ainda 

não observamos muitos reflexos disso na efetividade do ensino de LP.  Assim, apesar 

de termos avançado muito, especialmente nas últimas duas décadas, na direção de 

um ensino de LP que considere a análise da dimensão verbo-visual dos enunciados, 

imbricada necessariamente à dimensão social, privilegiando, nesse percurso, a 

investigação dos elementos extraverbais, das relações dialógicas que os determinam 

e constituem, ainda notamos a existência de um certo descompasso, uma vez que 

esses pressupostos teóricos não têm permeado, de fato, muitas práticas em sala em 

aula. 

Para tanto, o aporte teórico construído para este trabalho está pautado na 

concepção dialógica de linguagem, conforme proposto por Bakhtin e o Círculo 

(BAKHTIN, 2003[1979]; 2010a[1929]; 2010b[1975]; BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2012[1929]; VOLOCHINOV, 1926), assim como em pesquisas de alguns de seus 

interlocutores contemporâneos (RODRIGUES, 2001; 2005; 2014; BRAIT, 2006; 2012; 

FARACO, 2009; SOBRAL, 2009; COSTA-HÜBES, 2008; 2014; 2017; dentre outros 

pesquisadores).   

Nossa busca por elaborar uma compreensão responsiva relativa a esse 

universo tem como fundamento a preocupação em nos aproximarmos de uma 

atividade acadêmica em Linguística Aplicada que colabore de algum modo para o 

apontamento de caminhos para a resolução de problemas linguísticos socialmente 

relevantes, nesse caso, a questão do ensino de LP no Brasil pautado nos gêneros e 

suas perspectivas de potencialização da mobilidade dos alunos em suas esferas 

sociais de circulação. 

Com vistas a alcançar tal objetivo, o presente artigo encontra-se assim 

organizado: inicialmente apresentamos nossos referenciais teóricos, focalizando 

especificamente a concepção de gênero na teoria dialógica;  em seguida, procedemos 

a uma contextualização do percurso dos gêneros como objeto de ensino no contexto 

brasileiro e seu enfoque em documentos oficiais; após, seguem algumas 

considerações acerca das fronteiras que os gêneros vem rompendo no contexto do 

ensino de LP. O estudo termina com as considerações finais e algumas implicações 

das discussões empreendidas. 
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1. O CONCEITO DE GÊNERO SOB A PERSPECTIVA DIALÓGICA   

 

O Círculo de Bakhtin80 desenvolveu importantes reflexões filosóficas sobre as 

relações entre a linguagem, o homem e a sociedade, apresentando-nos a uma 

concepção dialógica de linguagem que contrapunha os entendimentos existentes 

sobre o tema até então. Os textos produzidos pelos membros do Círculo, conforme 

Rodrigues e Cerutti-Rizzatti (2011), passaram a ser mais intensamente estudados no 

Brasil a partir dos anos de 1980 e, embora não tratem especificamente do ensino de 

línguas, trouxeram contribuições também “[...] para o ensino e aprendizagem de 

língua materna de natureza operacional e reflexivo” (RODRIGUES; CERUTTI-

RIZZATTI, 2011, p. 90). 

Conforme a teoria dialógica, considerar a língua como elemento concreto, 

como enunciado, significa ancorá-la em um contexto social, histórico e ideológico; 

nos sujeitos envolvidos no ato da enunciação; no projeto discursivo desses sujeitos; 

enfim, é necessário reconhecer que há um contexto que abarca as enunciações, o qual 

interfere decisivamente nas formas de uso da linguagem. Logo, para compreendê-la, 

segundo Bakhtin (2003[1979]), faz-se necessário, antes de tudo, reconhecer os 

elementos que constituem esse contexto e que fazem com que os enunciados sejam 

situados sócio-historicamente.  

Acerca da concepção de gênero, conforme Bakhtin (2003[1979]), estes são 

considerados enunciados “relativamente estáveis” que se projetam ideologicamente 

a partir do contexto que os organiza. Considerar essa premissa teórica significa 

reconhecer os gêneros como instrumentos de interação verbal, uma vez que é neles 

que os enunciados se organizam, moldando o discurso conforme a esfera social em 

que se situa.  

Uma vez que o discurso apresenta uma dupla orientação (tanto para o objeto 

do discurso, quanto para o discurso do outro), entendemos que, nessa perspectiva, 

ele se materializa nos “tipos relativamente estáveis de enunciados”, ou seja, nos 

gêneros discursivos, os quais refletem e refratam relações dialógicas de ordem 

diversa, de acordo com o campo social em que se realizam. Conforme Bakhtin 

(2003[1979]), esses enunciados são marcados por regularidades temáticas, estilísticas 

e composicionais. Essas regularidades constituem os gêneros discursivos de acordo 

com o campo em que se inserem. Podemos afirmar, então, que os gêneros discursivos 

não apenas se situam em determinada esfera social, mas também, em função desta, 

estabelecem relações dialógicas. Nesse sentido, conforme Bakhtin: 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. [...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 

                                                 
80 Utiliza-se a expressão Círculo de Bakhtin porque, além do pensador Mikhail Bakhtin, as formulações e as obras 

são produto de reflexão de um grupo que tinha a participação de outros intelectuais, entre eles V. N. Volochinov 

e P.N. Medviediev. Não é nosso objetivo entrar no debate a respeito da autoria das obras; as que forem citadas no 

decorrer do texto respeitarão as assinaturas presentes nas edições utilizadas. 
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da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional– 

estão indissoluvelmente ligados ao todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação 

(BAKHTIN, 2003[1979], p. 261-262, grifos nossos). 

 

Como podemos ver, constituindo-se o gênero discursivo como meio de 

compreender e agir na realidade, Bakhtin indica que tanto o estilo, quanto o 

conteúdo temático e a construção composicional do gênero estabelecem relações 

dialógicas com o campo social em que se situa. Acerca do significado de cada um 

desses três elementos, Fiorin explica: 
 

O conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas é o domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero [...]  

A construção composicional é o modo de organizar o texto, de estruturá-lo. [...] 

O ato estilístico é uma seleção de meios linguísticos. Estilo é, pois, uma seleção de 

certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do 

interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do 

enunciado (FIORIN, 2010, p. 62, grifos do autor). 

 

 Para a compreensão dos enunciados é preciso entender por que estes são 

assim construídos, que elementos/condições específicas/finalidades consideram, e 

que relações dialógicas essas três dimensões constitutivas do gênero estabelecem 

com a esfera à qual se vinculam. Dessa forma, “os elementos de cada enunciado estão 

vinculados necessariamente à totalidade do enunciado e do gênero, do qual o 

enunciado é um representante concreto” (RODRIGUES, 2001, p. 43). 

A essa compreensão se relaciona a questão da natureza dos enunciados e de 

sua plasticidade e heterogeneidade, uma vez que “o repertório de gêneros cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo” 

(BAKHTIN, 2003[1979], p.262). Para o autor, os gêneros e suas especificidades 

correspondem às diferentes formas de usos da linguagem dentro de convívios 

culturais distintos. Logo, a análise de sua natureza e da diversidade de suas formas é 

importante e está relacionada à ideologia, uma vez que, sob o viés dialógico, todo 

enunciado apresenta determinações de sua dimensão social, de elementos 

extraverbais constitutivos, sendo permeado por vozes e discursos, os quais 

determinam sua posição valorativa, isto é, a construção de sua orientação axiológica 

que permeiam o seu ato responsivo. Dessa interação, portanto, derivam índices de 

valor que se refletem em todas as dimensões dos enunciados, os quais, por serem 

relativamente estáveis, são sujeitos à mudança constante. 

Miotello, acerca do conceito de ideologia neste campo teórico, esclarece que: 

  



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
6

9
 

[...] se poderia caracterizar ideologia, da perspectiva bakhtiniana, como a 

expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais dos 

homens. Ao mesmo tempo, esse ponto de vista também manifesta sua 

compreensão diversa da exercida pela ideologia dominante. A superestrutura 

não existe a não ser em jogo e relação constante com a infraestrutura, defende 

Bakhtin, e essa relação é estabelecida e intermediada pelos signos e por sua 

capacidade de estar presente necessariamente em todas as relações sociais 

(MIOTELLO, 2005, p. 171, grifo nosso). 

 

Uma vez que os enunciados são de natureza social, não existem fora de um 

contexto, estes são, portanto, ideológicos. O locutor, ao interagir, visa um interlocutor 

definido e seu horizonte social. Ao assumirmos que “a palavra é o signo ideológico 

por excelência” e que “ela [a palavra] registra as menores variações das relações 

sociais” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012[1929], p.16) compreendemos que todo 

enunciado é, por natureza, ideológico.  

Assim, no campo do ensino de LP, ao buscarmos estudar a natureza dos 

enunciados, é preciso considerar a historicidade dos gêneros, suas mudanças, pois, à 

medida que as esferas de atividade se desenvolvem, alguns gêneros desaparecem, 

outros aparecem, diferenciam-se, ganham novos sentidos. A análise dos enunciados 

não fica reduzida à sua forma de composição, ao estilo e ao conteúdo temático, mas 

vai além da situação imediata de interlocução, ao buscarmos indícios de sua 

heterogeneidade constitutiva, sua participação em esferas de produção, as quais lhes 

conferem efetiva atuação.  

Observamos, ainda, que além dos gêneros discursivos refletirem as 

características de interação de cada esfera, eles são plásticos, uma vez que podem se 

reconfigurar de acordo com as diferentes exigências de interação. Faraco, nesse 

sentido, afirma que “o repertório de gêneros de cada esfera da atividade humana vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica 

mais complexa” (FARACO, 2009, p. 127). 

Entendemos, com isso, que é somente nessa situação de interação, ao 

relacionarmos o gênero a sua esfera de atividade e comunicação humana, que se 

pode apreender sua constituição e seu funcionamento. Tendo em vista que, para 

Bakhtin (2003[1979]), os gêneros são compreendidos como enunciados que se 

estabilizam nas diversas situações de interação, essas esferas sociais, por conseguinte, 

se mostram como princípios organizadores das formas de interação verbal.  

Essas relações estabelecidas entre o meio verbal e o extraverbal nos levam, 

também, a observar que todo sujeito, ao interagir por meio de um gênero, tende a 

orientar o seu discurso, “para um círculo particular, para o mundo particular do 

ouvinte, introduzindo elementos completamente novos ao seu discurso [...] O locutor 

penetra no horizonte alheio de seu ouvinte, constrói a sua enunciação no território de 

outrem”(BAKHTIN, 2010b[1975], p. 91). Essas relações dialógicas, definidas por 

Bakhtin como aspecto da dialogicidade interna do discurso (BAKHTIN 2010b[1975]), 

podem determinar tanto a escolha do estilo do gênero por parte do locutor, quanto 
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de seu conteúdo temático e de sua construção composicional. Além disso, acerca 

desse aspecto, Bakhtin considera que “A relação dialógica para com o discurso de 

outrem no objeto e para com o discurso de outrem na resposta antecipada do ouvinte, 

sendo em essência diferentes e engendrando diversos efeitos estilísticos no discurso, 

podem, não obstante, se entrelaçar muito estreitamente, tornando-se quase que 

indistinguíveis entre si (BAKHTIN 2010b[1975], p. 91, grifos nossos)81. 

Essas diferentes formas de incorporação dos outros no enunciado, além de se 

configurarem como uma face do dialogismo, conforme Rodrigues,  
 

[...] apontam para a elasticidade e plasticidade dos gêneros, para a própria 

essência da sua forma, ou seja, a relativa estabilidade da sua parte verbal. Ainda, 

mostram que a dimensão verbal não é o todo do enunciado, do gênero, mas uma 

parte, que tem de estar articulada com a dimensão social, a situação social de 

interação (RODRIGUES, 2001, p. 238). 

 

Assim, segundo essa perspectiva, o uso da língua se efetiva nos enunciados 

concretos, produzidos a partir de uma intenção discursiva de um locutor, tendo em 

vista um interlocutor específico (o que determina a escolha de um ou de outro 

gênero), dentro de determinadas condições sócio-ideológicas, inseridos num campo 

da comunicação humana.  A interação é tomada como a base existencial da língua, 

cujo emprego sempre ocorre através de enunciados que são, conforme Bakhtin e 

Volochinov (2012[1929]), as unidades reais da comunicação discursiva, uma vez que 

promovem a interação. É por meio de enunciados (ou textos-enunciados), moldados 

em gêneros do discurso, que nos dirigimos ao outro, pressupomos respostas, enfim, 

fazemos uso da linguagem para estabelecer e concretizar nosso contato com o 

mundo.  

Tal concepção desloca o foco da materialidade linguística para o processo de 

interação e os sentidos construídos nele. O homem é compreendido como um ser 

histórico que, ao fazer uso da linguagem, produz enunciados a partir de uma posição 

de sujeito sócio-historicamente situado que necessita interagir com o outro. Para isso, 

planeja seu discurso, projetando em seu interlocutor a sua concreticidade. A posição 

social que ocupa ao enunciar, o(s) interlocutor(es) a quem se dirige e a posição social 

que ele(s) ocupa(m), o local e o momento em que a interação acontece, a finalidade 

com que enuncia são fatores que determinam os usos que se faz da língua.  

Nessa perspectiva, a linguagem é entendida como uma prática social e as 

formas linguísticas só ganham significado quando inseridas em um contexto, de 

modo que não é possível dissociar a língua de seu conteúdo extraverbal e ideológico.  

Nesse sentido, Brait (2006), acerca do enfrentamento bakhtiniano da 

linguagem, considera que o estudo das relações dialógicas aponta para a análise de 

contextos mais amplos, para um extralinguístico aí incluído,  

                                                 
81 Segundo Bakhtin, uma das formas do dialogismo nos discursos diz respeito ao plurilinguismo, isto é, “o 

discurso de outrem na linguagem de outrem” (BAKHTIN, 2010b[1975], p.127). 
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[...] ultrapassando a necessária análise da “materialidade linguística” reconhecer 

o gênero a que pertencem os textos e os gêneros que nele se articulam, descobrir 

a tradição das atividades em que esses discursos se inserem e, a partir desse 

diálogo com o objeto de análise, chegar ao inusitado de sua forma de ser 

discursivamente, à sua maneira de participar ativamente de esferas de produção, 

circulação e recepção, encontrando sua identidade nas relações dialógicas 

estabelecidas com outros discursos, com outros sujeitos (BRAIT, 2006, p. 14). 

 

Ao apontar para a necessidade de uma análise que vá além de um estudo da 

materialidade linguística, Brait (2006) destaca um traço que caracteriza todo o 

pensamento do Círculo, acerca de sua perspectiva de analisar a linguagem: essa 

abordagem deve considerar tanto um ponto de vista interno (materialidade 

linguística), quanto externo (extralinguístico), uma vez que esses dois polos são 

constitutivos da linguagem. Nesse sentido, conforme Bakhtin, “qualquer confronto 

puramente linguístico ou agrupamento de quaisquer textos abstrai forçosamente 

todas as relações dialógicas entre eles enquanto enunciados integrais” (BAKHTIN, 

2010a[1929], p. 209). 

Como vimos, a teoria dialógica propõe que o estudo da língua ultrapasse a 

análise da materialidade linguística, abrangendo, também, e especialmente, aspectos 

da vida do discurso, das relações dialógicas que determinam e constituem os 

enunciados. Para compreender em que medida essa abordagem dialoga com o 

campo do ensino de LP no Brasil, em especial em relação ao lugar do gênero nesse 

contexto, apresentamos a seção a seguir. 

 

2. GÊNEROS DISCURSIVOS COMO OBJETO DE ENSINO NO CONTEXTO 

BRASILEIRO: as diferentes perspectivas e as orientações oficiais 

 

A recepção às ideias do Círculo de Bakhtin no contexto brasileiro inicia-se por 

volta da década de 1980, motivada, inicialmente, por estudos literários. A publicação 

de traduções de outras obras, dentre elas Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV,2012[1929]), gradativamente despertou o interesse de 

linguistas brasileiros, interessados pela proposta de uma linguística que o autor 

denominava de sociológica. 

Em busca pela discussão acerca de como o conceito de gêneros de discurso 

adentrou no contexto brasileiro, especificamente sua articulação no campo do ensino 

e da didática de LP, Rojo (2008) aponta que é na conjuntura do final da década de 

1990 que a noção de gênero discursivo/textual é (re)convocada, especialmente pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), no sentido de 

desestabilizar práticas de ensino tidas como tradicionais, pautadas no trabalho com o 

texto de modo normativo, modelar, prescritivo, não dialógico. Segundo a autora, é a 

partir da publicação desse documento que o texto é convocado à didatização82. 

                                                 
82 Importante destacar que, embora não focalizasse a questão dos gêneros discursivos naquele momento, ainda na 

década de 1980, Geraldi propôs o trabalho ampliado com o texto na sala de aula, chamando a atenção para o fato 
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Embora não indique fontes dos conceitos citados, nos PCN permeiam notadamente 

vozes da corrente teórica bakhtiniana e do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

Segundo Machado e Guimarães, “A proposta de se focar o ensino de língua 

materna nos gêneros de textos surgiu por influência direta das ideias desenvolvidas 

pelo Grupo de Genebra, particularmente por Schneuwly e Dolz” (MACHADO; 

GUIMARÃES, 2009, p. 27). Relacionando a teoria bakhtiniana e Vigotsky, a 

abordagem da escola de Genebra – que, assim como no caso dos PCN, também 

propõe os gêneros como objeto de ensino – tece a ideia de gênero como 

megainstrumento de comunicação, levando-o ao campo do ensino, por meio da 

proposição da Sequência Didática (SD).  

A entrada dos gêneros no contexto escolar brasileiro, se dá, desse modo, 

destacadamente pela vertente dos gêneros textuais, mais do que pela dos gêneros 

discursivos. Essas duas perspectivas sobre os gêneros, como aponta Rojo (2005), 

embora tenham uma raiz comum – as teorias bakhtinianas –, apresentam categorias e 

procedimentos de análise e conceitos distintos.  

Os que seguem as teorias de gêneros do discurso/discursivos são “mais 

centrados na descrição das situações de enunciação em seus aspectos sócio-

históricos" (ROJO, 2005, p. 185). Pautados essencialmente em Bakhtin, seguem o 

método sociológico apontado na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem. Ou seja, 

aqueles que partem da teoria dos gêneros do discurso preocupam-se antes com a 

dimensão social do gênero, seu contexto de produção, a situação de interlocução, as 

marcas discursivas e, só depois, se voltam à materialidade linguística e à construção 

composicional; partem das características da situação de enunciação para orientar 

qualquer análise.  

Por outro lado, os que se dedicam ao estudo dos gêneros de texto/textuais, 

procuram, antes, realizar “a descrição da composição e da materialidade linguística 

dos textos no gênero” (ROJO, 2005, p. 185).  Nessa segunda vertente, há menos 

espaço para a investigação dos elementos extraverbais, das marcas discursivas 

implícitas no texto e que estão presentes no contexto, isto é, nos elementos 

extralinguísticos que também constituem o enunciado. A preocupação maior é com o 

estilo, com a estrutura composicional do gênero, com o estudo da tipologia 

predominante nos textos, com a descrição exaustiva do material linguístico, em 

detrimento de uma análise mais aprofundada das condições de produção, das 

relações dialógicas. 

É essa vertente que predomina nos PCN, especialmente a partir da teoria do 

ISD, como discutimos a seguir. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de que “A língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução. E é no interior de seu 

funcionamento que se pode estabelecer as regras de tal jogo [...]. Estudar a língua é, então, tentar detectar os 

compromissos que se criam por meio da fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante para falar 

de certa forma em determinada situação concreta de interação” (GERALDI, 2008[1984], p. 42). 
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2.1 Os gêneros nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Publicados no final da década de 1990, os PCN (BRASIL, 1998) – que, segundo 

informa o próprio documento, foram o resultado de uma série de debates sobre a 

educação no Brasil – trouxeram, para a área de LP, uma inovação: os gêneros como 

objeto de ensino de LP.  

Costa-Hübes (2008) destaca que, antes do advento dos PCN, as referências a 

gêneros no Brasil costumavam restringir-se aos gêneros literários. Só depois da 

publicação do documento é que, oficialmente, os professores do ensino básico 

receberam essa noção bakhtiniana de gênero que considera os diferentes textos 

produzidos pelas esferas da atividade humana. 

O diálogo com os estudos bakhtinianos veio na contramão das tipologias e 

gramáticas que se apresentavam à época como formas autoritárias, prescritivas, 

centrípetas de trabalho com a língua, uma vez que os gêneros são mais flexíveis e 

permitem uma abordagem mais reflexiva, crítica, centrífuga.  

A compreensão de linguagem subjacente aos PCN é a concepção 

interacionista, conforme podemos visualizar na passagem seguinte: 

 

Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação interindividual 

orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se 

realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, 

nos distintos momentos de sua história (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

Portanto, o documento contempla uma concepção que considera a realidade 

histórica e o processo de interação mediado pela linguagem. Na esteira, a língua é 

tomada como um “sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade” (BRASIL, 1998, p. 20). Logo, 

sua aprendizagem não pode se caracterizar como processo mecânico de apreensão de 

estruturas, pois, conforme o documento,  
 

Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber combiná-las em expressões 

complexas, mas apreender pragmaticamente seus significados culturais e, com 

eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si 

mesmas (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

O ensino de LP extrapolaria, assim, o código. Inicialmente, o documento 

apresenta uma perspectiva discursiva ao expor as bases teóricas em que está 

pautado. De acordo com o texto,  
 

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer 

alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto 

histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução (BRASIL, 1998, p. 21). 
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O discurso, segundo os PCN, se materializa na forma de textos, que, por sua 

vez, se organizam dentro de determinado gênero. Tomando como base Bakhtin, mas 

sem citá-lo diretamente – já que o nome do autor só aparece nas referências finais e 

não no corpo do texto –, o documento aponta para os gêneros como formas 

relativamente estáveis de enunciados que se compõem de conteúdo temático, 

construção composicional e estilo. Na sequência, afirma que 
 

A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham 

características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o 

texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, 

por exemplo, existindo em número quase ilimitado (BRASIL, 1998, p. 22). 

 

Esse posicionamento destaca a orientação teórica do documento. Embora, 

inicialmente, pareça trabalhar com os gêneros do discurso, os PCN adotam a 

concepção de gêneros textuais. De acordo com Rojo (2005), há quatro pontos em 

comum que embasam a noção de gêneros de texto: 
 

- Todos apresentam gênero como família de textos, sendo que famílias podem 

ser reconhecidas por similaridades.  

- Todos buscam compatibilizar análises textuais/da textualidade com as 

descrições de (textos em) gêneros, seja por meio de sequências e operações textuais 

[...], seja por meio dos tipos de discurso [...]; 

- Todos remetem a uma certa leitura pragmática ou funcional do 

contexto/situação de produção; 

- Todos mencionam a obra de e estabelecem uma aproximação – não isenta de 

repulsão e, logo, polifônica – com o discurso bakhtiniano (ROJO, 2005, p. 192/193, 

grifos nossos). 

 

Assim, embora os PCN pretendam seguir um posicionamento discursivo, 

trabalham, efetivamente, em uma perspectiva textual. E definem que “a noção de 

gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino” (BRASIL, 

1998, p. 23).  

No decorrer do documento, é apresentado um ensino que considera escrita e 

oralidade, com premência para a escrita de textos de gêneros de domínio público, o 

que pretende garantir que os alunos alcancem uma maior participação cidadã em 

nossa sociedade. 

Mas é possível perceber, por diversas vezes ao longo do documento, uma 

certa confusão teórica. O texto aponta para o desenvolvimento da competência 

discursiva dos alunos, todavia apresenta uma perspectiva de trabalho com a língua, 

como já observamos, focada na materialidade textual.  

De acordo com os PCN, “a aula deve ser o espaço privilegiado de 

desenvolvimento de capacidade intelectual e linguística dos alunos, oferecendo-lhes 

condições de desenvolvimento de sua competência discursiva” (BRASIL, 1998, p. 30). 

Porém, a forma de se atingir esse objetivo não confirma o foco em uma compreensão 
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discursiva, como podemos conferir no trecho que segue: “[...] isso significa aprender 

a manipular textos escritos variados e adequar o registro oral às situações 

interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, implica usar padrões mais próximos 

da escrita” (BRASIL, 1998, p. 30). Ou seja, o aluno deve manipular textos escritos 

variados, não remetendo, necessariamente, ao discurso; sua preocupação maior é 

com a adequação da forma, que pode significar o uso de padrões mais próximos da 

escrita – como se toda escrita fosse formal e se utilizasse da variedade culta da 

língua.  

Em outro trecho, tratando dos textos que devem ser utilizados para o ensino, o 

documento afirma que: 
 

A seleção de textos para leitura ou escuta oferece modelos para o aluno construir 

representações cada vez mais sofisticadas sobre o funcionamento da linguagem 

(modos de garantir a continuidade temática nos diferentes gêneros, operadores 

específicos para estabelecer a progressão lógica), articulando-se à prática de 

produção de textos e à de análise linguística (BRASIL, 1998, p. 36). 

 

O foco, neste trecho, está na aprendizagem de modos de garantir a 

continuidade temática, de operadores para estabelecer a progressão lógica, ou seja, 

aspectos de textualidade, próprios da materialidade linguística. Não há preocupação 

com os discursos e ideologias presentes nos textos e sua relação com o linguístico, 

não há destaque para as condições de produção, a finalidade do gênero, a situação 

social articulada à materialidade linguística. Percebemos, então, que os Parâmetros 

focam, assim como afirma Oliveira, em “um uso da linguagem como instrumento, 

domínio de estruturas e adequações de uso. Longe, portanto, da linguagem como 

discurso [...]” (OLIVEIRA, 2003, p. 68).  

No que tange à produção de textos escritos, os PCN afirmam que se espera, 

com tal atividade, que o aluno: 
 

[...] redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a garantir: 

- a relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e propósitos do texto; 

- a continuidade temática; 

- a explicitação de informações contextuais ou de premissas indispensáveis à 

interpretação; 

- a explicitação de relações entre expressões mediante recursos linguísticos 

apropriados (retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem a recuperação da 

referência por parte do destinatário; 

-  realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e ilustrativos, 

ajustando-as às circunstâncias, formalidade e propósitos da interação; 

- utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em função das 

exigências do gênero e das condições de produção; 

- analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da 

intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas 

forem as versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito 

(BRASIL, 1998, p. 51/52).  
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O trabalho de produção textual, conforme apresentado, não se preocupa com 

o posicionamento de sujeito-autor por parte do aluno, da assunção consciente de 

posições ideológicas, mas centra-se em critérios de textualidade e estrutura. Além 

disso, a expressão utilizada, nesse trecho, é tipos de textos e não gêneros textuais. Nesse 

sentido, Marcuschi (2008) afirma que, no que diz respeito aos gêneros, os PCN 

apresentam algumas incoerências: 
 

[...] Às vezes trata de tipos de texto ou sequências discursivas tais como: 

narrativa, descrição, exposição, argumentação e conversação. Em outros casos, 

trata-se de gêneros textuais: entrevista, debate, palestra, conto, novela, artigo, 

reportagem etc. Não se faz uma distinção sistemática entre tipos (enquanto 

construtos teóricos) e gêneros (enquanto formas textuais empiricamente 

realizadas e sempre heterogêneas) (MARCUSCHI, 2008, p. 209). 

 

De fato, o texto dos PCN ora trata o objeto de estudo como sendo os gêneros 

textuais, ora como sendo os textos, simplesmente; discorre sobre a necessidade de 

uma perspectiva que enfatize o discurso e suas marcas, mas centra as análises na 

materialidade linguística.  

Como possibilidade para a prática de produção de textos orais e escritos, o 

documento indica o trabalho com sequências didáticas. Esse recurso metodológico, 

criado pelo grupo de pesquisadores de Genebra que adotam o ISD como premissa 

teórica, propõe “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 97). Parte-se de uma situação inicial de produção de um 

gênero. Os alunos produzem e o professor faz uso dessa primeira produção para 

identificar os problemas que os alunos apresentaram. Depois, com base em tais 

dificuldades, são elaborados módulos para trabalhar os conteúdos necessários, 

analisar textos-modelo do gênero e reescrever os primeiros textos. Por último, faz-se 

a produção final, quando, supõe-se que já ocorreu, por parte dos alunos, a 

compreensão do gênero. De acordo com Marcuschi (2008), “a finalidade de trabalhar 

com sequências didáticas é proporcionar ao aluno um procedimento de realizar 

todas as tarefas e etapas para a produção de um gênero” (MARCUSCHI, 2008, p. 

214). 

Os PCN, assim, orientam o uso de sequências didáticas em sala de aula, mas 

não mencionam os autores da metodologia no texto. 
 

Módulos didáticos são sequências de atividades e exercícios, organizados de 

maneira gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, 

apropriar-se das características discursivas e linguísticas dos gêneros estudados, 

ao produzir seus próprios textos. 

O planejamento dos módulos didáticos parte do diagnóstico das capacidades 

iniciais dos alunos, permitindo identificar quais instrumentos de ensino podem 

promover a aprendizagem e a superação dos problemas apresentados (BRASIL, 

1998, p. 88).  
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Observamos, portanto, que, embora afirme diversas vezes no decorrer do 

texto que o objetivo é o de desenvolver a competência discursiva dos alunos, os PCN 

focalizam o trabalho com a língua mais na perspectiva da estrutura texto do que do 

discurso. Trata-se de um documento que se mostra teoricamente confuso, oscilando 

entre vozes da corrente teórica bakhtiniana e do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD). 

No entanto, os PCN possuem o mérito de documentar uma concepção de 

ensino que pretendia fugir do estruturalismo e trazer os gêneros como objeto de 

ensino da LP, cruzando as primeiras fronteiras no sentido de um ensino operacional 

e reflexivo e trazendo a noção de gênero para a sala de aula. 

A abertura dessas fronteiras possibilitou novos pensamentos e perspectivas 

sobre o ensino de LP e, no Estado do Paraná, levou a publicação de um documento 

pedagógico pautado expressamente na teoria dialógica do Círculo de Bakhtin. As 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná – Língua 

Portuguesa (DCELP) elencam o discurso como prática social como conteúdo 

estruturante da disciplina, apontando para novas fronteiras abertas e possíveis no 

trabalho com os gêneros discursivos no ensino de LP. 

 

2.2 Os gêneros nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica foram publicadas em 2008 e, 

conforme explicita o próprio documento, são fruto de um longo processo de 

discussão coletiva sobre a educação que envolveu os professores da Rede Estadual 

de Ensino do Paraná entre os anos de 2004 e 2008. Logo após sua publicação, elas 

foram distribuídas nas escolas do Estado com o objetivo de fundamentar a prática 

pedagógica dos seus docentes.  

O que se propõe nas DCELP é “[...] formar sujeitos que construam sentidos 

para o mundo, que compreendam criticamente o contexto social e histórico de que 

são frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã 

e transformadora na sociedade” (PARANÁ, 2008, p. 31). O documento pretende que 

o ensino possibilite aos alunos o acesso e a participação no mundo letrado, 

contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de sua realidade sócio-

histórica, com a possibilidade de criticá-la e transformá-la.   

Para tal, concebe o sujeito da Educação Básica como alguém que “[...] é fruto 

de seu tempo histórico, das relações sociais em que está inserido, mas é, também, 

singular, que atua no mundo a partir do modo como o compreende e como dele lhe é 

possível participar” (PARANÁ, 2008, p. 14). Trata-se, assim, de um sujeito histórico, 

que se constitui nas relações sociais, que faz parte de um contexto e não pode ser 

dissociado dele. E, ao mesmo tempo, um sujeito que possui suas particularidades, 

que é único, e tem uma compreensão própria sobre o mundo.  

Ao conceber o sujeito da Educação Básica dessa forma, as DCELP consideram 

sua dimensão social e sua historicidade, reconhecendo que não é possível pensar o 
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ensino sem levar em conta o contexto em que os estudantes estão inseridos, suas 

experiências e conhecimento prévios, os papeis sociais que ocupam. Ao compreender 

o sujeito como constituído nas relações sociais, inferimos que o compreende como 

alguém que constitui e é constituído pela linguagem, já que ela é fruto e meio de 

nossas interações sociais. 

Essa perspectiva bakhtiniana de sujeito se confirma quando o documento trata 

da necessária contextualização histórico-social em todas as disciplinas e, 

especialmente, na linguagem, afirmando que: 
 

A contextualização na linguagem é um elemento constitutivo da contextualização 

sócio-histórica e, nestas diretrizes, vem marcada por uma concepção teórica 

fundamentada em Mikhail Bakhtin. Para ele, o contexto sócio-histórico estrutura o 

interior do diálogo da corrente da comunicação verbal entre os sujeitos históricos e 

os objetos do conhecimento. Trata-se de um dialogismo que se articula à 

construção dos acontecimentos e das estruturas sociais, construindo a linguagem 

de uma comunidade historicamente situada. Nesse sentido, as ações dos sujeitos 

históricos produzem linguagens que podem levar à compreensão dos confrontos 

entre conceitos e valores de uma sociedade (PARANÁ, 2008, p. 30). 

 

As DCELP se fundamentam expressamente na teoria bakhtiniana sobre a 

linguagem, considerando que é o exterior, o contexto em que estamos inseridos, que 

organiza nossos dizeres. Estes, por sua vez, fazem parte da cadeia da comunicação 

verbal e estão em um diálogo que articula os acontecimentos e as estruturas sociais, 

revelando os valores e os confrontos ideológicos da sociedade. Somos sujeitos sócio-

historicamente situados e aquilo que produzimos como enunciado/discurso também 

o é, sendo essa contextualização necessária para o estudo da língua na perspectiva 

adotada pelo documento. 

As Diretrizes reconhecem que a linguagem é uma prática social, que não é 

neutra, mas possui historicidade e expressa as tensões e os conflitos ideológicos 

presentes na sociedade. Para as DCELP, “[...] a linguagem é vista como fenômeno 

social, pois nasce da necessidade de interação (política, social, econômica) entre os 

homens” (PARANÁ, 2008, p. 49). Já que é tomada como forma de interação entre os 

homens, o foco não está nas formas linguísticas, mas no processo de interação e no 

contexto em que ele se realiza.  

Nas aulas de LP, professores e alunos devem se debruçar sobre o texto-

enunciado, extrapolando suas análises para o contexto extraverbal em que ele foi 

produzido. Afinal, “Ensinar a língua materna, a partir dessa concepção, requer que 

se considerem os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem 

como o contexto de produção do enunciado, uma vez que seus significados são 

sociais e historicamente construídos” (PARANÁ, 2008, p. 49). 

O documento reconhece que o emprego da língua se efetua em enunciados, 

entendidos na mesma concepção de Bakhtin e seu Círculo, e que os significados 

construídos por eles dependem de seu contexto de produção.  Assim, orienta um 

ensino que leve em conta a dimensão social do uso da língua para dar-lhe sentido(s).  
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Nessa direção, “As Diretrizes ora propostas assumem uma concepção de 

linguagem que não se fecha ‘na sua condição de sistema de formas [...], mas abre-se 

para a sua condição de atividade e acontecimento social, portanto estratificada pelos 

valores ideológicos” (PARANÁ, 2008, p. 49). Podemos afirmar, então, que a 

concepção de linguagem das DCELP é dialógica e que o documento, alinhado às 

teorias bakhtinianas, entende que a língua em uso sempre é permeada por 

ideologias.  

As DCELP defendem que a linguagem é dialógica, entendimento que fica 

claro no modo como o documento compreende o texto: 

 

[...] é necessário ampliar o conceito de texto, o qual envolve não apenas a 

formalização do discurso verbal ou não-verbal, mas o evento que abrange o 

antes, isto é, as condições de produção e elaboração; e o depois, ou seja, a leitura 

ou a resposta ativa. Todo texto é, assim, articulação de discursos, vozes que se 

materializam, ato humano, é linguagem em uso efetivo. O texto ocorre em 

interação e, por isso mesmo, não é compreendido apenas em seus limites formais 

[...]. Assim, temos que um texto não é um objeto fixo num dado momento no 

tempo, ele lança seus sentidos no diálogo intertextual, ou seja, o texto é sempre 

uma atitude responsiva a outros textos, desse modo, estabelece relações 

dialógicas (PARANÁ, 2008, p. 51). 

 

O texto, conforme podemos inferir do trecho acima, é compreendido na sua 

condição de enunciado concreto. Logo, ele está além dos limites das formas 

linguísticas, pois engloba o contexto histórico-social e a situação de interação em que 

foi produzido, bem como as relações dialógicas que estabelece com outros textos-

enunciados. O documento, portanto, reconhece os dois polos do texto apontados por 

Bakhtin (2003[1979]).  

Além disso, aponta para o dialogismo constitutivo da linguagem, já que 

considera que todo texto-enunciado está em diálogo com outros textos-enunciados: 

ele é uma resposta aos que vieram antes e pressupõe respostas dos que virão depois. 

O falante sempre adota uma atitude de responsividade ativa quando em contato com 

outros textos, de modo que “[...] os nossos enunciados são heterogêneos, uma vez 

que emergem da multidão das vozes sociais” (PARANÁ, 2008, p. 52). 

Nessa concepção de linguagem e de texto, destaca-se, no documento, o 

“[...]discurso como prática social” (PARANÁ, 2008, p. 63), como conteúdo 

estruturante da disciplina de LP. A compreensão das DCELP sobre o discurso é a 

mesma de Bakhtin e seu Círculo: a língua em sua integridade concreta e viva. Logo, 
 

Ao contrário de uma concepção de linguagem que centraliza o ensino na 

gramática tradicional, o discurso tem como foco o trabalho com os enunciados 

(orais e escritos). [...] O discurso é produzido por um “eu”, um sujeito que é 

responsável por aquilo que fala/escreve. A localização geográfica, temporal, 

social, etária são elementos essenciais na constituição dos discursos (PARANÁ, 

2008, p. 63). 
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Ao estabelecer o discurso como conteúdo estruturante, o que o documento 

propõe é um ensino que desloque o foco da materialidade linguística para o processo 

de interação e os sentidos históricos e sociais construídos nele; que se volte para os 

enunciados, os discursos que materializam a linguagem; e que reconheça as relações 

dialógicas entre os textos-enunciados. Reconhece a autoria dos enunciados que, da 

mesma forma como no entendimento de Bakhtin, são sempre produzidos por 

alguém, para alguém, em determinado contexto, de modo que verbal e extraverbal 

configurem-se como indissociáveis, sendo imprescindível analisar o segundo para 

compreender o primeiro. 

As DCELP propõem um ensino que busque “[...] aprimorar os conhecimentos 

linguísticos e discursivos dos alunos, para que eles possam compreender os 

discursos que os cercam e terem condições de interagir com esses discursos” 

(PARANÁ, 2008, p. 50). O foco do ensino é, portanto, discursivo. Seu objetivo é que 

extrapole o estudo das estruturas da língua, possibilite ao estudante o domínio da 

linguagem em situações de interação diversas, para que tenha condições de 

constituir-se como sujeito participativo na sociedade letrada, reconhecendo as vozes 

sociais que o cercam e tendo condições de posicionar-se criticamente em relação a 

elas. 

Partindo desse conteúdo estruturante, o documento orienta que “A língua será 

trabalhada, na sala de aula, a partir da linguagem em uso [...]. Assim, o trabalho com 

a disciplina considerará os gêneros discursivos que circulam socialmente, com 

especial atenção àqueles de maior exigência na sua elaboração formal” (PARANÁ, 

2008, p. 63). Sendo assim, constata-se a orientação explícita para o trabalho com os 

gêneros do discurso em sala de aula. Essa perspectiva é importante, pois, conforme o 

documento: 
 

O aprimoramento da competência linguística do aluno acontecerá com maior 

propriedade se lhe for dado conhecer, nas práticas de leitura, escrita e oralidade, 

o caráter dinâmico dos gêneros discursivos. O trânsito pelas diferentes esferas de 

comunicação possibilitará ao educando uma inserção social mais produtiva no 

sentido de poder formular seu próprio discurso (PARANÁ, 2008, p. 53). 

 

Tal orientação vai ao encontro da perspectiva bakhtiniana quando defende 

que falamos e interagimos sempre por meio de gêneros; todos os enunciados se 

moldam em um gênero discursivo. Logo, para trabalhar a língua em uso, é preciso 

trabalhar com textos-enunciados de gêneros diversos. De acordo com Bakhtin 

(2003[1979]), quanto melhor dominarmos os gêneros, mais livremente os 

empregaremos para concretizar nosso projeto de dizer.  

Quanto à concepção de gêneros do discurso que as DCELP adotam, é, em 

consonância com as teorias do Círculo de Bakhtin, a de “[...] tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (PARANÁ, 2008, p. 52). Seguindo essa perspectiva teórica, o 

documento entende que “[...] os gêneros variam assim como a língua – a qual é viva, e 

não estanque” (PARANÁ, 2008, p. 52). Foca, portanto, no processo de interação e no 
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contexto histórico-social em que surgem e são produzidos os gêneros e não apenas nas 

regularidades formais de seus três elementos: conteúdo temático, construção 

composicional e estilo. Orienta que, em qualquer trabalho em sala de aula, a análise 

primeira deve ser sempre a do discurso, investigando o contexto de produção, o valor 

ideológico dos enunciados, seu autor e interlocutor, os sentidos criados e situados 

sócio-historicamente, conforme podemos conferir no trecho que segue: 
 

Ao trabalhar com o tema do gênero selecionado, o professor propiciará ao aluno 

a análise crítica do conteúdo do texto e seu valor ideológico, selecionando 

conteúdos específicos, seja para a prática de leitura ou de produção (oral e/ou 

escrita), que explorem discursivamente o texto. 

A forma composicional dos gêneros será analisada pelos alunos no intuito de 

compreenderem algumas especificidades e similaridades das relações sociais 

numa dada esfera comunicativa. Para essa análise, é preciso considerar o 

interlocutor do texto, a situação de produção, a finalidade, o gênero ao qual 

pertence, entre outros aspectos. 

As marcas linguísticas também devem ser abordadas no trabalho com os 

gêneros, para que o aluno compreenda os usos da língua e os sentidos 

estabelecidos pela escolha de um ou de outro elemento linguístico (PARANÁ, 

2008, p. 64). 

 

Nesse trecho, o documento assume a orientação do método sociológico 

proposto por Bakhtin/Volochinov (2012[1929]) para o estudo da língua, apontando 

que o trabalho com os gêneros nas aulas de LP deve articular as análises de sua 

dimensão social com a sua dimensão verbal. As escolhas temáticas, composicionais e 

linguísticas dos textos-enunciados dos diferentes gêneros, nesse caso, devem ser 

entendidas como resultado de um projeto de dizer de um sujeito situado sócio-

historicamente.  

Os gêneros discursivos, na proposta das DCELP, são tomados como 

ferramentas para o ensino de língua materna, podendo um mesmo gênero ser 

trabalhado em diferentes momentos com objetivos distintos: 
 

Para selecionar os conteúdos específicos, é fundamental considerar o objetivo 

pretendido e o gênero. Como exemplo: ora a história em quadrinho será levada 

para a sala de aula a fim de discutir o conteúdo temático, a sua composição e 

suas marcas linguísticas; ora aparecerá em outra série para um trabalho de 

intertextualidade; ora para fruição, ou seja, dependerá da intenção, do objetivo 

que se tem com esse gênero (PARANÁ, 2008, p. 90). 

 

A partir disso, as DCELP estabelecem que o trabalho com a LP deve 

contemplar práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. A leitura, no 

documento, é tomada como uma atividade de construção de sentidos a ser praticada 

em diversos contextos.  
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Praticar a leitura em diferentes contextos requer que se compreendam as esferas 

discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como se 

reconheçam as intenções e os interlocutores do discurso. 

É nessa dimensão dialógica, discursiva que a leitura deve ser experienciada, 

desde a alfabetização. O reconhecimento das vozes sociais e das ideologias 

presentes no discurso, tomadas nas teorizações de Bakhtin, ajudam na construção 

de sentido de um texto e na compreensão das relações de poder a ele inerentes 

(PARANÁ, 2008, p. 57). 

 

A leitura, conforme explicitado no trecho destacado das DCELP, é uma prática 

dialógica de linguagem. Ela implica reconhecer os discursos, as vozes sociais 

presentes nos textos-enunciados, a esfera de atividade que o produziu/orientou e na 

qual circula, seus interlocutores, sua finalidade e a função social do gênero, 

elementos a partir dos quais o texto se molda. Sendo assim, a construção de sentidos 

do material linguístico, para o documento, deve estar ancorada em sua dimensão 

extraverbal.  

A produção textual, por sua vez, seja oral ou escrita, pretende que o aluno se 

envolva com os textos-enunciados que produz e assuma autoria do que escreve, 

posicionando-se como sujeito-autor que tem o que dizer. As atividades devem partir 

de uma situação comunicativa de uso real da língua e os textos-enunciados precisam 

circular, ainda que no espaço interno da escola.  

Quanto à gramática, o documento é claro ao afirmar que deve ser trabalhada 

em aula, mas não por meio de exercícios de classificação descontextualizados e sim 

num “[...] trabalho paralelo entre as atividades metalinguísticas e epilinguísticas” 

(PARANÁ, 2008, p. 57), nos moldes propostos por Geraldi (2008[1984]).  

O estudo da língua, desse modo, deve partir da análise linguística de textos-

enunciados de gêneros variados, o que implica considerar, segundo o documento, 

como os elementos verbais e extraverbais atuam na construção do sentido. As 

atividades pressupõem reflexão sobre os diferentes usos da língua:  
 

Nessa perspectiva, o texto não serve apenas para o aluno identificar, por 

exemplo, os adjetivos e classificá-los; considera-se que o texto tem o que dizer, há 

ideologias, vozes, e para atingir sua intenção, utiliza-se vários recursos que a 

língua possibilita. [...] Compreender os recursos que o texto usa e o sentido que 

ele expressa é refletir com e sobre a língua, numa dimensão dialógica da 

linguagem (PARANÁ, 2008, p. 79). 

 

O que se espera é que o aluno trabalhe com a língua em uso, materializada nos 

diferentes gêneros do discurso e, com isso, seja capaz, mais do que classificar as 

palavras ou analisar sintaticamente a frase, compreender porque, considerando a 

construção de sentido e o contexto de produção, cada recurso linguístico foi 

empregado em determinado enunciado.  

Sendo assim, observamoss que a proposta de ensino apresentada pelas 

DCELP, pautada nas teorias de Bakhtin e do Círculo e voltada para as práticas sociais 
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de uso da língua, aponta para um estudo que vai além da materialidade linguística 

nas aulas de LP e que, abrindo novas fronteiras, assume a língua como ideológica e 

os textos como espaços de embate de vozes sociais, buscando propiciar aos 

estudantes condições para que reconheçam tais vozes e possam se posicionar frente a 

elas nas diferentes situações de interação em que estiverem engajados. 

O documento, ao dialogar os estudos bakhtinianos com o ensino de LP, vai ao 

encontro do que Rojo (2008) assume como uma forma possível de a escola responder 

ao seu paradoxo atual, que é “[...] transmitir conhecimento acumulado pela 

sociedade às novas gerações, deixando que ecoem diferentes vozes e linguagens 

sociais neste espaço de circulação, permitindo a réplica ativa, sob pena de não educar 

para o nosso tempo” (ROJO, 2008, p. 97). 

Documentar uma tal proposta de ensino, ao mesmo tempo que rompe 

barreiras para um ensino operacional e reflexivo da LP, também estabelece novas 

fronteiras para o trabalho com a língua em sala de aula, como discutimos a seguir. 

 

3. O TRABALHO COM OS GÊNEROS EM SALA DE AULA: fronteiras e limites 

 

Parece um truísmo tratar dos gêneros como objeto/ferramentas para o ensino 

de LP em nosso país. No entanto, apesar das orientações dos documentos 

pedagógicos, que abriram novas perspectivas para o ensino de LP, a entrada dos 

gêneros nas salas de aula nem sempre tem caracterizado mudanças. A esse respeito, 

por exemplo, Rojo (2005) questiona sobre que tipos de resultados as aproximações 

teóricas entre a teoria bakhtiniana e o ISD, presentes nos PCN, geraram para a 

melhoria das práticas didáticas.  

Tratando da relação entre os gêneros discursivos e o ensino de LP, Rodrigues 

(2014) considera que os gêneros sempre estiveram na escola, uma vez que esta é uma 

esfera da atividade humana, com suas especificidades e seus gêneros, porém, com um 

enfoque prescritivo e normativista. Como vimos, essa situação começa a tomar outros 

contornos com a publicação de novos documentos oficiais, tanto dos Estados, quanto da 

União. Segundo a autora, por causa das orientações teórico-metodológicas que 

embasam os documentos citados, a noção de gêneros começa a fazer parte do discurso 

escolar, da formação de professores, dos estudos linguísticos, da academia, de materiais 

didáticos. Ela observa, no entanto, que há uma confusão conceitual sobre o que se 

entende por gênero: sobrepondo-se aos elementos da interação, ora é subordinado 

restritamente à noção de estrutura textual, ora relacionado a tipologias textuais.  

Desse (des)entendimento, sem menção à interação e supervalorizando suas 

estruturas textuais, Rodrigues (2014) observa que o trabalho com os gêneros se volta, 

muitas vezes, para o seu ensino meramente conceitual, minimizando (quando não 

desconsiderando) sua relativa estabilidade e as relações dialógicas entre o seu projeto 

discursivo e a sua historicidade.  O enfoque bakhtiniano, sendo assim, tem sido mal 

interpretado por boa parte dos professores, derivando em um ensino prescritivo, mas 

agora do gênero.  
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Nesse sentido, conforme Oliveira (2012), embora o ensino de LP por meio dos 

gêneros discursivos se mostre de certa forma hegemônico, atualmente ainda não se 

pode afirmar que os professores dominem os pressupostos teóricos da  perspectiva 

dialógica bakhtiniana, uma vez que ainda se observa a coexistência de práticas 

associadas a um ensino “tradicional”, prescritivista.  

Sendo assim, embora os documentos citados representem avanços ao propor 

um ensino e aprendizagem de LP por meio dos gêneros, ainda se evidencia um 

trabalho com a língua pautado preferencialmente em aspectos relativos à 

materialidade linguística, em detrimento da primordial dimensão social dos 

enunciados, deixando ao extraverbal e às relações dialógicas um lugar secundário 

nas análises.  Ao que nos parece, a concepção dialógica se mostra um tanto apagada 

sob o peso da textualidade, mais propensa a transposições didáticas formalizantes. 

Embora tenhamos nos dado conta de que o trabalho com o texto, pautado numa 

concepção dialógica de linguagem, implica explorar não somente sua materialidade 

linguística, mas também (e principalmente) sua dimensão extraverbal e os discursos 

que a permeiam e constituem, focalizando usos sociais da língua, ainda não 

observamos muitos reflexos disso na efetividade do ensino de LP. 

Ao partirmos da noção de gênero discursivo como fenômeno social e 

historicamente situado, reconhecemos sua constituição como práticas sociais de 

interação mediadas pela linguagem, e como importante aspecto norteador do ensino 

de LP. Assim, ao reconhecer que, embora teoricamente as discussões sobre gêneros 

do discurso tenham chegado à escola, o ensino de LP ainda não apresentou grandes 

avanços na direção de um trabalho orientado de fato pela perspectiva dialógica, 

despontam-nos algumas fronteiras a serem investigadas/superadas, quais sejam:  

a) Quais os principais fatores que impedem uma formação (inicial e 

continuada) fundamentada do professor acerca dos pressupostos basilares da teoria 

bakhtiniana, aspecto imprescindível para que ele tenha maior embasamento e 

segurança para elaborar e desenvolver em sala de aula um trabalho com a LP em 

sintonia com a perspectiva dialógica? Como propiciar ao professor maior 

conhecimento dos pressupostos teóricos bakhtinianos, compreensão fundamental 

para que, de fato, ele possa desenvolver  atividades de elaboração didática para o 

ensino de gêneros sob a perpectiva dialógica, diminuindo, assim, a distância entre 

essa teoria e a prática?  

b) Em que medida a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dialoga com a 

perspectiva bakhtiniana e sua concepção dialógica da linguagem? Pesquisadores 

diversos, a exemplo de Geraldi (2015), Saviani (2016), Silva (2015) e D`Ávila (2018),  
já apontam para a perspectiva de que este documento, elaborado pela mão da 

iniciativa privada, apresenta-se mais como retrocesso que como avanço, uma vez que 

privilegia aspectos relativos à qualificação profissional, secundarizando o pleno 

desenvolvimento dos sujeitos e seu preparo para o exercício pleno da cidadania, na 

contramão de uma formação crítica e emancipatória.  

c) Poucas são as propostas de encaminhamentos didático-metodológicos 

pautadas no viés dialógico, procedimentos que podem auxiliar/orientar o professor 
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em seu trabalho de elaboração didática dos gêneros no contexto da sala de aula. 

Como diminuir essa lacuna? 

d) Como promover uma maior aproximação entre a educação básica e a 

universidade? O desenvolvimento de ações colaborativas entre professores da 

educação básica e pesquisadores da universidade acerca dos pressupostos basilares 

da teoria bakhtiniana poderia colaborar para a ampliação do conhecimento do 

professor acerca dessa perspectiva e, consequentemente, auxiliá-lo em seu trabalho 

com os gêneros em sala de aula. Como ampliar esse diálogo, tendo em vista o 

congelamento dos investimentos na educação pelos próximos vinte anos?  

Estas são apenas algumas das problemáticas que precisam ser investigadas, a 

fim de que seja ampliado, no contexto da educação básica, de modo mais efetivo o 

ensino de LP pautado nos gêneros sob o viés dialógico. Conforme vimos, segundo 

essa perspectiva, bem mais do que uma forma textual, forma de textualização, 

estratégia textual etc., o trabalho com o gênero só faz sentido se for além do texto em 

si, incorporando-o à(s) relação(ões) dialógica(s) que o permeiam, atravessam, 

constituem, portanto, distante de uma concepção de ensino metalinguístico, 

prescritivo do gênero.  

Embora, para alguns, lugar de transmissão de conhecimentos, inseparável da 

relação entre educação e mercado, para outros, lugar rentável como uma empresa ou 

lugar que traga felicidade aos alunos, entendemos que, sob nosso prima, a escola 

constitui-se como um lugar de produção de subjetividades, em que se desvendam 

relações de poder e na qual se propõem e desenvolvem processos educativos que 

objetivam, primordialmente, a ampliação do espírito crítico e da autonomia dos 

alunos/sujeitos em suas vivências nas mais diversas esferas de interação social.  

Nesse sentido, acreditamos que a aproximação das fronteiras entre o campo 

do ensino de LP pautado nos gêneros e a teoria bakhtiniana é viável e pode trazer 

excelentes resultados. Longe de tentar substituir a ditadura da gramática pela tirania 

do gênero, sem atentar para a verdadeira epistemologia que o sustenta, entendemos 

que o reconhecimento dos gêneros como práticas sociais de interação por meio da 

linguagem nos leva a perceber a importância do trabalho em sala de aula que 

considera a perspectiva dialógica no processo de ensino e aprendizagem de LP. Ao 

avançarmos em termos de entendimento sobre como se constituem e funcionam os 

gêneros e suas relações dialógicas, tendo em vista seu conteúdo temático, sua 

construção composicional e seu estilo, necessariamente articulados a uma situação 

comunicativa, a uma dimensão social, percebemos e compreendemos melhor seus 

significados e, consequentemente, tomamos em relação a eles atitudes responsivas 

mais ativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

À luz da perspectiva dialógica da linguagem, esse estudo buscou refletir sobre 

aspectos relativos ao ensino de LP pautado nos gêneros discursivos, apontando 
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algumas fronteiras que vem sendo superadas, assim como outras que ainda 

persistem. 

Observamos que o ensino, muitas vezes, ainda segue uma concepção de 

linguagem que não privilegia, no processo de aquisição e no aprimoramento da LP, a 

análise dos aspectos relativos aos elementos extraverbais constitutivos dos 

enunciados, como a investigação da esfera social em que se insere, de sua 

historicidade, do lugar social do sujeito-autor e de seus interlocutores, de seus 

contextos específico e amplo, entre outros, pautando-se restritamente no repasse de 

regras, na mera nomenclatura da gramática tradicional, ou dirigindo a atenção 

exclusivamente para os aspectos relativos à estrutura composicional dos enunciados, 

derivando em um ensino metalinguístico do gênero. Nesses casos, pouco se trabalha 

a real constituição e funcionamento de efetivas práticas sociais mediadas pela 

linguagem, as quais se concretizam nos gêneros discursivos. Às relações dialógicas 

que permeiam esses textos, aspectos determinantes e constitutivos destes, resta um 

lugar secundário nas análises. 

Embora sejam raros os textos do Círculo de Bakhtin que estabelecem uma 

relação explícita entre a perspectiva dialógica e o ensino de língua, compreendemos 

que esse diálogo é possível e viável, pois acreditamos que tal enfoque pode colaborar 

para a superação de tendências formalistas/estruturalistas ainda presentes no 

contexto escolar, promovendo a potencialização da criticidade e da autonomia dos 

alunos nos mais diversos modos de interação social.  

Antecipando a emergência de novas compreensões e/ou o apontamento de 

novas fronteiras a serem investigadas, dando continuidade ao diálogo aqui proposto, 

damos por concluído provisoriamente esse enunciado, pressupondo-o como um 

simples elo e aguardando que novas contrapalavras sejam lançadas. 
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LEITURA COMO ATIVIDADE 

DIALÓGICA: concepções em 

fronteira 
 

Tacicleide Dantas VIEIRA83 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

egundo Bakhtin (2011, 2016), nós falamos por enunciados e não por orações 

isoladas. Um enunciado é matriz e nutriz de outros enunciados, os quais “são 

correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da 

linguagem.” (BAKHTIN, 2011, p. 268). Nessa dinâmica, cada elemento da língua, 

tomado como material no enunciado concreto, é incorporado de acordo com as 

exigências da avaliação social expressa por diferentes entonações circunstanciais e 

históricas. Desse modo, “a palavra entra no enunciado não a partir do dicionário, 

mas a partir da vida, passando de um enunciado a outros.” (MEDVIÉDEV, 2012, p 

185).  

 Muito embora algumas práticas contemporâneas de ensino do texto nas 

escolas ainda possam negligenciar essa cosmovisão, o enunciado é a unidade real da 

comunicação discursiva e, portanto, a matéria fundamental sobre a qual deveriam 

recair os esforços para uma formação leitora proficiente e responsável. Questões de 

natureza estritamente gramatical, com fronteiras, lei e limites abstratos, apesar da 

tradicional popularidade em exercícios escolares, têm-se mostrado insuficientes ou 

ineficientes ao propósito de conferir autonomia aos sujeitos nas práticas de leitura e 

de escrita. Claro está que a indiferença à realidade dialógica e axiológica da 

linguagem (BAKHTIN, 2011), no sentido de atividade social, tem legado saldos 

constrangedores à educação em sala de aula.  

Se não há dúvidas quanto ao fato de que documentos como parâmetros oficiais 

para o ensino – a saber, PCN, PCNEM – têm orientado uma perspectiva de ensino-

aprendizagem do português a partir dos gêneros discursivos (enunciados com 

relativa estabilidade provenientes das diferentes esferas da atividade humana), uma 

noção fundamentalmente bakhtiniana, também não há incertezas quanto à 

apropriação, por vezes indevida, desse instrumento/objeto de ensino no transcurso 

das atividades de leitura e de escrita. Paralelamente, se é um dado que os livros 

didáticos, como recurso avaliado por comissão do Programa Nacional do Livro 

                                                 
83 Doutoranda em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte. E-mail: tacicleidevieira@gmail.com 

S 



AS FRONTEIRAS ABERTAS/POSSÍVEIS ENTRE A TEORIA BAKHTINIANA E O ENSINO DA LÍNGUA E 

LITERATURA: RETRATAR E REFLETIR 

P
ág

in
a1

0
9

0
 

Didático, acolheram pressupostos teóricos de Bakhtin, também é fato que eles não 

aboliram por completo abordagens alusivas a práticas descontextualizadas de estudo 

dos textos. Diante disso, ganha espaço a conclusão de que o aproveitamento dos 

pontos de encontro entre teoria e prática parece carecer de substancialidade ou ter 

ressonância, por vezes, deveras oclusiva.  

As práticas de leitura, como indissociáveis a qualquer enunciado concreto, 

apontam para o centro dessa evidência. Não distintamente, as práticas de escrita, 

inevitavelmente atreladas às primeiras, também revelam problemáticas resultantes 

da dificuldade de se integrar concepções teóricas a atividades em desenvolvimento.  

Considerando que, nas aulas de português, todos os gêneros pressupõem 

leitura (poema, charge, tirinha, anúncio, artigo de opinião, resenha, notícia, etc.), mas 

não todos requerem escrita imediata, concentraremos nossa reflexão em concepções 

de leitura que possam contribuir para práticas mais efetivas de letramento. Sem 

qualquer pretensão de hierarquizar duas atividades que estão imbricadas e são 

igualmente relevantes para o aluno, nosso recorte se deve à intenção de focalizar 

uma dimensão (a leitura) que pode se reverberar na outra (a escrita). Em tempo, esse 

objetivo traz, no seu encalço, uma provocação: a de repensarmos os limites (ou as 

fronteiras) entre o que se pensa para a escola e o que de faz nela. 

Nesse sentido, evocar diferentes concepções teóricas sobre leitura consiste em 

uma iniciativa comprometida com o enfrentamento dos desafios de se ler (e, por 

extensão, de se escrever) na/e além da escola. Essa investida, todavia, em nada se 

parenteia àquelas alinhadas à finalidade de formular um plano, uma sequência ou 

um protótipo para o ensino. Seu feitio, provavelmente, entre as muitas vozes que já 

tematizaram preocupações semelhantes, corresponde ao de um ensaio, cuja 

pretensão é, pelo diálogo, refletir sobre a leitura como atividade. 

 

CONCEPÇÕES DE LEITURA: entre fronteiras84 

 

Partimos do entendimento de que assumir concepções de leitura que 

convirjam para o estudo do enunciado concreto, na linha bakhtiniana, em sala de 

aula, consiste em uma condição imperativa para a proposição de leitura(s) crítica(s) e 

responsiva(s). Isso implica o tratamento do texto como construto sócio-histórico, 

como unidade concreta e valorada por sujeitos ativos, como totalidade discursiva por 

meio da qual vozes sociais relacionam-se, tensionam-se, embatem-se. 

Nessa ótica, questões e atividades de leitura incidem menos sobre a 

identificação, a cópia e a classificação de elementos gramaticais ou estruturais e mais 

sobre a reflexão, o cotejamento e a responsividade frente ao conjunto de valores 

sociais semiotizados pela(s) linguagem(ns). Em suas formulações, Bakhtin (2016, p. 

22)  enfatiza: 

                                                 
84 Discussão desenvolvida com base em sessão elaborada para nossa dissertação de mestrado, defendida em 2014, 

no âmbito do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, cujo título é: CONSUMO C(L)IENTE: ABORDAGEM DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO EM 

LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO. 
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O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo nos 

parece, de importância fundamental para superar as concepções simplificadas da 

vida do discurso, do chamado “fluxo discursivo”, da comunicação, etc., daquelas 

concepções que ainda dominam a nossa linguística. Além do mais, o estudo do 

enunciado como unidade real da comunicação discursiva permitirá compreender de 

modo mais correto também a natureza das unidades da língua (enquanto 

sistema) – as palavras e orações. (grifo do autor)  

Assim, aplicar sua perspectiva a práticas de leitura (e de escrita) acarreta que 

elas se voltem ao texto na sua historicidade, como um elo que reflete e refrata visões 

de mundo de quem o produz e para quem se produz. Seguindo essa razão, as formas 

da língua servem a um propósito comunicativo a ser compreendido e, na sua 

natureza material, correspondem a escolhas intencionais de um sujeito que age pela 

linguagem. 

Partindo dessa compreensão, em um movimento fronteiriço ou de encontro, 

como ensejam os postulados bakhtinianos, este ensaio reúne os posicionamentos 

sobre leitura de alguns autores, que, aproximados, podem reconduzir nosso olhar 

para analisar as práticas desenvolvidas com textos na rotina de estudo da língua 

portuguesa. Dessa maneira, estabeleceremos uma espécie de simpósio, o que 

antecipa o convívio entre pensadores. 

Para introduzir o colóquio, retomaremos a perspectiva de leitura como 

“compreensão responsiva ativa”, oriunda do pensamento bakhtiniano, a qual, 

destacamos, é a linha mestra da articulação aqui empreendida. Isso quer dizer que 

ela foi, nomeadamente, a primeira concepção evocada e aquela a partir da qual foram 

vinculados os demais partícipes da discussão em curso. 

Consoante essa concepção, a leitura é uma atividade dialógica, consolidada por 

sujeitos historicamente situados e por processos de construção de sentidos inscritos 

na comunicação discursiva. Segundo Bakhtin (2016, p. 25), 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau de ativismo seja bastante diverso); toda compreensão 

é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 

ouvinte se torna falante.   

  

Portanto, a figura de um sujeito passivo diante de um objeto de sentido é 

ficcional para esse pensador, uma vez que seu foco é a língua na vida social, cuja 

sede são os enunciados concretos. A propriedade desses enunciados de suscitar uma 

compreensão ativamente responsiva, real e plena, ao penetrar, de maneira 

atual(izada), a abordagem e a interpretação de diferentes gêneros do discurso, 

corrobora um direcionamento fidedigno ao caráter social, concreto, valorativo e 

implicado da linguagem.  

A importação dessa filosofia ancora o entendimento de que a leitura, como 

prática agenciada por sujeitos plenamente ativos, precisa ser legitimada em sala de 

aula por métodos que extrapolem a descrição linguística e as abordagens superficiais. 
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Somente a efetiva aproximação com a situação concreta do enunciado desvencilha-se 

de expectativas de ensino-aprendizagem pautadas no aluno como ser que deve 

dublar o que é lido e ouvido na escola.  

De acordo com Bakhtin (2011, p. 398), a atitude de compreender pode ser 

desmembrada em atos particulares, mas esses devem se fundir para que se dê a 

compreensão efetiva e concreta. Em sua proposição, são quatro os níveis de 

compreensão: a) A percepção psicofisiológica do signo físico (palavra, cor, forma 

espacial); b) seu reconhecimento (como conhecido ou desconhecido) e a compreensão 

de seu significado reprodutível (geral) na língua; c) A compreensão de seu 

significado em dado contexto (mais próximo ou mais distante); d) A compreensão 

ativo-dialógica (discussão-concordância), com sua inserção no contexto dialógico –  

englobando o elemento valorativo e seu grau de profundidade e de universalidade.  

Cada um desses itens argumenta em favor da atividade do leitor, ser de 

linguagem que se mobiliza para reagir ao texto, cujo objetivo é assumir uma posição 

axiológica diante de um conjunto coerente de signos e (re)criar seus sentidos. O 

leitor, nessa linha, é um gerenciador de vozes e um respondente. Sua atividade 

alcança plenitude nesse movimento dialógico, em que ele pode operar num plano de 

concordância, de participação, de objeção, de reformulação ou de execução em 

relação ao enunciado, com elo da corrente discursiva.  

Pelo exposto, a concepção de linguagem como interação, ao suportar a 

abordagem didática dos gêneros discursivos que organizam as atividades de leitura e 

de escrita em sala de aula, pode colaborar decisivamente para que os objetivos de 

ensino-aprendizagem não se reduzam a um letramento fracionado. Nessa linha, 

importa preservar o papel ativo do outro, o aluno, para que ele não saia 

profundamente enfraquecido no processo de comunicação discursiva. Para tanto, 

propostas de leitura (bem como leituras propostas) necessitam se dirigirem para o 

enunciado concreto, discutindo sua intencionalidade discursiva, sua autoria, seu 

direcionamento, sua avaliatividade, sua responsividade e sua capacidade de suscitar 

novas respostas, além, é claro, da sua materialidade linguística ou multissemiótica.    

Nesse quadro, no trabalho com os gêneros discursivos, as escolhas estilísticas 

e o conteúdo temático relacionam-se produtivamente à estrutura composicional do 

enunciado, suplantando qualquer tendência separatista entre esses elementos. Ainda 

que algumas abordagens insistam em se fixarem no plano composicional, 

equivalendo-o a uma espécie de “passo a passo” estrutural, o que desvirtua sua 

compreensão, não há sustentação teórica para isso. Os instrumentos de avaliação de 

que lançamos mão têm provado que a redução de enunciados a um plano 

composicional mecânico e repetível sabota o letramento real e pleno, restringindo 

potenciais de leitura. 

 A rede de pensamento tecida por Bakhtin parece encontrar alguma 

interlocução com os pensadores subsequentes. Um deles é De Certeau (2003, cf. p. 

262), que traz, em suas reflexões, uma problematização adensada sobre o papel do 

sujeito como consumidor – em desdobramento, como leitor – (de bens culturais, 
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simbólicos e/ou materiais) e se levanta contra a sua representação apassivada e 

inerte, apresentando sua contrapalavra à “ideologia do consumo receptáculo”. 

 Ao discorrer sobre leitura, o pensador afirma que essa atividade é apenas um 

aspecto parcial do consumo, porém, fundamental. Na sociedade grafocêntrica, o 

binômio produção-consumo pode ser substituído por seu equivalente escrita-leitura, 

declara ele. Em sua discussão, além de problematizar a hierarquia que a história 

estabeleceu com a exumação da autonomia do ato de ler em relação ao de escrever, o 

pensador critica que escrever seja produzir o texto, enquanto ler seja recebê-lo de 

outrem sem marcar aí o seu lugar, sem refazê-lo.   

De Certeau (2003) responde, pois, ao pessimismo da cultura de massa que 

cristalizou a ideia de que o consumo é, por natureza, passivo. O autor reage e ressalta 

que o consumo é um ato e, como tal, um espaço para construção/ produção de 

sentidos. Ler, portanto, como uma atividade de consumo, é “uma operação de caça”, 

uma prática de natureza tática, muitas vezes de resistência à dominação e às 

estratégias dos produtores. 

 Nesse horizonte, os consumidores/leitores não são meros armazenadores ou 

receptores da produção, assujeitados à impossibilidade de se tornarem produtores. 

Mesmo que seja pelo próprio ato de consumir, que se caracteriza por produzir 

sentido, esses sujeitos são ativos ou agentes.  

Segundo seu raciocínio, uma ruptura com o “imperialismo escriturístico” 

(ibidem, p. 264) que subjuga os consumidores/leitores é uma contraposição à palavra 

autoritária e revela a defesa do ato de ler como uma operação não submetida ao 

sentido dos produtores/escritores ou à obra como “cofre-forte do sentido”. Trata-se 

de uma abertura à ação do leitor, em que há criticidade e ponto de vista assumido. 

Isso supera a noção de leitura única, correta, inquestionável e abre caminhos para o 

exercício da errância pelo ato de consumir (ou seja, de produzir sentido). 

Oferecendo-se a uma leitura plural, o texto se torna arma cultural.  

De Certeau (2003) ressalta que o texto só tem sentido graças a seus leitores, da 

sorte que muda com eles e se ordena conforme códigos de percepção que lhe 

escapam. A operação de ler não aceita, portanto, relação de submissão com o 

produzido/escrito, a não ser aquela imposta pela instituição social que 

sobredetermina a relação do leitor com o texto.  

Nessa perspectiva, essa figura que consome os textos é tão ativa quanto aquela 

que os produz. O dado é necessário, mas não é suficiente: o texto precisa ser 

(re)construído pela atitude e astúcia da consciência que o compreende. A visão de 

leitura como atividade ratifica a afinidade de seu pensamento com Bakhtin. 

Como um encaminhamento possível e relevante para a atuação numa escola 

que se pretende cada vez mais diversa e voltada às demandas sociais, essa concepção 

pode ancorar práticas que interpretem a leitura na sua complexidade, como um ato a 

ser promovido entre sujeitos historicamente implicados, com visões de mundo em 

diálogo.  

Nessa linha, outro pensador pode oferecer uma importante contribuição: Jorge 

Larrosa. A imagem do leitor como agente também foi – poeticamente – discutida por 
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Larrosa (2001), que entende o texto como origem de uma interpelação, pela escuta da 

qual é possível assumir uma direção e fazer-se responsável por ela. Em sua 

“Pegagogia Profana”, o autor dá à luz a experiência da leitura, entendendo o texto 

como um processo em que o leitor pode submergir para emergir transformado, como 

por uma experiência de metamorfose, em que se abandona o olhar ordinário.  

A experiência da leitura, para esse pensador, está vinculada ao caráter de 

transformação, de modo que, menos importa o texto em si, do que a relação que o 

leitor efetiva com ele. Na sua voz, a leitura é escuta aberta e livre, tanto de 

preconceitos quanto de expectativas, e, assim sendo, uma experiência fértil para a 

mudança em direção à criticidade. 

Essa concepção em muito se afina com aquela proposta por Paulo Freire 

(2010), outro pensador que permite o alargamento deste fórum.  Para ele, o ato de ler 

é libertador, emancipatório, meio pelo qual se pode experimentar a transformação, a 

autonomia crítica, a insubordinação às ideologias dominantes, a superação do lugar 

social escravizado aos empoderados. 

Freire pensou a leitura e a escrita como práticas de liberdade, de agência no 

mundo social pelo simbólico. A leitura da “palavramundo85” é evidência do 

compromisso político do educador e inspira relações com os pensadores aqui em 

colóquio, uma vez que parecem comungar de uma orientação para o texto real, em 

sua vida concreta, valorada, saturada de sentidos a serem construídos pela ação de 

leitores conscientes e críticos, isto é, por um público-alvo de práticas de letramento 

responsivas a vida e pelas quais ele também se responsabiliza, na autoria do ato ético 

de ler, compreender e interpretar (o texto e o mundo).  

Nessa corrente, sobressai também o ponto de vista de Geraldi (2010), cuja 

identidade bakhtiniana é nítida. Ao enfocar as múltiplas faces da leitura, ele 

compreende tal prática como “co-produção do texto, uma atividade orientada por 

este, o professor, mas que lhe ultrapassa” (ibidem, p.103). A exemplo de Freire, 

Geraldi enfatiza o “direito a ler”. Em suas palavras, dá a ver a leitura como uma 

prática, em certa dimensão, de subversão, de transgressão. Esses termos se irmanam 

aos de Freire e se aproximam dos que delineiam as noções de leitura de Larrosa e de 

De Certeau, além de dialogarem com a orientação do próprio Bakhtin, que, 

reforçamos, entende o sujeito/leitor como agente, responsivo e responsável; centro de 

valor com história e pontos de vista. 

Diante dessa exposição, advogamos que esse circuito de concepções de leitura 

entrecruzadas pode mostrar-se produtivo para respaldar as ações de ensino-

aprendizagem de língua materna. Em suma, elas embasam as coordenadas para a 

abordagem do enunciado concreto como uma totalidade discursiva, mediante a qual 

os sujeitos agem entre si.  

Como é sabido, a despeito de se registrarem referências bakhtinianas em 

documentos oficiais para o ensino, algumas práticas pedagógicas propensas a 

                                                 
85 Termo que designa a relação entre linguagem e mundo, entre leitura e realidade, no sentido de que não se pode 

aprender/ler a palavra isolada de sua vida social sem que tal fato incorra na violação da autonomia do sujeito. 
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reduzirem o ato de ler aos níveis iniciais da compreensão, à decodificação, ao 

reconhecimento ou à identificação de itens do sistema da língua isolados de seus 

usos sociais, como meros elementos gramaticais, têm persistido. É exatamente sua 

existência que solicita uma mobilização no sentido de se estreitar as fronteiras entre a 

teoria e a prática, possibilitando atividades efetivas em sala de aula.  

Numa abordagem que desconsidere o texto como totalidade de sentidos, o 

aluno tem alienado o seu direito de ler e passa a contar, no máximo, com uma 

compensação: a de decifrar o sistema linguístico, que mais parece pairar sobre sua 

consciência do que constituí-la. Essa razão tende a ser mantenedora de uma lógica 

social em que a posição passiva (ou melhor, apassivada) é preponderante, gerando, 

por vezes, uma realidade social excludente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a intenção de se trabalhar o texto contextualizado, na sua 

realização no mundo avaliado ou no lugar das tensões entre produção e recepção, 

como assinala Bakhtin (2011), ainda carece de concretude na escola, reflexões sobre 

as práticas de leitura e de escrita permanecem necessárias. 

Assim, neste trabalho, com a disposição de olhar para essa demanda, 

articulamos autores, que, aproximados segundo um fio condutor bakhtiniano, 

podem amparar uma (re)orientação das práticas escolares para o texto como um 

acontecimento social, saturado de posições axiológicas.  

Ainda que propostas como esta já não comportem o ineditismo de outrora, são 

numerosas as amostras que apontam para o quão desafiador tem sido implementá-

las no exercício diário em sala de aula. A desproporcionalidade entre as 

exigências/expectativas e os recursos/ferramentas relativos ao ensino, são tão 

conhecidos quanto a premência de se superar modelos engessados. Decerto, não se 

pode perder de vista que, muitas vezes, as peculiaridades de sala de aula, em seu 

caráter injuntivo, imprimem suas adaptações teóricas e adequações conceituais, mas 

isso não pode desembocar em distorções ou simplicações estéreis.  

Parece consensual que a abordagem didática, de modo geral, tem de lidar com 

os obstáculos de compreender as muitas dimensões dos enunciados que transporta 

para a escola. No acompanhamento desse processo, por princípio, deve-se ter em 

nota as reacentuações que o livro didático e o professor conferem ao texto como 

enunciado concreto. Isso, obviamente, jamais deve dificultar sua abordagem 

discursiva, segundo a qual se focalizam elementos como a autoria, o público-alvo, a 

finalidade comunicativa, o contexto histórico e social, as relações de sentido 

(constitutivamente dialógicas) e/ou outros traços de interpretação que não se 

destinam, puramente, a alvos gramaticais imanentes.    

As visões sobre leitura aqui relacionadas corroboram essa direção ao 

compactuarem com o entendimento dessa atividade como um processo em que 

sentidos são (des)construídos, negociados, polemizados, relacionados culturalmente. 

O ato de ler, desse modo, é capaz de fazer alcançar as conexões viscerais entre os 
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signos e a vida social, da feita que ler textos é interpretar relações sociais. Assim, 

pode-se viabilizar a formação responsiva e responsável que buscamos consumar. 

Por fim, uma ponderação reivindica maior visibilidade. O agrupamento de 

concepções aqui promovido não manifesta a intencionalidade de uma adesão 

irrestrita nas práticas escolares ou de uma concordância absoluta entre os que dele 

tomem conhecimento. Temos ciência de que estamos a elaborar mais uma reflexão 

que oportuniza problematizar a discrepância, por vezes notada, entre o modo como 

se lê na escola e fora dela. 

 Em outras palavras, esses apontamentos teóricos nada têm a ver com uma 

prescrição. Interessa-nos suscitar respostas que atentem para as particularidades da 

escola como esfera da atividade humana. Nela, transposições e modificações 

didáticas são inevitáveis, mas alianças teóricas capazes de iluminar suas práticas 

podem, ao reconfigurá-las, torná-las efetivamente cumpridoras das proposições que 

(se) estabelecem.  

O trato é tanto evitar estar aquém, como além, das reais possibilidades de 

agência na/da escola. Propõe-se, portanto, uma disposição à liminaridade – entre 

teoria e prática ou entre escola e vida, - como mecanismo para o reconhecimento das 

fronteiras menos como impossibilidade de contato e mais como oportunidade de 

encontro. 
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O LUGAR DA PALAVRA MINHA 

E DA PALAVRA OUTRA NA 

ORIENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS: diálogos e fronteiras 
 

Vivian Pinto RIOLO86 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca discutir a noção de fronteira a partir da divulgação de trabalhos 

acadêmicos em que, nas pesquisas orientadas, a palavra própria se torna prenhe da palavra 

outra na relação dialógica de orientação. Nossa reflexão se baseia na ideia de autoria em 

trabalhos acadêmicos e na noção de dialogismo bakhtiniano como constitutivo da 

linguagem. Além disso, discutimos a noção de ato ético e responsável, o qual deve reger a 

atuação do professor-orientador em sua relação com o aluno-pesquisador. 

 

Palavras-Chave: Pesquisa. Dialogismo. Autoria. Responsabilidade do ato. 

 

 

APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE A NOÇÃO DE AUTORIA 

 

s sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem constituem-se em 

atos dialógicos responsivos e responsáveis. Mas se de um lado, temos o 

aluno e seu envolvimento com a pesquisa, do outro lado, esse mesmo aluno 

se põe na escuta ativa das orientações de seu professor. A responsabilidade de ambos 

na execução de seus papéis os tornam, portanto, conjuntamente responsáveis pelos 

resultados obtidos. 

O processo de compreensão ativa de ambas as partes no encontro de palavras 

nas etapas da orientação os colocam em uma situação constante de inacabamento do 

eu e do outro. Tal inacabamento é o que move as discussões e os colocam na fronteira 

dos saberes partilhados. Nesse sentido, a índole valorativa do eu e do outro pode 

encontrar-se ou confrontar-se em um movimento dialógico-dialético que promove a 

riqueza da diversidade e do potencial para olhares outros que sozinho o aluno- 

pesquisador talvez não enxergaria. 

Conforme Bakhtin (2011, p.401), “o texto só tem vida contatando com outro 

texto (contexto). Só no ponto desse contato de textos eclode a luz que ilumina 

retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado diálogo no texto”. Diante disso, o 
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excedente de visão do orientador para a pesquisa de seu aluno pautado em seu 

conhecimento prévio orienta o olhar do discente. Em contrapartida, a percepção do 

aluno, por sua vez, pode lançar ao orientador uma nova luz.  

Ambos, portanto, em sua consciência ética, se organizam conforme a 

responsabilidade do ato que a cada um deles cabe. No entanto, podemos nos 

questionar sobre a qual das partes deve ser atribuído o resultado da pesquisa. 

Somente ao aluno-pesquisador? Ou também ao professor-orientador? Se há a 

participação ativa das duas partes, quem é o autor? Qual é a fronteira desse dizer? 

Essas perguntas são importantes para pensarmos nossa atuação enquanto 

profissionais do ensino e nossas práticas pedagógicas. É nelas que pretendemos 

lançar a nossa luz nas seções seguintes. 

 

1. O PROBLEMA DA AUTORIA 

 

O conhecimento dialógico provem da avaliação que professor-orientador e 

aluno-pesquisador fazem na constituição processual da pesquisa, em que a 

alteridade se torna elemento essencial para que ambos possam interpretar a posição 

alheia transformando-a em minha-alheia, até que possam estabelecer um possível 

acabamento do posicionamento adotado. 

Nesse sentido, na relação de orientação acadêmica, o princípio da distância da 

palavra outra comunga ainda com a ideia de penetração, porque por ela já foi 

afetada. Diante disso, como lidar com a primeira e a última palavra na pesquisa 

acadêmica se não pela ideia de complementaridade?  

Bakhtin (2011, p.410) nos instiga a pensar que “não existe a primeira nem a 

última palavra e não há limites para o contexto dialógico”. Mas em que pesa a escrita 

acadêmica enquanto produção de um sujeito discursivo que tem um projeto de 

dizer? Como pensar a questão ética ao divulgar a pesquisa como produto final do 

aluno-pesquisador com as contribuições do orientador? Seria justo ou seria certo ter o 

orientador parte na divulgação acadêmica? 

 

2. A ORIENTAÇÃO COMO ATO ÉTICO E RESPONSÁVEL NO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

 

O pensamento bakhtiniano não deixa dúvidas sobre a constituição dialógica 

do sujeito. No entanto, a profundidade de penetração no sujeito a partir das 

orientações acadêmicas em que a palavra outra torna-se minha-alheia não fazem com 

que a voz do orientador sobressaia ou se iguale à de seu orientando.  

A cada novo enunciado que o aluno-pesquisador projeta as discussões com 

seu orientador, a sua fala ganha um novo status. Ela se torna prenhe da palavra 

outra, mas já não é a mesma. Diante disso, as divulgações de pesquisas acadêmicas 
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que incorporam o nome do orientador deveriam ser pensadas no tocante a sua 

coparticipação mas, sobretudo, repensadas em sua coautoria efetiva. 

O professor-orientador como consciência da consciência de seu orientando 

deveria agir eticamente e responsavelmente compreendendo seu papel como ato-

ação pedagógica em que faz parte de suas atribuições contribuir com a formação e 

com a pesquisa de seu aluno e não dela usufruir como proveito, já que seu papel é 

senão o de instruir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que há inúmeros professores que se engajam de forma produtiva 

junto a seus orientandos no percurso da pesquisa. Pensamos, contudo, nesta breve 

reflexão, se ante a participação ativa do professor-orientador, os efeitos de sua fala 

sobre o sujeito aluno-pesquisador não tornam a reflexão posterior se seu aluno um 

novo texto que dialoga com a fala do professor.  

Diante da teoria bakhtiniana, entendemos que dela o aluno-pesquisador não 

se apropria tão somente, mas que essa palavra outra ao integrar as reflexões do aluno 

a respeito de seu tema que a compreende ativamente, no desenvolvimento de seu ato 

enunciativo, por fim, em seus apontamentos, apreende para si uma nova percepção 

do conhecimento: aquele que nessa relação dialógica foi concebido. 

Portanto, tocamos nessa questão, para que possamos pensar ética e 

responsavelmente nossa atuação enquanto professores-orientadores sabendo que não 

temos álibis se coadunamos em nossa prática de ensino o pensamento bakhtiniano. 
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LETRAMENTO NO ENSINO 

SUPERIOR: rompimento de 

fronteiras que causam sofrimento 
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1. RECONHECENDO O TERRITÓRIO 

 
“Na aula vi que eu não sou letrada. Fui para casa com aquilo. 

Leio, mas não é o suficiente, não consigo interpretar tanto 

assim”.  (participante A.) 

 

sta fala, com a qual iniciamos nossa conversa, é de uma aluna do Ensino 

Superior (ES) convidada a ressignificar as experiências com a leitura e a escrita 

a partir de uma prática fonoaudiológica coletiva e dialógica que será 

compartilhada neste texto. A posição de leitora e escritora incapaz, ocupada por esta 

aluna, deflagra uma realidade comum nas salas de aula das Universidades 

atualmente.  

Estudos recentes, sobre condições de letramento no ES, evidenciam uma 

distância entre as expectativas dos docentes, práticas acadêmicas propostas e as 

condições de leitura e escrita dos discentes para atender a tais demandas, resultando, 

recorrentemente, em quadros de fracasso e evasão. 

Dados divulgados em pesquisas nacionais, apontam que discentes 

ingressantes no ES apresentam níveis de letramento insuficientes e, portanto, 

dificuldades para se colocarem como autores e operarem, de maneira significativa, 

com os diversos gêneros acadêmicos que medeiam sua formação. O Indicador de 

Alfabetismo Funcional (Inaf 2016) mostra que apenas 11% dos alunos que estão no 

ES possuem letramento científico proficiente, ou seja, têm domínio sobre assuntos 

como tecnologia e genética, conseguem fazer uso da linguagem exigida pelo contexto 

(linguagem técnica, científica, seja ela de modo informal ou formal) e conseguem 

elaborar e criticar argumentos.  

É fato que as condições restritas de leitura e escrita podem ser identificadas em 

parcela significativa da população brasileira, fazendo parte da realidade de pessoas 
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com e em diferentes níveis de formação, entretanto, tal problemática fica ainda mais 

evidente diante de dados oficiais divulgados a partir de diferentes pesquisas de 

grande escala, a respeito das condições de letramento dos alunos que ingressam no ES. 

Marcamos aqui nossa concepção de que a Educação, em todos os seus níveis de 

formação, comprometida com o exercício da cidadania, deve ser capaz de criar 

condições para a apropriação e o uso da linguagem oral e escrita, de forma a permitir 

que os sujeitos possam participar de forma ativa, responsiva e crítica das diferentes 

relações e formas de organização social. Sendo assim, as reflexões, as propostas para 

reversão deste cenário e o rompimento de fronteiras rumo às relações efetivas e 

significativas com a linguagem nas práticas vivenciadas no ES devem ser fruto de um 

fazer coletivo.  

A qualidade da formação no ES está relacionada diretamente com: - os 

conceitos teóricos, ou seja, as questões de ordem acadêmico-profissional, pois permite 

apropriação dos conhecimentos técnicos e teóricos necessários para o exercício da 

futura profissão; - a vida real e a formação humana, pois convoca e permite que o 

futuro profissional seja partícipe de movimentos culturais, sociais e políticos, 

empodere e seja empoderado de seu papel na sociedade. E, para tal, entendemos que o 

uso efetivo da leitura e da escrita é condição de inserção neste universo.  

Contudo, diante do significativo número de alunos que chega ao ES 

apresentando possibilidades restritas para ler textos cuja finalidade seja compreender 

um conceito, descrever um problema, comparar diferentes pontos de vista, 

argumentar a favor ou contra uma determinada hipótese ou teoria, a formação de 

qualidade tem se mostrado um desafio nas instituições de ES. É na intersetorialidade 

entre e a Fonoaudiologia e a Educação, entendendo a Linguagem como condição 

para a aprendizagem efetiva, que se origina a Oficina aqui apresentada. Um espaço 

de interlocução e construção coletiva de possibilidades de expressão da 

singularidade e da subjetividade, bem como de ressignificação de experiências. 

 

2. DESENHANDO A TRAVESSIA 

 
“Para mim foi possível enfrentar a dificuldade numa roda de 

conversa e entender que eu não tenho dificuldade. Esse é um 

momento de troca. Mudou o meu olhar em relação ao texto, 

antes era de negação, agora, com calma, vou lendo e 

conversando com o texto, vou criando opinião sobre o mesmo.” 

(participante B.) 

 

Com o objetivo de ressignificar as posições subjetivas dos alunos do ES frente 

às suas condições de leitor e escritor, em especial no que diz respeito às 

especificidades dos diversos gêneros acadêmicos, uma Oficina de Promoção do 

letramento foi proposta.  

Esta ação vem acontecendo há cerca de 20 meses e conta com quase duas 

dezenas de alunos de graduação que são convidados, em encontros semanais de 

1h30, a ressignificar suas experiências com a leitura e a escrita no ES.  
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As práticas realizadas têm o enfoque de abordar as experiências e práticas de 

leitura e escrita dos participantes, suas condições de produção e conhecimento acerca 

dos gêneros acadêmicos, bem como as posições subjetivas frente às suas condições. 

Importa ressaltar que a perspectiva sócio-histórica, baseada nos pressupostos 

bakthinianos, constitui alicerce no embasamento das ações e análises realizadas neste 

processo. 

 

3. DURANTE A JORNADA 
“Melhorou a minha relação com a leitura e escrita. Estou mais 

aliviado. Antes quando eu lia, achava que tinha obrigação de aprender. 

Entendi que a partir do momento que você conversa com o texto, você 

aprende mais.” (participante C.) 

 

Dois aspectos merecem especial discussão para conhecermos o alcance e 

conquistas da ação aqui apresentada: a ressignificação das posições negativas e de 

sofrimento em torno das práticas vivenciadas com os gêneros acadêmicos e a 

ampliação dos conhecimentos acerca das especificidades desses gêneros.  

O primeiro aspecto que discutiremos diz respeito aos enunciados produzidos 

pelos participantes no início dos encontros. Estes, evidenciavam, recorrentemente, 

dificuldades, deficiências, inseguranças, resistências e angústias. Em tais enunciados, 

pôde-se apreender ainda, posições de incapacidade e limitações como leitores e 

escritores, reconhecidas pelos participantes como uma condição individual e inerente 

aos mesmos.  No decorrer dos encontros, foi possível evidenciar uma mudança de 

posição dos acadêmicos, uma vez que as restritas e negativas experiências e 

condições de letramento passaram a ser reconhecidas e analisadas como constituídas 

histórica e coletivamente.  

A ressignificação das posições subjetivas dos alunos em torno das práticas 

vivenciadas com os gêneros acadêmicos, foi decorrente do reconhecimento de 

aspectos históricos e sociais envolvidos com as suas condições restritas de 

apropriação e uso dos gêneros.  

A identificação de semelhanças nas trajetórias dos participantes, referentes às 

suas práticas de leitura e escrita vivenciadas, especialmente, no contexto educacional, 

marcadas por experiências negativas e de sofrimento, promoveu um sentimento de 

pertencimento ao grupo e ampliou as suas possibilidades de análise em torno das 

próprias condições de letramento. A ênfase no caráter social da linguagem pode ser 

apreendida na noção de que a palavra comporta duas faces: ela procede de alguém e 

se dirige para alguém. A partir desse entendimento, Bakhtin afirma que “através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros.” 

(BAKHTIN, 1990) 

Houve, assim, a superação de uma lógica dicotômica que concebe, 

separadamente, o sujeito e a coletividade, permitindo o deslocamento de uma 

posição de incapacidade individual para o reconhecimento de determinantes sociais, 

culturais, econômicos, educativos e políticos envolvidos com a problemática referida. 
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O outro assume, então, um papel determinante na constituição da consciência e na 

apreensão da realidade.  

O segundo aspecto se refere à apropriação das características específicas dos 

diversos gêneros acadêmicos, inicialmente, os participantes apontaram um 

conhecimento restrito e poucas experiências prévias estabelecidas com os mesmos. 

Além disso, concebiam, predominantemente, a escrita como um código composto 

apenas por um sistema normativo. No decorrer dos encontros, passaram a entender 

que tais gêneros medeiam as atividades humanas envolvidas com a produção e 

socialização dos conhecimentos teóricos próprios do cotidiano acadêmico.  

Paralelamente à mudança na forma de conceber a linguagem escrita, pode-se 

acompanhar avanços na apropriação de aspectos relativos aos gêneros acadêmicos, 

dentre os quais destaca-se o entendimento de que: a releitura e a reescrita são 

determinantes para o estabelecimento de uma relação significativa com tais gêneros; 

os mesmos são compostos por características relativamente estáveis, referentes à 

estrutura composicional, estilo e conteúdo temático, bem como por particularidades 

próprias às condições de produção e circulação de cada texto pertencente ao referido 

gênero.  

A partir do reconhecimento das especificidades e regularidades que compõe 

os textos pertencente ao gênero acadêmico (resumo, artigo científico, dissertação, 

tese, pôster), os participantes passaram a compreender a necessidade de desenvolver 

práticas e movimentos para a apropriação e uso dos mesmos. Dentre os quais, 

destaca-se que a releitura e reescrita, antes consideradas pelos mesmos como 

decorrentes de suas dificuldades e limitações, passaram a ser entendidas como ações 

necessárias para a relação com tal gênero, pois, os mesmos envolvem conceitos, 

argumentação teórica e uma posição ideológica que não podem ser apreendidos em 

uma única leitura e/ou escrita. Tal entendimento implicou, por sua vez, no 

estabelecimento de uma relação dos participantes com os textos acadêmicos, a partir 

de um ato interpretativo e, portanto, dialógico.  

Consideramos que o reconhecimento da escrita, como uma modalidade de 

linguagem, é condição para que os sujeitos assumam uma posição de autoria frente 

aos discursos que constituem relações dialógicas que medeiam todas as experiências 

e atividades humanas. 

 

4. TENSIONANDO AS FRONTEIRAS 
 

“Na verdade me ajudou a me conhecer melhor, antes eu me 

achava perdida aqui na universidade. Passei a me ver de uma 

outra forma, a olhar a minha história de outra forma. Eu não sou 

aquilo que eu achava, ou seja, incapaz e burra.” (participante D.) 

 

A ampliação do ingresso no ES é uma conquista necessária, mas não 

suficiente para que a acessibilidade neste nível de ensino seja efetiva. As distâncias 

ainda encontradas dentro e fora das salas de aula são desafios a serem superados por 

todos os atores que compõem o cenário educacional. A conversa que aqui 
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começamos nos mostra o quanto ainda é necessário avançar e quantas fronteiras 

precisam ser rompidas para que a Educação de qualidade para todos seja uma 

realidade e não apenas um projeto.  

Diálogos e ações intersetoriais entre Fonoaudiologia e Educação são 

profícuas uma vez que há contribuições teóricas e práticas que a Fonoaudiologia 

pode trazer para o entendimento das relações estabelecidas entre condições de 

letramento e formação acadêmica. Na experiência compartilhada com você (leitor 

deste texto e convidado à conhecer, refletir e agir conosco), evidenciamos uma ação 

fonoaudiológica na qual os participantes docentes e discentes, assumiram um 

compromisso de enfrentar a referida problemática coletivamente como um processo 

permanente e compartilhado pelos sujeitos, na direção de ocupar uma posição 

dialógica e de autoria. 
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DOS LIMITES ÀS POSSIBILIDADES DO 

TRABALHO DO PROFESSOR 

PEDAGOGO POR MEIO DA CLÍNICA DA 

ATIVIDADE DOCENTE: uma proposta para a 

educação básica 
 

Clarice D. da Silva SANTOS3 

Anselmo Pereira de LIMA4 
RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa e intervenção foi propor a partir da implementação de uma 

Clínica da Atividade Docente, a qual consiste em ações teórico-metodológicas que se 

realizam a partir da atividade do professor, profissional considerado especialista no trabalho 

que desenvolve, buscar em conjunto com os seus pares, formas de superar as dificuldades 

do dia a dia, bem como, refletir sobre a sua prática pedagógica. A proposição teórica deste 

trabalho está baseada em Clot, (2006 e 2010), Libâneo (2001, 2007 e 2008), Lima (2010 e 2016), 

Pimenta (1995 e 2005), Saviani (1985), Bruno et al (2008),  Bakthin (2016/2017) e Vigotsky 

(1998/2007). 

 

Palavras-Chave: Professores. Formação continuada. Clínica da Atividade. Professor 

pedagogo. 

 

Introdução 

O objetivo do presente artigo é relatar a experiência de realização de uma 

pesquisa e intervenção com uma dupla de professoras que ministram aulas de 

Matemática e Língua Portuguesa, respectivamente e atuam no Colégio Estadual 

Castelo Branco - Ensino Médio, no município de Itapejara D`Oeste, PR.  

Para a realização desta pesquisa foi utilizada como metodologia a Clínica da 

Atividade. Essa abordagem teórico-metodológica foi desenvolvida por Yves Clot 

(2008), a partir de bases bakhtiniana e vigotskyniana, as quais buscam provocar o 

desenvolvimento para poder assim analisar os processos, pois considera que “é 

somente em movimento que um corpo mostra o que é” (Vigotsky, 2007, p. 68).  

Destaco que o interesse por essa temática de pesquisa se relaciona com as 

minhas inquietações pedagógicas, as quais movem a minha ação tanto enquanto 

pesquisadora como enquanto profissional da educação. 

A análise inicial ocorreu sobre os processos de formação continuada ofertados 

pela SEED/PR – Secretaria Estadual de Educação do Paraná, pelo fato de ocorrerem 

                                                 
3 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR – Campus Pato Branco. E-mail: clariced.silva@hotmail.com. 
4Doutor e Mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. 
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com algo que se repete, se repete, incansavelmente, principalmente as Semanas 

Pedagógicas e a Formação em Ação. 

Com relação à Semana Pedagógica, ao invés de promover uma formação 

voltada para questões específicas do espaço escolar, acaba se resumindo ao 

preenchimento de planilhas sobre os resultados dos exames padronizados, sem o 

devido debate sobre os dados. Além de a forma como se organizam as atividades da 

Semana Pedagógica, nela também não se contempla a possibilidade de reflexão e 

debate sobre os temas propostos, pois o material enviado está sempre acompanhado 

de questionários com perguntas fechadas e/ou roteiros pré-estabelecidos.  

A Formação em Ação é compreendida a partir de uma visão reducionista, a 

qual vê a escola apenas como espaço físico de realização da formação. Para este 

momento, o governo do estado utiliza-se de um discurso de autonomia e possibilita 

que a equipe diretiva da escola, escolha uma oficina (entre um rol de temas pré-

estabelecidos) que melhor se encaixe às suas necessidades, apenas para justificar o 

fato de não apresentar uma proposta coerente, ao mesmo tempo em que tira de si a 

responsabilidade da função formativa, deixando para a escola toda a 

responsabilidade pela realização desse processo, ou seja, a organização do tempo, do 

espaço, palestrantes voluntários, pois não há recursos para essa atividade, dentre 

outros fatores. 

Esses momentos de formação continuada não contemplam a área de atuação 

específica de cada professor e apresentam ainda outros limites, como a falta de 

autonomia e de condições para pensar o seu processo formativo; participação 

vinculada à progressão na carreira; rigidez no planejamento e no desenvolvimento 

das formações (excesso de atividades a serem desenvolvidas); questões teórico-

metodológicas são trocadas por questões de funcionamento e organização interna da 

escola; metodologia inadequada, não permitindo aprofundar e dar continuidade as 

discussões; ausência de encaminhamentos e orientações posteriores. Nesta 

perspectiva, observa-se que os professores são reduzidos a meros burocratas. 

Pimenta (2005) e Libâneo (2005) destacam que a participação dos professores 

nas atividades de formação continuada sempre resulta em melhorias no ensino e na 

aprendizagem. Para eles, as propostas desenvolvidas como evento não estabelecem 

conexão com as necessidades de formação das escolas, geralmente são elaboradas e 

expostas por especialistas externos ao ambiente escolar e isso, caracteriza-se como 

uma formação descontínua, sem vínculo efetivo entre os professores e os 

conhecimentos. 

Nesta perspectiva, ao governo do estado interessa que os professores sejam 

sujeitos não apenas de sua formação, mas de sua atuação, o que o exime de suas 

responsabilidades. O que se defende é uma formação em que o professor enquanto 

mediador do conhecimento historicamente acumulado, na relação entre os seus pares 

e na reflexão sobre a sua prática pedagógica, aproprie-se de um pensamento crítico e 

assuma uma nova postura diante do seu processo de formação e do trabalho que 

realiza diariamente. 
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Os professores enquanto sujeitos de sua formação, não no sentido ideológico 

proposto pelo governo, possuem saberes e experiências advindos de seu processo de 

formação inicial e continuada e da prática docente, que não podem ser 

desconsiderados no momento da formação continuada. Observa-se que: 

 

[...] há muito tempo os educadores reivindicam melhores condições de formação 

(inicial e contínua) e de trabalho, binômio fundamental para conceber, elaborar, 

desenvolver e avaliar um projeto político-pedagógico da escola comprometida 

com a formação da cidadania do educando, que tenha como pressuposto a 

inserção crítica dos alunos na sociedade (BRUNO, et al, 2008, p.22). 

 

Neste sentido, para que o professor pedagogo possa contribuir com o processo 

de formação continuada de professores de forma efetiva, pressupõe assumir um 

compromisso com o seu processo de investigação e reflexão crítica sobre as suas 

próprias condições de trabalho e de seus colegas professores, bem como, reconhecer 

que as práticas e situações do cotidiano, mediadas pelo conhecimento historicamente 

acumulado, podem gerar pensamentos, problematizações, interrogações e 

questionamentos, que podem desencadear ações individuais ou coletivas capazes de 

gerar as mudanças necessárias. 

Para entanto, é preciso ter clareza que diante da rotatividade de professores, a 

intensa rotina de atendimentos e encaminhamentos relacionados à indisciplina, 

muitas vezes desempenhando funções que não lhes cabem e deixando de realizar 

algumas daquelas consideradas imprescindíveis num projeto educativo, são alguns 

dos indicadores que precisam ser considerados no que se refere ao trabalho e às 

atribuições da equipe pedagógica. 

Diante do exposto, procurei lançar o meu olhar para novas possibilidades de 

formação continuada e deparei-me com o “Blog Formação Continuada e Saúde do 

Professor” por Anselmo Lima e foi possível através do contato com o conteúdo ali 

exposto verificar que há sim outra forma de trabalhar a formação continuada, mas 

não só isso, de em conjunto com a formação continuada promover a saúde do 

professor, através da Clínica da Atividade Docente. 

De acordo com Lima (2016)11, 
 

[...] o termo ““clínica” não corresponde aqui de forma alguma a ideia de um 

“lugar aonde vão os doentes consultar um médico, receber tratamento ou 

submeter-se a exames”, tal como apresentada pelo dicionário Aurélio. Trata-se, 

ao invés disso, de fazer das escolas e das salas de aula o lugar preciso em que os 

próprios professores buscam, em parceria com os formadores e demais gestores 

educacionais, desenvolver práticas de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo em 

que identificam e trabalham para superar a precariedade, que – com muita 

frequência – se traduz em diversos obstáculos e dificuldades insuperáveis se os 

professores não forem incentivados e apoiados pela gestão.” 
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Para tanto, é importante que aos professores seja ofertada a possibilidade de 

analisar o real do trabalho que desenvolve, uma vez que esse trabalho não se reduz 

ao prescrito, ao realizado, mas implica em concepções e definição da atividade 

docente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realização dessa pesquisa e intervenção, implementa-se a Clínica da 

Atividade Docente, a qual utiliza-se o método de autoconfrontação simples e 

cruzada, que teve o seu início na França através do linguista Daniel Faïta e, 

posteriormente, utilizado por Yves Clot com sua equipe no Conservatório Nacional 

de Artes e Ofícios (CNAM) de Paris. Através do método de autoconfrontação, o 

professor terá a possibilidade de refletir sobre a sua prática e assim buscar formas e 

evitar o desgaste físico e emocional, recolocando em desenvolvimento um processo 

que havia parado, busca provocar uma desordem na ordem. 

Entende-se que o sujeito perfeitamente adaptado não cria nada, não inova, não 

pensa em nada novo, pois a criatividade surge da inquietação e é isso que este 

trabalho propõe.  Deste modo, de acordo com Bakhtin (2016) ao criar algo, surge à 

possibilidade de recriar-se. 

De acordo com Lima (2010a, p. 237) o lado da recriação da ação a ser repetida, 

exige do sujeito agente um constante engajamento ou investimento de si. No entanto, 

com o passar do tempo, este engajamento ou investimento pode ir diminuindo ou 

“atrofiando”, levando a um ponto com pouca adaptação criativa da ação às 

circunstâncias, sempre novas de cada contexto, podendo causar uma repetição ao 

idêntico, ou seja, não há desenvolvimento, nem superação efetiva das dificuldades 

diante de tais situações. 

Para tanto, a Clínica da Atividade Docente pressupõe ações teórico-

metodológicas que se realizam a partir da atividade do professor, o qual é 

considerado especialista no trabalho que desenvolve, buscando no trabalho em 

conjunto com os seus pares, superar as dificuldades do dia a dia, bem como, 

desenvolver práticas de ensino aprendizagem.  

Clot (2006), citado por Lima (2010, p. 109), nos apresenta as três principais 

características das pesquisas realizadas pela Clínica da Atividade: “1. considera o 

trabalho como atividade humana, às voltas com o real; 2. visa dar aos trabalhadores a 

oportunidade de se reconhecer naquilo que fazem; e 3. tem por objetivo „tratar‟ e 

„curar‟ o trabalho”. 

Entende-se que a primeira característica está diretamente relacionada ao fato 

do indivíduo através da sua ação, seja ela intencional ou não, superar obstáculos e 

buscar oportunidades para o seu próprio desenvolvimento. A segunda característica 

busca tornar o trabalhador, no caso desta pesquisa, o professor, protagonista da sua 

própria história, pois estes são considerados especialistas nas atividades que 

desenvolvem, proporcionando oportunidade de se identificar naquilo que faz e dar 

sentido a essa atividade. A terceira e última característica, apresenta a possibilidade 
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de refletir sobre o trabalho em desenvolvimento, refletir a cerca dele e buscar novas 

formas de realização. De acordo com Clot (2010, p. 13) a Clínica da Atividade 

apresenta particular interesse “pela história e pelo desenvolvimento da sociedade em 

cada sujeito. Com e contra a sociedade, para além dela, na e pela atividade”. 

A autoconfrontação simples consiste em filmar o professor no momento em 

que este realiza as suas atividades em sala de aula. Na sequência, este material é 

disponibilizado ao professor para que escolha um trecho de dois minutos. Após, este 

trecho é assistido em conjunto com a pesquisadora, oportunizando o diálogo sobre as 

atividades observadas, atenta aos comentários. Entende-se que este trabalho 

proporciona ao professor, diante da sua imagem em situação de atividade, se 

distanciar e lançar um olhar reflexivo sobre elas. Com relação à autoconfrontação 

cruzada, é um método que se assemelha a autoconfrontação simples, com algumas 

variações. Neste caso, é realizada a filmagem de uma dupla de professores no 

exercício da sua função e propicia que ambos assistam os trechos selecionados sobre 

eles mesmos, comentando e discutindo um o trecho do outro. 

Ecker (2016, p.36) destaca que: 

 

[...] há na sala de aula uma relação interlocutivas entre professor e aluno; na 

Autoconfrontação Simples, há o diálogo do professor consigo mesmo, diante de 

suas imagens, e com os mediadores; na Autoconfrontação Cruzada o professor 

dialoga consigo, com um colega, que também passou pela Autoconfrontação 

Simples, e com os mediadores. A forma como os enunciados são constituídos 

corresponde às relações existentes entre os interlocutores e é determinante do 

gênero do discurso. 
 

Os dois métodos possibilitam aos professores dialogar sobre as atividades que 

desenvolvem em sala de aula, tendo como princípio a relação entre interação, 

linguagem e desenvolvimento apresentada por Vigotsky. Através do diálogo com o 

colega e a pesquisadora, que observam suas ações e questionam, a professora 

procura sempre uma resposta, uma justificativa. Neste sentido, Clot (2010, p.141) 

afirma que “ele encontra, sem forçosamente procurar, algo de novo em si mesmo”, 

ou seja, o olhar do outro possibilita repensar sobre as próprias ações e partindo das 

suas experiências, criar experiências novas. 

Lima (2010, p.87), assevera que "o trabalho do professor é normalmente 

realizado em um espaço já organizado, a escola, e a constituição de grupos de alunos, 

a definição dos tipos de tarefas, o tempo a ser dedicado, etc. não são definidos pelo 

professor, mas lhe são impostos por uma organização". A partir disto, o professor 

precisa administrar as exigências que lhes são impostas e as situações do dia a dia. 
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ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Ao realizar as observações da aula de PA5 – aula de matemática, em uma 

turma de 2ª série do Ensino Médio, fiquei surpresa com a dinâmica da aula e foi 

neste momento que percebi que deveria lançar um olhar diferenciado sob a minha 

prática, pois sem me dar conta, eu estava me comportando como um especialista 

externo, ou seja, buscando encontrar divergências na prática pedagógica da 

professora para poder lhe dizer o que e como ela precisava fazer o seu trabalho, mas 

tive a certeza que ela sim é a especialista no que realiza. 

Durante todos os momentos em que foi possível observar PA, ela realizou 

explicações no quadro e/ou atendimento individualizado aos alunos. Houve 

situações em que diante do questionamento/dúvida do aluno, a professora retornou 

ao quadro e realizou uma explicação coletiva por entender que a dúvida de um pode 

ser de outros também, mas que por múltiplos fatores deixam de perguntar. 

Observou-se também uma preocupação excessiva com a aprendizagem dos alunos, o 

que lhe causa esgotamento físico devido aos inúmeros movimentos de agachar, 

inclinar e andar pela sala de aula. 

Posteriormente foi realizada a filmagem da aula de PA e lhe foi entregue em 

pendrive o vídeo solicitando que selecionasse um trecho de até dois minutos para 

que realizássemos as sessões de autoconfrontações. 

No momento da autoconfrontação simples, ao se observar em vídeo, PA 

afirma que “ao longo desses anos enquanto professora, não havia de dado conta de 

todos os movimentos que realiza em sala de aula (inclina, agacha, vai do quadro ao 

aluno e vice versa)”.  

Durante a realização da sessão de autoconfrontação cruzada, na qual PB 

observa e comenta o trecho de aula escolhido por PA, observou-se que PB6 apresenta 

apenas características de semelhanças, há a impressão de não querer gerar nenhum 

tipo de desconforto à colega de trabalho.  

Com a professora aqui denominada PB, foi realizada a observação e filmagem 

de uma aula com uma turma de 3ª série do Ensino Médio, na qual se observou a 

prática de uma pedagogia dialógica com seus alunos. Durante a sessão de 

autoconfrontação simples, ao assistir a sua aula, relata que é “acelerada ao trabalhar 

os conteúdos de Língua Portuguesa, que se preocupa em dar conta deles”.  Na sessão 

de autoconfrontação cruzada de PB, PA também apresentou somente semelhanças 

entre as suas práticas pedagógicas, foi solicitado então que identificassem algumas 

diferenças. Neste momento, foi destacado o tom de voz, os movimentos de sala de 

aula, a utilização do quadro branco, dentre outras semelhanças, sempre com bastante 

cuidado.  

                                                 
5 PA – forma de identificação utilizada para preservar a identidade da professora participante dessa 

pesquisa e intervenção. 
6   PB – forma de identificação utilizada para preservar a identidade da professora participante dessa 

pesquisa e intervenção. 



 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

1
1

2
 

Destaca-se que ambas as professoras destacaram somente características de 

semelhanças e isso expressa à cultura do trabalho individualizado que é realizado 

nas instituições de ensino, onde a presença do outro é vista como alguém a criticar, 

apontar defeitos e jamais auxiliar. São importantes, tanto para os processos de 

formação, quantos para a promoção da saúde dos professores que esses momentos 

de trocas se tornem habituais nas instituições de ensino, procurando desenvolver a 

coletividade na escola. 

Observou-se também que para comentar sobre algumas diferenças, PB faz uso 

das disciplinas (Língua Portuguesa e Matemática) que ambas ministram como apoio 

para seus argumentos. A impressão é a de que se o discurso for realizado em nome 

da disciplina, ele se torna menos invasivo no que se refere à prática da colega. 

 Pode-se destacar também, que na realização dessa pesquisa e 

intervenção ficou claro que ambas as professoras realizam duas atividades 

simultaneamente, sem jamais ter se dado conta disso: explicar o conteúdo e interagir 

com os alunos. Enquanto PA utiliza o quadro para explicar a todos e posteriormente 

interage com os alunos nas carteiras através dos atendimentos individualizados; PB 

busca mesclar a explicação e a interação enquanto está no quadro. Ao se darem conta 

do desgaste físico que sofrem com essa prática realizada diariamente, as professoras 

tomam consciência e afirmam que irão buscar formas de se “poupar” um pouco em 

sala de aula, tentar exercitar a prática de sentar-se e solicitar que os alunos vão até a 

mesa em busca de auxílio, evitando assim o desgaste físico que vêm sofrendo, 

contribuindo com a sua saúde e bem-estar.  

 Com relação à prática de atender os alunos individualmente para sanar 

dúvidas, de ajudar, a questão da construção coletiva de alguns conceitos, o fato de 

partir dos conhecimentos prévios dos alunos e estar sempre presente, sempre atenta 

à realização das atividades proposta, PB destaca que talvez essa prática não seja 

adequada, porque vai haver um momento em que os alunos vão ter que realizar suas 

atividades sozinhos. 

 Neste ponto, também foi possível observar que houve 

desenvolvimento, pelo fato de PA e PB chegarem a um consenso de que muitas vezes 

estão “mastigando” demais os conteúdos e se propõe a realizar experiências em suas 

práticas, no sentido de dar um pouco mais de autonomia aos alunos. No entanto, não 

sabem se daria certo ou não, justamente por realizarem essa prática há anos e não se 

sentirem a vontade para ficar sentadas e não estar junto a eles ajudando-os. 

 Dentre as principais dificuldades enfrentadas pelas professoras na 

realização do seu trabalho, destacou-se o excesso de alunos em sala de aula, a 

diminuição da hora atividade e das aulas de suas disciplinas (Língua Portuguesa e 

Matemática), a dificuldade de aprendizagem de alguns alunos, o desgaste físico pelo 

número de aulas e pelo excesso de atendimentos aos alunos. 

Neste contexto, depois de realizadas as sessões de autoconfrontação simples e 

cruzadas, buscou-se identificar como ocorreu e se ocorreu o desenvolvimento das 

duas professoras, que participaram dessa pesquisa através da implementação da 

Clínica da Atividade Docente. 
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Através da análise do discurso de Bakhtin, buscou-se observar aspectos 

relacionados ao estilo próprio de cada uma das professoras através do material 

audiovisual coletado em sala de aula e nas sessões de autoconfrontação simples. Nas 

sessões de autoconfrontação cruzadas buscou-se verificar os pontos de semelhanças e 

diferenças relacionados à prática pedagógica de cada uma delas. 

Através da realização desse trabalho, foi possível confirmar a fragilidade dos 

processos de formação continuada dos professores, pois em todos esses anos de 

atuação, somente agora a partir desta pesquisa e intervenção, tiveram a 

oportunidade de se observar em situação de trabalho, refletir sobre a sua prática e 

pensar em possibilidades de realização diferenciada dessa prática, buscando formas 

de amenizar o desgaste físico e manter a saúde física e mental. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo estabelecer relações e reflexões entre a linguagem como 

forma de interação e a proposta de redação do vestibular da Unioeste. Com esse intento, 

pretendemos responder ao seguinte questionamento: há fronteiras (in)transponíveis entre 

uma compreensão de língua como interação e de escrita em uma proposta de redação do 

vestibular? Para fundamentar o trabalho com os gêneros discursivos, os estudos serão 

pautados nos escritos do Círculo de Bakhtin. Para isso, os dados serão levantados por meio 

de análise documental de uma proposta de redação do vestibular da UNIOESTE do ano de 

2016, e serão analisados dentro de uma perspectiva de Análise Dialógica do Discurso. Como 

resultado, compreendemos que a proposta analisada dialoga com a teoria bakhtiniana, pois 

compreende a língua enquanto interação. 

 

Palavras-Chave: Gênero Discursivo. Redação de vestibular. Linguagem. Interação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 redação de vestibular tem suscitado debates e pesquisas na área da 

linguística e de ensino de Língua Portuguesa, principalmente depois que ela 

passou a ser uma das fronteiras que os alunos devem transpor ao final da 

educação básica para ter acesso ao ensino superior. 

                                                 
7 Mestranda em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE / Cascavel, com bolsa Capes. 

Especialista em Educação do Campo. E-mail: bruna.pradella@gmail.com 
8 Mestranda em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE / Cascavel. Especialista em 

Linguística Textual. Professora de Língua Portuguesa do IFPR – Campus Avançado Quedas do Iguaçu. E-mail: 

claudia.silva@ifpr.edu.br 

A 
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Atualmente, no Brasil, para aceder ao ensino superior, o jovem necessita ser 

aprovado em processos seletivos como o vestibular e o Enem. Desde 2009, o governo 

federal criou alguns programas para ampliar o acesso e garantir a permanência do 

acadêmico nas universidades9. 

Os moradores da região Oeste do Paraná dispõem de algumas instituições 

públicas para que seus filhos conquistem uma vaga no ensino superior. Entre elas, 

destacam-se a Universidade da Integração Latino-Americana – UNILA, que tem a 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, como porta de entrada, e a 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, em que há duas principais 

formas de ingresso, que são: a prova ENEM e o Vestibular tradicional. 

Visando o ingresso nesta instituição por meio do Vestibular, os candidatos 

deverão realizar, além de questões objetivas de algumas disciplinas, a prova de 

redação10. Pensando no trabalho com os gêneros discursivos, a produção da redação 

espera que o aluno esteja preparado para a produção de, principalmente, três 

gêneros: artigo de opinião, comentário interpretativo-crítico, e a carta do leitor. 

Partindo desse contexto, objetivamos, neste artigo, estabelecer relações e 

reflexões entre a linguagem como forma de interação e a redação do vestibular, 

questionando se há fronteiras (in)transponíveis entre uma compreensão de língua 

como interação e de escrita em uma proposta de redação de vestibular. 

Para dar conta do proposto, organizamos este texto da seguinte forma: num 

primeiro momento, traremos uma discussão acerca dos gêneros discursivos, com 

base no Círculo de Bakhtin; posteriormente, apresentaremos o Vestibular da 

UNIOESTE, com ênfase na prova de redação; e, para finalizar, realizaremos uma 

análise de uma proposta de redação, do ano de 2016, a luz da teoria bakhtiniana. 

 

2. NOÇÕES DE GÊNEROS DISCURSIVOS DA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Nossas reflexões acerca da linguagem como forma de interação e a redação de 

vestibular é embasada nos escritos do Círculo de Bakhtin. Bakhtin nos diz que “[...] 

todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” e 

que “[...] o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos” (BAKHTIN, 2011[1979], p. 261). 

O autor compreende enunciado como todo o uso da língua, tanto oralmente, 

quanto escrita, que concretiza uma necessidade de dizer. Para cada enunciado que 

produzimos, valemo-nos de um gênero que o organiza, pois, segundo Bakhtin “[...] 

em cada enunciado [...] sentimos a intenção de discurso ou a vontade discursiva do 

falante, que determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras” 

(BAKHTIN, 2011 [1979], p. 281). O enunciado reflete, assim, além da valoração 

discursiva de um falante, o gênero no qual se organiza e a esfera social que 

representa. 

                                                 
9 Dentre esses programas, podemos citar o SISU – Sistema de Seleção Unificada, o PROUNI e o FIES. 
10 Será melhor explicitado acerca da prova de Vestibular no item 3. 
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Em um trecho de sua obra que é bastante citado, o autor nos diz que: 

  
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua — recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. 

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados 

pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 

considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 

denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011[1979], p. 279, grifos do autor). 

 

Concordando com o autor, os gêneros discursivos são constituídos pelo seu 

conteúdo temático, seu estilo verbal e pela organização composicional, surgindo de 

uma necessidade humana nas diversas esferas da comunicação. A variedade dos 

gêneros discursivos é imensa porque está estritamente ligada à grande atividade 

humana. A complexidade do gênero se dá conforme a complexidade da atividade 

humana com a qual está relacionada. 

O autor russo classifica os gêneros discursivos em primários e secundários, 

sendo exemplos de primários os diálogos cotidianos, a linguagem familiar, a carta 

pessoal e de secundários o romance, artigos científicos, discursos ideológicos e teatro, 

gêneros mais complexos e utilizados em situações de comunicação mais elaboradas e 

evoluídas. Sendo assim, os gêneros primários são as células que constituem os 

secundários. Os gêneros secundários absorvem e reelaboram os primários. Nessa 

perspectiva, um diálogo cotidiano quando inserido em um romance, por exemplo, 

deixa de ser um acontecimento trivial e transforma-se em discurso artístico.  

Bakhtin (2011[1979]) menciona diferentes campos de atividade humana, 

citando-os como sistemas ideológicos, que inclui a ciência, a arte, a religião, e esferas 

do cotidiano, incluindo as familiares, íntimas e, também, a jornalística, que é a esfera 

em que se encontra a carta do leitor e também o artigo de opinião, gêneros 

discursivos que fazem parte da prova de Redação do Vestibular da Unioeste, além do 

comentário interpretativo-crítico. 

Ao organizar um enunciado, o sujeito recorre ao sistema linguístico (quando 

se trata de um enunciado escrito ou falado) ou as mais diferentes manifestações da 

linguagem (quando se trata de um enunciado multimodal). No que tange à língua, 

Bakhtin e Volochinov (1997[1929], p. 123) defende que, 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui a 

realidade fundamental da língua (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 1997 [1929], p. 

123, grifos do autor). 
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Para os autores, a língua não pode ser entendida como algo pronto, acabado, 

mas como forma de interação. Assim, podemos considerar que a escrita da redação é, 

também, uma forma de interação discursiva. 

Todas as atividades humanas se concretizam por meio da linguagem, ou seja, 

de manifestações verbais (e não verbais) que se realizam por meio de enunciados, 

tanto orais como escritos (ou multimodais). Para Bakhtin (2011[1979], p. 266), a forma 

como se escolhe e ordena os elementos linguísticos, um projeto discursivo, constitui 

um conjunto de enunciados relativamente estáveis, utilizados nas distintas esferas da 

atividade humana.  

Segundo o filósofo russo, para cada atividade humana diferente existem 

distintos gêneros discursivos. Isso pode ser comprovado com o advento da 

informática que trouxe consigo novas palavras e novos gêneros. Em 1920, quando o 

autor escreveu sobre gêneros, não se escrevia e-mails, por exemplo, que atualmente 

se caracterizam como um gênero discursivo importante da comunicação.  

O sujeito necessita da linguagem em todas as atividades que vai desenvolver. 

Geraldi (1993) afirma que esta  

 

[…] é condição sine qua non na apreensão de conceitos que permitem aos sujeitos 

compreender o mundo e nele agir; de que ela é ainda a mais usual forma de 

encontros, desencontros e confrontos de posições, porque é por ela que estas 

posições se tornam públicas, […] (GERALDI, 1993, p. 4-5). 

 

Neste sentido, a linguagem não é um fenômeno isolado, mas sim um 

processo que se dá na interação entre os sujeitos na sociedade: na aquisição e 

formação de conceitos, no momento de expressar indignação ou satisfação em uma 

carta do leitor direcionada a uma revista, em comentários críticos postados em redes 

sociais, entre outras formas de expressar seus posicionamentos. 

Assim como a linguagem, a língua não pode ser considerada como um objeto 

abstrato, homogêneo e imutável. Ao contrário, a língua se realiza em situações 

concretas, é heterogênea e suscetível a mudanças históricas, sociais e culturais. 

Segundo Volóchinov (2017),  

 

[…] a consciência linguística do falante e daquele que escuta e compreende não 

lida na prática ou na fala viva com um sistema abstrato de formas linguística 

normativas e idênticas, mas com a linguagem no sentido do conjunto de 

diferentes contextos possíveis em que essa forma linguística pode ser usada 

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 180). 

 

Quando o autor fala em consciência linguística, quer dizer que esta, nada 

mais é, que a língua viva, concreta, efetivada nas interações entre os sujeitos. Logo, se 

língua e linguagem são fenômenos sociais que não podem ser analisados fora do 

contexto no qual estão inseridos, a concepção de sujeito tampouco é diferente. Na 
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visão bakhtiniana, não podemos encarar os sujeitos como seres biológicos, mas, sim, 

sociológicos, dialéticos e responsáveis. 

De acordo com Sobral (2017), 

 

[…] a proposta do Círculo de não considerar os sujeitos apenas como seres 

biológicos, nem apenas como seres empíricos, implica ter sempre em vista a 

situação social e histórica concreta do sujeito, tanto em termos de atos não 

discursivos como em sua transfiguração discursiva, sua construção em 

texto/discursivo (SOBRAL, 2017, p. 23). 

 

Os sujeitos, em suas relações sociais, utilizam a linguagem em seus 

encontros, desencontros, confrontos (GERALDI, 1993), imprimindo a ela sua posição 

social, política e ideológica. Nas palavras de Volóchinov “O centro organizador de 

qualquer enunciado, de qualquer expressão não está no interior, mas no exterior: no meio 

social que circunda o indivíduo” (2017, p. 216, grifos do autor). Segundo o autor, o 

enunciado é um produto da interação social.  

A linguagem participa da vida cotidiana por meio dos enunciados que a 

realizam, sejam eles escritos ou orais.  

Neste sentido, o enunciado é a unidade real da comunicação discursiva e o 

discurso existe somente em forma de enunciados proferidos por sujeitos discursivos 

Desta forma, o enunciado se apresenta como parte integrante do cotidiano do 

indivíduo por representar a ponte entre a comunicação e a cadeia de pensamentos e 

ideias. Nas palavras de Bakhtin,  

 
Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a posição ativa 

do falante nesse ou naquele campo do objeto ou do sentido. Por isso cada 

enunciado se caracteriza, antes de tudo, por um determinado conteúdo 

semântico-objetal. A escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso é 

determinada, antes de tudo, pelas tarefas (pela idéia) do sujeito do discurso (ou 

autor) centradas no objeto e no sentido. É o primeiro momento do enunciado que 

determina as suas peculiaridades estilístico-composicionais (BAKHTIN, 2011 

[1979], p. 289). 

 

No momento em que o estudante inicia a escrita dos textos nas provas de 

vestibular e Enem, ele estabelece um elo com o leitor deste texto, que é o corretor da 

banca de correção. 

 

3. A PROVA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNIOESTE E A BANCA 

PERMANENTE DE REDAÇÃO 

  

A primeira prova de seleção via vestibular aconteceu em 1979, com o auxílio 

da Faculdade de Administração e Economia – FAE, de Curitiba. A partir de 1996, a 

própria UNIOESTE passou a elaborar suas provas. Até o Concurso Vestibular de 
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201311, a única forma de ingresso na instituição era por meio da prova tradicional.  A 

partir de 2014, a forma de seleção se alterou, pois, além do vestibular, também foi 

incorporado o processo seletivo do SISU, que usa a nota do ENEM como meio de 

seleção. Dessa maneira, ficou acertado que 50% das vagas seria pelo Vestibular 

tradicional e 50% pelo SISU. Além disso, das vagas reservadas para a Prova de 

Vestibular, 50% ainda seriam cotas para estudantes da rede pública, bem como 50% 

das vagas do SISU12. 

A universidade oferece, em média, 40 vagas por curso. A prova acontece, 

atualmente, em duas etapas, realizadas num mesmo dia, sendo que a Prova de 

Redação acontece na primeira etapa, pela manhã. 

Segundo Francescon e Fernandes (2010), as provas do vestibular da 

UNIOESTE são feitas por uma comissão permanente, composta por professores 

ligados às áreas de conhecimento que constam no vestibular. Da mesma forma, a 

prova de redação é organizada e corrigida por uma banca composta por professores 

da própria instituição e por docentes da educação básica. Esta banca foi instituída na 

metade da década de 1990. 

A necessidade da formação de uma banca permanente, tanto para a 

elaboração, como para a correção criteriosa das redações, ocorreu por volta de 1996, 

quando a UNIOESTE passava pelo processo de organização como instituição pública 

estadual, bem como pela organização de seu vestibular.  

Segundo Cattelan, alguns princípios deveriam ficar claros: 

 

A decisão sobre os docentes que comporiam a banca não poderia ficar restrita à 

escolha e ao desejo de uma pessoa somente; ela não poderia ser constituída a 

cada novo vestibular, devendo haver uma regularidade na sua composição; ela 

deveria ter representantes de todos os campi da universidade; ela não poderia ter 

como única finalidade corrigir as redações; ela deveria poder se auto-

regulamentar; e, por fim, ela deveria programar atividades regulares de 

formação para realizar um trabalho qualificado (CATTELAN, 2008, p. 11). 

 

Devido a essas necessidades, criou-se a banca de correção, a qual é amparada 

pela resolução 060/201113 – COU14, de 30 de junho de 2011. No regulamento, 

especifica-se a composição e atribuições da mesma. Deve ser composta por até 40 

professores, sendo, no mínimo, 60% docentes efetivos da UNIOESTE e, no máximo, 

40% professores de nível médio da rede estadual. 

Em seu artigo 5º, a resolução define algumas de suas atribuições, tais como: 

estabelecer os critérios de correção das redações; realizar essas correções; sugerir 

encaminhamentos para a elaboração da Prova de Redação do vestibular; além de 

                                                 
11 Informações retiradas do Manual do Candidato, ano 2013. 
12 Informações retiradas do Manual do Candidato, ano 2017. 
13 http://www.unioeste.br/servicos/arqvirtual/arquivos/0602011-COU.pdf 
14 Conselho Universitário. 
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organizar reuniões para discutir e realizar exercícios de correção e elaborar projetos 

para a comunidade acerca da prova de redação.  

Para a prova de redação do vestibular, oferece-se ao candidato uma coletânea 

de textos que, não necessariamente, expressem a opinião da banca. São fragmentos 

de fácil acesso, como os encontrados em jornais, revistas, internet, livros, etc. e que 

discutem o tema que está sendo proposto. Atualmente, em cada vestibular podem 

ser cobrados dois desses três gêneros: Artigo de Opinião, Comentário Crítico-

Interpretativo ou Carta do Leitor. 

A correção, que segue critérios estabelecidos e divulgados pelos membros da 

banca, tem como objeto de análise o gênero discursivo escolhido pelo vestibulando. 

Referente ao gênero, analisa-se: se o tema foi atendido satisfatoriamente, se atende ao 

formato do gênero, às necessidades de interação estabelecidas e se há o domínio da 

linguagem que o gênero requer. Avalia-se, também, os aspectos textuais que 

contemplam: a coerência e coesão do texto escrito E quanto ao domínio da norma 

padrão da língua, atenta-se para a ocorrência da concordância verbal e nominal, da 

regência verbal e nominal, da conjugação verbal, da pontuação, além dos aspectos 

ortográficos. O quadro que segue apresenta esses elementos: 

 
Quadro 1 – Critérios de correção da Prova de 

Redação

 
Fonte: Manual do candidato, 2017 

 

Através dos critérios, percebe-se que a prova não espera apenas que o 

vestibulando tenha a capacidade de escrever sobre um tema, ortográfica e 

gramaticalmente correto, mas também que saiba interagir por meio de um texto que 

se organiza em um gênero, argumentar, organizar suas ideias e relacioná-las, além de 

ler e interpretar a coletânea que é oferecida para a produção da redação.  

Além desses critérios, o manual do candidato também apresenta alguns itens 

que podem desclassificar a redação do candidato, entre eles: não atender ao gênero 

discursivo solicitado e fugir à temática proposta para a situação de interação. 
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4. ANÁLISE DA PROPOSTA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UNIOESTE 

DE 2016 

 

Para cumprir com objetivo de estabelecer relações entre a proposta de 

redação do vestibular da UNIOESTE e a teoria bakhtiniana sobre gêneros 

discursivos, a fim de investigar se há fronteiras (in)transponíveis entre uma 

compreensão de língua como interação e de escrita em uma proposta de redação de 

vestibular, analisou-se uma das propostas de redação da prova de redação do 

Vestibular UNIOESTE do ano de 2016. 

 
 

Para atingir bons resultados, isto é, obter pontuação alta na prova de redação 

do vestibular desta instituição, o aluno deve acionar vários conceitos e pôr em prática 

todo o conhecimento adquirido ao longo da educação básica.  

O primeiro conceito a ser acionado é o de carta do leitor, gênero discursivo 

pertencente ao meio jornalístico, que se origina do gênero primário carta pessoal, 

porém que na atualidade assume características de gênero secundário, devido ao 

contexto de circulação no qual está inserido. De acordo com Bakhtin, os gêneros 

secundários,  
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[…] incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples) que se 

formaram nas condições da comunicação imediata. Esses gêneros primários, que 

integram os complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: 

perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os enunciados reais 

alheios […] (Bakhtin, 2011, [1979] p. 263). 

 

Por isso, o estudante, no momento da escrita de sua carta do leitor, deve 

levar em consideração as características do gênero carta em um contexto jornalístico 

com dimensão social diferenciada do gênero primário. Além disso, terá de assumir 

uma posição de sujeito da carta que escreve, uma vez que a proposta solicita que ele 

se posicione sobre o tema. Neste item do comando, percebe-se um diálogo com a 

teoria bakhtiniana, a qual preconiza que “Todo texto tem sujeito, um autor (o falante, 

ou quem escreve)” (Bakhtin, 2011[1979] p. 308). 

A proposta proporciona ao estudante a possibilidade de externar sua opinião 

sobre o tema para outro sujeito, o público leitor da revista para a qual vai escrever. A 

revista Superinteressante tem tiragem mensal, publicada pela editora Abril e aborda 

temas culturais e científicos. Seu público leitor, segundo Adriano Silva, Diretor de 

Redação, são jovens de várias idades que buscam, com a leitura da revista, 

conhecimento e novas informações. Este é um dos interlocutores virtuais do autor da 

carta do leitor, bem como editores e corretores da revista.  

 Nessa produção, ele deve apresentar um diálogo com leituras anteriores e 

com os próprios fragmentos apresentados na proposta de redação. Essa orientação 

dialoga, de certa forma, com o que diz Bakhtin: 

 
O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se 

desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos. […]. É um 

encontro de dois textos – do texto pronto e do texto a ser criado, que reage; 

conseqüentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois autores (BAKHTIN, 

2011, [1979] p. 311). 

 

O texto produzido pelo aluno, nesse caso, é o encontro de vários textos: de 

textos já lidos pelo candidato em relação ao tema; dos fragmentos que subsidiam a 

produção e, finalmente, do texto criado que reage à proposta apresentada. 

Entendemos, ainda, que a proposta estabelece relação com a teoria 

bakhtiniana quando propõe que o estudante escreva uma carta do leitor para ser 

publicada na seção de cartas da Revista Superinteressante, pois ela define quem 

serão os interlocutores deste autor, em qual gênero deverá ser expressa sua opinião, 

onde circulará e qual é o horizonte social dos envolvidos nesta situação de interação. 

E é no encontro dos autores que se percebe a dimensão social que o produtor 

do texto deve levar em conta. O fato de o ensino domiciliar estar fora da lei, de que o 

autor escreverá tanto para adeptos desta ideia como para contrários e terá que 

posicionar-se também, a favor ou contra. Todos esses fatores extraverbais contribuem 

para a formação do enunciado. Para Volochinov/Bakhtin (1926),  
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Na vida, o discurso verbal é claramente não auto-suficiente. Ele nasce de uma 

situação pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com 

esta situação. Além disso, tal discurso é diretamente vinculado à vida em si e não 

pode ser divorciado dela sem perder sua significação. (VOLOCHINOV e 

BAKHTIN, 1926, p. 6). 

 

Esta dimensão social é o contexto, proporcionado pela proposta de redação, o 

qual o escritor considerará no momento de produzir seu texto. Volochinov/Bakhtin 

chamam a isso de “contexto extraverbal”,  

 
Este contexto extraverbal do enunciado compreende três fatores: 1) o horizonte 

espacial comum dos interlocutores (a unidade visível […]), 2) o conhecimento e a 

compreensão comum da situação por parte dos interlocutores, e 3) sua avaliação 

comum dessa situação (VOLOCHINOV e BAKHTIN, 1926, p. 7, grifos do autor). 

 

O aluno deverá ter em mente que os demais participantes desta situação 

comunicativa, os leitores da revista, já leram a matéria, conhecem, entendem e 

avaliam o tema. O horizonte espacial comum dos interlocutores é o próprio tema da 

reportagem, “O Ensino Domiciliar”. O autor da carta do leitor também tem um papel 

social, faz uma determinada imagem do seu interlocutor e dependendo da finalidade 

do seu texto, criticar a matéria, avalizá-la, ou acrescentar informações, mostrará sua 

atitude valorativa em relação ao tema.  

Quanto a dimensão verbal, pode-se destacar que o aluno deverá dominar a 

estrutura do gênero carta do leitor, iniciando-a com o vocativo, desenvolvendo sua 

argumentação, despedir-se, e concluir com a assinatura. Desta forma, abordando 

criticamente o tema “Ensino Domiciliar”, escolhendo elementos linguísticos que 

contribuam para convencer seu leitor sobre sua posição com relação ao tema, o autor 

terá alcançado seu objetivo na prova de redação, pois a banca avalia a compreensão 

do estudante sobre o gênero discursivo, que segundo a teoria bakhtiniana compõe-se 

de três elementos,  

 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional- estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação (BAKHTIN, 2011, [1979] p. 262). 

 

A seleção de distintas formas linguísticas para expressar opiniões indicam o 

estilo linguístico utilizado pelo autor, nas palavras de Bakhtin, 

 
Pode-se dizer que a gramática e a estilística convergem e divergem em qualquer 

fenômeno concreto de linguagem: se o examinamos apenas no sistema da língua 

estamos diante de um fenômeno gramatical, mas se o examinamos no conjunto 

de um enunciado individual ou do gênero discursivo já se trata de fenômeno 
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estilístico. Porque a própria escolha de uma determinada forma gramatical pelo 

falante é um ato estilístico (BAKHTIN, 2011 [1979], p. 269). 

 

Portanto, na dimensão verbal, a proposta de redação também dialoga com a 

teoria bakhtiniana, pois indica em qual gênero o estudante deverá expor seu 

posicionamento com relação ao conteúdo temático, permitindo a ele selecionar as 

estruturas linguísticas mais adequadas para cumprir seu propósito como autor do 

texto. 

Entretanto, não podemos desconsiderar que há uma fronteira intransponível 

no momento da interação verbal que o sujeito estabelece, pois, o candidato deverá 

produzir uma carta do leitor destinada a um interlocutor específico, que pode ser um 

editor de revista, um colunista de jornal ou os leitores em geral, porém, esse 

estudante tem consciência de que seu interlocutor real não será uma dessas figuras, 

mas, sim, os corretores, membros da banca permanente de redação. E, uma vez que, 

 
A palavra é orientada para o interlocutor, ou seja, é orientada para quem é esse 

interlocutor: se ele é integrante ou não do mesmo grupo social, se ele se encontra 

em uma posição superior ou inferior em relação ao interlocutor (em termos 

hierárquicos) [...] (VOLÓCHINOV, 2017, p. 204-205). 

 

 O vestibulando enfrenta essa fronteira intransponível pelo fato de 

acreditar que o corretor da banca possui uma posição hierárquica superior a dele e 

que irá avaliá-lo, possibilitando seu ingresso, ou não, no ensino superior público. 

 

AS FRONTEIRAS 

 

Os testes, como Enem e Vestibular, que dão acesso ao ensino superior são as 

fronteiras que o aluno deve transpor ao concluir a educação básica. Nosso objetivo 

neste artigo foi estabelecer relações e reflexões entre a linguagem como forma de 

interação e a proposta de redação do vestibular da Unioeste, a fim de investigar se há 

fronteiras (in)transponíveis entre uma compreensão de língua como interação e de 

escrita em uma proposta de redação de vestibular. Para isso, analisou-se a proposta 

de redação da UNIOESTE do ano de 2016.  

Na análise, percebemos que a banca compreende a língua como interação e 

por isso fornece ao estudante todos os elementos para que ele possa produzir o 

gênero solicitado. 

A proposta indica o contexto social, o auditório para que o autor da carta do 

leitor se posicione como sujeito deste enunciado, que escreve para outro sujeito, 

também leitor da Revista Superinteressante, portanto conhecedor da situação de 

comunicação em que está inserido. 

Desta forma, os estudantes podem estabelecer uma interação com o 

interlocutor, utilizando a palavra, suas escolhas lexicais determinando o estilo verbal 

para compor o gênero solicitado.   
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Assim como nas fronteiras físicas da nossa região observamos pontes que, ao 

mesmo tempo que unem os países, marcam uma divisória, uma separação. Na 

interação verbal há uma ponte que liga o sujeito com seu interlocutor. Para 

Volochinov, “A palavra é uma ponte que liga o eu ao outro. Ela apoia uma das 

extremidades em mim e a outra no interlocutor. A palavra é o território comum entre 

o falante e o interlocutor” (VOLOCHINOV, 2017, p. 205). Da mesma maneira que a 

ponte liga as duas extremidades dos dois países contíguos, a palavra no contexto de 

enunciação é o elo entre os sujeitos falantes. Os estudantes estabelecem uma 

interação com seus interlocutores, imaginam o seu auditório e escrevem para ele.  
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ENTRE AS FRONTEIRAS DA 

VIDA: de minha narrativa 

enquanto mãe  
 

Fabiana GIOVANI15 

 

RESUMO 

 

Esse texto é uma narrativa de experiência, considerando que esta é viagem de formação, o 

que implica sempre ir de algum lugar para outro. Refazer caminhos, indagar de onde 

viemos e como ao final chegamos transformados. Parte-se do princípio de que o que torna 

algo narrável é o presente, uma vez que sem ele ninguém narra nada. Assim, nada mais 

bonito do que narrar a minha experiência enquanto mãe do pequeno Lucca. Parafraseando 

algum teórico que já passou pelas minhas leituras, o homem, antes de conhecer 

cientificamente, constrói historicamente o que conhece. Segue a minha história.  

 

 

Palavras-Chave: Narrativa de experiência. Palavra. Palavra própria. Lucca. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

á quase cinco anos atrás, carregando o meu filho Lucca em meu ventre, 

preparava um texto para o esperado evento bakhtiniano daquele ano, 2013. 

No calor da emoção, prestes a dar à luz na ocasião do evento16, escrevi um 

texto intitulado “Da teoria à vida: a concepção da vida do meu filho a partir da 

reflexão bakhtiniana”.  Dentre as amorosidades destinadas ao momento e, 

especialmente, ao meu filho, destaco a seguinte passagem: 

 
(...) Lucca vai aprender que antes de pensar é pensado e que a constituição de sua 

própria identidade deve vir pela alteridade, deve vir pelo outro, e não por si 

mesmo. A questão, então, é não pensar em constituir a própria identidade, mas 

pensar como lugar da responsabilidade social. O pensar é tido como um lugar 

pelo qual se responde. Esse é um ato ético. Pensar e responder é uma necessidade 

na vida, especialmente, no mundo contemporâneo. Do lugar em que o Lucca 

ocupará a partir de sua chegada ao mundo - contemporâneo -, só ele responderá, 

uma vez que ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Como diz Bakhtin 

                                                 
15 Doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Profa. Adjunta IV da Universidade Federal do Pampa – 

UNIPAMPA, Campus Bagé/RS. E-mail: fabianagiovani@unipampa. edu.br. 
16 Da teoria à vida: a concepção da vida do meu filho a partir da reflexão bakhtiniana. Texto apresentado no II 

EEBA – Encontro de Estudos Bakhtinianos – UFES.  

 

H 
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“somente o ato de pensar pode ser ético... pois é nele que o sujeito é convocado” 

(GIOVANI, 2013, p. 02). 

 

Nestes quase cinco anos de vivido do Lucca, enquanto pais, vivemos entre as 

fronteiras do como educá-lo. A questão que permeia todo o processo, de caráter 

avaliativo, é ‘estamos no caminho “certo”?’ Afinal, não há cartilhas, não há modelos 

prontos de formação de um sujeito ideal, bakhtinianamente falando.  

As fronteiras se fazem presentes a todo tempo. Como afirma Bakhtin (1992, p. 

106), as fronteiras são vividas de maneiras essencialmente diferentes: por dentro, pela 

autoconsciência e por fora pela vivência do outro.  Assim, como meu filho, no papel de 

outro que me (im)completa, me convoca a responder? E, ainda, como essa resposta 

faz com que ele transforme a minha palavra de mãe em palavra própria? 

 

As influências extratextuais têm uma importância muito especial nas primeiras 

etapas do desenvolvimento do homem. Estas influências estão revestidas de 

palavras (ou outros signos), e estas palavras pertencem a outras pessoas; antes de 

mais nada, trata-se das palavras da mãe. Depois, estas “palavras alheias” se 

reelaboram dialogicamente em “palavras próprias-alheias” com a ajuda de outras 

palavras alheias (escutadas anteriormente) e logo se tornam palavras próprias 

(com a perda das aspas, falando metaforicamente) que já possuem um caráter 

criativo (BAKHTIN, 1992, p. 385). 

 

Lucca - com quatro anos e oito meses - já possui pleno domínio da linguagem 

e se constitui na/por ela o tempo todo. Mais interessante é que ele, nascido em uma 

era digital17, domina essa outra linguagem que para nós, pais, foi uma conquista de 

aprendizado. Desde muito cedo, já teve acesso ao tablete e ao celular e seus dedinhos 

rápidos apreenderam essa forma tão comum na era digital de se comunicar com o 

mundo. Ele escolhe os seus vídeos, os seus canais do youtube preferidos, o que nos 

amedronta de certa forma. Até que ponto isso é saudável e contribui para a 

constituição do sujeito HUMANO  e reflexivo que gostaríamos formar?  

Evidente que no papel de pais, proporcionamos outras experiências de vida ao 

Lucca que vai muito além do mundo digital. Ele é um sujeito leitor que, desde a 

barriga da mãe, ouve histórias. Hoje, ele pede por elas e mais ainda, pede para 

acompanhar a leitura com o dedinho, fato interessante para uma mãe alfabetizadora. 

Aliás, nesse quesito, ele se apresenta escolarizado de certa forma e nos deixou 

assustados com uma fala que se repete “eu sou bom aluno e tiro boas notas”. Nunca 

o cobramos, portanto, sabemos que essas palavras próprias dele não são nossas. Na 

verdade, pensamos que ele é muito pequeno para já associar a ida a escola que 

deveria estar ligado ao brincar à ser bom aluno e tirar boas notas. De onde foram 

apreendidas essas palavras? Da própria escola? Ou dos vídeos a que assiste? 

                                                 
17 Não quero com essas palavras homogeneizar uma geração toda. Sei que o meu filho tem condições 

privilegiadas que grande parte das crianças da idade dele espalhadas pelo Brasil, especialmente em regiões mais 

carentes, não tem.  
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Uma preocupação nossa é fazê-lo se movimentar, pois as crianças dessa 

geração já não brincam na rua como brincávamos em outra época. Qualquer tempo 

livre, eles querem aplicar ao tal mundo digital, então, temos de proporcionar 

atividades diferentes. Dessa forma, ele faz futsal e natação duas vezes na semana. É o 

momento que ele tem para se movimentar e, claro, se divertir. Porém, é preciso dizer 

que qualquer subterfúgio para ‘faltar’ das atividades é utilizado por ele que, 

obviamente, preferiria ficar na web. Elemento contornável até o momento.  

 

2. AS METÁFORAS E APLICAÇÕES DE EXPRESSÕES QUE TORNAM-SE 

PRÓPRIAS 

 

Há um fato curioso no que se refere ao desenvolvimento de sua linguagem 

verbal: a construção de metáforas. Narro alguns episódios nos quais algumas delas 

aparecem: 

 
i- Costumo perguntar como foi o dia na escola e incentivo-o a me contar sobre a 

rotina, as atividades desenvolvidas, coisa que ele não recebe com muito gosto. A 

maioria das vezes, responde que foi ‘legal’ e diante de minha insistência para 

relatar algo, ele inventou, certo dia, que esqueceu de ligar o motor e que, 

portanto, não poderia me contar o que havia se passado. Aproveitando a 

metáfora inventada por ele mesmo, todo os dias ao chegar à escola, pergunto se 

ele ligou o motor, fato que ele sabe ficar provocado a me contar algo ao final do 

dia. O diálogo aconteceu, mas os dias em que ele não quer me contar, outras 

variantes metafóricas apareceram como, por exemplo, “não posso lhe contar o 

que fizemos hoje porque o motor está quebrado”. Diante dessas repetidas 

manobras para não dizer eu questionei o porquê desse motor quebrar a toda hora 

e a resposta que obtive foi “sabe, mãe, o motor é elétrico e o fiozinho da tomada 

está quebrando a toda hora e eu não achei cola para consertar”. 

 
ii- Dia desses na praça, ele teimou comigo várias vezes. Queria brincar do que 

não era adequado, queria comer fora da hora e diante de minhas negativas, disse 

indignado que eu não deixava ele fazer nada do que queria e que sempre eram as 

minhas regras que valiam e nunca as dele. Como estávamos com outras pessoas, 

tentei contornar a situação via diálogo de forma calma, sem me alterar. Porém, 

quando ficamos só nos dois no carro quando voltávamos para a casa, iniciei um 

diálogo dizendo que eu não estava feliz com o comportamento que ele 

apresentara.  

Em resposta ele me diz “mãe, sabe por que eu fiz isso?” E diante do meu 

interesse, acrescentou “porque você mereceu!”. Nem preciso dizer que essa é 

uma fala que nós, pais, dizemos a ele diante das consequências de descumprir 

um combinado. Rindo por dentro, disse a ele que aquela era uma fala que os pais 

poderiam dizer aos filhos diante de um comportamento inadequado, mas que 

não poderia se aplicar a nós, responsáveis por ele.  É impressionante como eles 

tem a rapidez de utilizar/aplicar os enunciados em momentos mais inesperados, 
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mas que mostra uma extrema compreensão da linguagem e a produção de 

sentidos.  

 
iii- O pai foi buscá-lo na escola e teve de esperar uns dez minutos no carro 

porque dois outros carros estacionaram de forma que o impedia de sair. Diante 

do questionamento do Lucca sobre o porquê estavam parados, o pai lhe deu a 

explicação. Quando o primeiro motorista aparece para sair, o Lucca pergunta: 

“pai, nós não vamos dar uma lição nele?” 

 
iv- Com quatro anos completos, no mês de novembro de 2017, fizemos uma 

viagem de São Carlos18 a Porto Alegre. Estávamos retornando de um evento 

bakhtiniano que naquele ano ocorrera em Campinas. Um amigo, também 

retornando do mesmo e vento, foi nos encontrar no aeroporto para juntos 

pegarmos o ônibus para Bagé. Na rodoviária, apinhoada de gente no horário do 

almoço, o amigo me pede para esperar com as malas para ele comprar as nossas 

passagens. Quando sai, Lucca ameaça segui-lo correndo e só para diante do meu 

grito para que volte para perto de mim. Quando ele volta, digo que ele não pode 

sair de perto de mim, porque posso perdê-lo na multidão. Diante do seu ‘por 

quê?”, questiono-o “e se você se perder da mamãe?”. Ele me dirige a simples 

enunciação “Aí fodeu!” e ante  minha reação de espanto “O que?”, ele reafirma 

“Fodeu, fodeu, fodeu”. Sem esperar por aquela resposta, digo que não é legal 

falar dessa forma. Mas, percebi que essas palavras certamente saíram de 

interações  de nós, os pais, que ele ouviu e aplicou com naturalidade e logo as 

transformou em palavras próprias.  

 

As metáforas são uma maneira muito clara de observar como as palavras da 

mãe e do pai acabam produzindo sentidos na fala do filho, inclusive com a entonação 

enunciada. Quantos valorações não são produzidas nessa interação familiar, no início 

da vida de um ser.  Isso me faz lembrar as palavras de Bakhtin ao dizer que, 

 
Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 

consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me é 

dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência 

de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o 

tom que servirão para a formação original da representação que terei de mim 

mesmo (BAKHTIN, 1992, p. 378).  

 

3. A PALAVRA DA PROFESSORA  

 

As palavras da professora causam um impacto muito grande na constituição 

do sujeito que o Lucca tem se tornado nesses quatro anos. 

Uma das febres da internet é acompanhar um youtuber chamado Lucas Neto 

que grava vídeos para esse nicho infantil. Ainda que o sujeito queira deixar alguma 

                                                 
18 Nossa cidade natal onde passamos morando um ano devido ao meu estágio pós doutoral. 
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coisa construtiva para as crianças, como adultos e, especialmente pais, achamos 

insuportável ouvir três minutos das gravações que seja. São brincadeiras toscas que, 

ao nosso ver, não acrescentam conhecimentos ou reflexão. Muito pelo contrário, há 

uma apologia para falas marcadas e comportamentos com os quais não 

compactuamos como, por exemplo: 

 

 - imitação de  uma foca; 

 - trolagens de pessoas; 

 - apelo ao consumismo; 

 - estimulo à comilança nada saudável; 

 - utilização de palavras inapropriadas para a idade. 

  

Na verdade, não sei como o Lucca chegou a esse youtuber. Sei que ele estava 

numa onda de assistir aos vídeos todos os dias e, claro, nós pais, não gostamos do 

conteúdo, mas não víamos na proibição uma forma razoável de resolver o problema. 

Ao investigarmos mais sobre, descobrimos que a febre estava entre vários 

amiguinhos da turma da escola.  

Sempre que ele estava assistindo e rindo das barbaridades apresentadas, o pai 

ou eu dizíamos a ele que aquilo não era engraçado, que não gostávamos dos vídeos. 

Ele rebatia com argumentações plausíveis, dizendo que tínhamos de gostar do 

Luccas Neto porque ele fazia vídeos para crianças e que, portanto, era bom.  

Sem muito sucesso de tirarmos esse foco de escolha pelos vídeos do youtuber, 

apelamos para a professora19, pedindo a ela que conversasse com a turma para que 

refletissem sobre o que assistiam, especialmente, sobre o conteúdo dos vídeos em 

questão. 

Nesse momento, já sabíamos do impacto que as palavras da professora 

causaria no Lucca. Certo dia, ele voltou da escola dizendo que não podia ir com a 

jaqueta de frio que usava porque não era uniforme. De fato, a jaqueta não fazia parte 

do uniforme, já que não apresentava o logo da escola, mas era da cor azul-marinho, 

elemento exigido pela mesma. A resistência dele em não usar a jaqueta foi tão grande 

que fui falar com a professora e esta me confirmou que havia de fato dado a 

orientação sobre o uso de jaquetas, mas que não tinha sido para o Lucca que estava 

de azul marinho e sim para crianças que estavam vestindo jaquetas de cores 

diferentes das previstas para o uniforme como, por exemplo, rosa. Após a professora 

reforçar - olho no olho - que a orientação dada por ela não se aplicava ao caso dele, a 

jaqueta azul marinho foi novamente utilizada sem maiores problemas.  

Pois bem, a professora – compartilhando da nossa preocupação quanto a 

influência negativa do youtuber na educação das crianças –  conversou com a turma 

e argumentou de forma que as crianças compreendessem que não era saudável 

                                                 
19 Agradecimento especial à professora do Pré A Jéssica Priscila Centena por toda a dedicação e amor dispensada 

ao Lucca e aos seus amigos de turma, no ano de 2018.  
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assistir aos vídeos. Curiosamente, após a conversa, Lucca não assistiu mais ao vídeos 

do youtuber.  

Óbvio que, como pais, ficamos impressionados com a situação. Primeiro pela 

opinião dele de não mais assistir aos vídeos20, já que fazia parte de sua rotina há um 

tempo pelo menos uma vez ao dia, assistir o Luccas Neto. Segundo, pela influência 

das palavras da professora em sua constituição de sujeito. Isso lembra a reflexão de 

Bakhtin ao dizer que: 

 
Na realidade, nunca pronunciamos ou ouvimos palavras, mas ouvimos uma 

verdade ou mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, agradável ou 

desagradável e assim por diante. A palavra está sempre repleta de conteúdo e de 

significação ideológica ou cotidiana. É apenas essa palavra que compreendemos e 

respondemos, que nos atinge por meio da ideologia ou do cotidiano.  

(VOLÓCHINOV, 2017, p. 181) grifos do original. 

 

É na mais tenra idade que vemos esse realidade da palavra tornar-se real. E 

mais, o impacto delas na vida de uma criança que já toma decisões, já lida com 

posicionamentos cheios de sentidos e, portanto, ideológicos.  

No momento, estamos vivenciando outra questão dialógica com a professora 

com respeito ao uso da mamadeira... Mas esse tema fica para outra narrativa. 

 

4. A PALAVRA DECODIFICADA: UVA 

  

A minha experiência de professora alfabetizadora me faz querer protelar ao 

máximo a entrada do Lucca ao mundo da escrita. Evidente que ele participa (e 

muito!) de práticas consideradas letradas, conhecendo, portanto, o significado da 

escrita nas práticas sociais, especialmente, nas que circula. Mas, vejo, que a lógica de 

sua cabeça infantil vai mudar radicalmente à medida que se tornará um sujeito 

alfabetizado.  

Como pais, sabemos que ele terá muito tempo para essa aprendizagem e 

sistematicidade. Nada menos do que nove anos de ensino fundamental e mais três de 

ensino médio. Dessa forma, por quê, no pré-A, período em que se encontra na 

educação infantil, enfatizar esse domínio?  

O que esperamos é que ele curta a sua infãncia com todos os direitos – e 

deveres – de uma criança. O brincar é a principal delas.  

Como nem tudo ocorre como sonhamos ou gostaríamos, Lucca já despertou o 

interesse pelo mundo letrado. Quando estou lendo histórias, ele me pede para 

acompanhar o que está escrito com o dedinho. Vez ou outra, nos questiona sobre a 

letra que começa o nome de pessoas da família ou da professora: 

 

                                                 
20 No período de um mês, após a orientação da professora, aconteceu de uma vez pegarmos ele querendo assistir 

aos vídeos do youtuber, mas quando o questionamos “o que você está assistindo?”, ele tirou e nos fez prometer 

que não contaríamos o ocorrido à professora.  
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“Mãe, Tia Jéssica começa com J?” 

“ Pai, é C de vovô Carlão?” 

 

Dia desses, estávamos brincando com um jogo que trazia as imagens e os 

nomes. Ainda que não queira adiantar o processo, não há como evitar interagir com 

jogos destinados à faixa etária dele que já apresentam esse apelo à alfabetização. O 

jogo era novo e eu estava recortando as peças – imagens e seus respectivos nomes. 

Ao meu lado, ele pega um cartão com um nome e sem ver a imagem correspondente 

me diz: 

 

“Mãe, está escrito UVA” 

 

Eu demorei para prestar atenção ao que ele dizia. Quando voltei a atenção ao 

que ele dizia, deparei-me com a cena da leitura e do acompanhamento dele com o 

dedo no cartão, dizendo seguidamente “U-VA. U-VA. Está escrito UVA”. 

Qual não foi a minha emoção diante da cena de ver o meu filho demonstrar 

esse início de comprensão do mundo escrito por meio da leitura justamente com essa 

palavra. Uva.  

Como não me lembrar de toda a reflexão do nosso caríssimo Paulo Freire? 

Como não rememorar a sua tão significativa afirmação de que, 

 
Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem 

lucra  com esse trabalho.  

 

5. A COMPREENSÃO, O RISO, O CIRCO 

 

Lucca, garoto de quatro anos de idade, com um domínio pleno da linguagem, 

tem como característica não ser muito expansivo, especialmente, em lugares 

desconhecidos e com muita gente.  

Dia desses, com a visita da família, fizemos um programa diferente que foi 

assistir a um espetáculo de circo. Já na abertura, ele manifestou a vontade de ir 

embora, mas eu o convenci a ficarmos para conhecermos as atrações. Lá pelas tantas, 

um palhaço convida algumas crianças para participar de uma brincadeira no 

picadeiro. Para a minha surpresa, Lucca se oferece, seguindo a sua prima um ano 

mais velha do que ele.  

Apreensiva, observo que ele é o menor  no palco, já que as outras candidatas à 

brincadeira, três meninas, tinham entre seis a nove anos. O palhaço questiona quem 

quer começar a brincadeira e a minha sobrinha voluntaria-se e, sentando-se na 

cadeira, recebe um capim para segurar e a orientação que - enquanto estiver com o 

mesmo nas mãos - ela deve responder ‘capim.’ Obviamente, a explicação fica 

obscura, uma vez que a não compreensão por parte da criança faz parte do riso e, 

portanto, do objetivo da brincadeira.  
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Duas chances e sem compreender o implícito da brincadeira, a minha sobrinha 

é dispensada e o palhaço convida mais um voluntário para sentar-se na cadeira. 

Lucca voluntaria-se, mas o palhaço escolhe a segunda menina de uns oito anos. 

Como na primeira vez, explica a proposta entregando-lhe o capim para segurar e 

responder aos questionamentos feitos por ele como, por exemplo, o nome e a idade. 

Essa garota também não compreende a brincadeira e provoca o riso ao responder as 

perguntas literalmente quando deveria responder ‘capim’ com o mesmo nas mãos, 

diante de todo e qualquer questionamento do palhaço. Esta voluntária também vai 

sentar-se. 

Mais uma vez o palhaço questiona quem quer brincar e o Lucca mais uma vez 

se oferece. Senta-se na cadeira, mas o palhaço pergunta à plateia para escolher quem 

eles gostariam que respondessem primeiro se o Lucca ou a menina – também mais 

velha, com oito anos – e o público escolhe a menina através de palmas. 

Nesse momento, o meu coração de mãe estava aflito, olhando para o meu 

Lucca lá no palco com quatro anos de idade... o que será que estava lhe passando? O 

quanto da interação verbal estava sendo por ele compreendida? Sentia-me 

impotente, mas derrotada diante daquela situação. 

A última das três meninas também não compreendeu o implícito da 

brincadeira, provocando o riso da plateia. Porém, o palhaço foi explicitando até que 

ela entendesse que ao segurar o capim deveria responder “capim” para qualquer 

uma de suas perguntas. Após, o palhaço pede para ela ficar ao lado e convida o 

Lucca para sentar-se na cadeira, finalmente. 

Vejo-o ocupar a cadeira que me pareceu enorme diante do seu tamanho. Não 

alcançava os pés no chão e sobrava um monte do espaldar acima de sua cabeça. O 

palhaço pede para ele ficar tranquilo e não ficar nervoso. Em seguida, questiona-o 

“Tudo bem? Tá tranquilo?” e diante da resposta afirmativa, vem a próxima pergunta 

“Entendeu a brincadeira?” “Sim” e “Vai querer fazer a brincadeira?” Com mais um 

“sim”, o palhaço entrega o capim para que o Lucca segure e dispara: 

“O teu nome é...”  

Ao passar o microfone eu ouço, para minha surpresa, a resposta do Lucca: 

“Capim” 

O palhaço lança um olhar para a plateia que comigo ovaciona a resposta. 

Talvez a surpresa não tenha impactado só a mim, a mãe, mas todos surpreenderam-

se diante do menor dos participantes ter dado uma resposta que não era esperada. 

Afinal, não se esperava que um menino daquele tamanho compreendesse tão 

rapidamente os implícitos de um enunciado. 

Uma pergunta mais é lançada pelo palhaço: 

“Quantos aninhos você tem?” 

E o Lucca: “Capim” 

O palhaço volta-se para a plateia que manifesta o riso diante do inesperado – a 

compreensão da brincadeira – e volta-se ao Lucca dizendo: 

“Prestou atenção, né? Legal!” e lança outra pergunta: 

“Você veio sozinho no circo?” 
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E timidamente, ouço a voz insegura com uma entonação toda singular 

responder: 

“Capim” 

E o palhaço após lançar um olhar significativo para a plateia volta-se ao Lucca 

e diz: 

“Tá de boa, então?” Ao que Lucca responde: ‘Sim’  e a plateia manifesta-se 

através de um “Ahhhh”. 

O interlocutor continua “a sua última chance, a última pergunta que vou lhe 

fazer... Você quer a bolinha maluca ou o capim?” 

Lucca responde sem pestanejar: 

“A bolinha maluca!” 

Obviamente, o desejo de ganhar o prêmio sobrepôs-se ao entendimento da 

própria brincadeira, mas o palhaço reconhecendo a brilhante participação dele dá a 

bolinha maluca à menina pelo primeiro lugar e confere ao Lucca um prêmio de 

participação que ele chama ‘brinde surpresa”, uma espada que o deixou mais feliz 

talvez do que a bolinha maluca. É preciso dizer que antes da premiação, o palhaço 

ainda segurou os dois ganhadores no palco para dar suspense à finalização e o Lucca, 

timidamente, fala algo inaudível ao palhaço que lhe concede o microfone no qual 

ouvimos “Posso ir com a minha mãe?” e a resposta do palhaço “espera aí um 

pouquinho... é rapidinho”.  

Após os aplausos, eu o recebi com o maior amor do mundo e com os 

cumprimentos que certamente ele mereceu.  Tudo isso me faz pensar nas palavras 

bakhtinianas em que,  

 
Essa díade, os atos amorosos e as palavras da mãe contribuem para revelá-la com 

seu tom emotivo-volitivo que impregna o clima em que se individualiza e se 

estrutura a personalidade da criança, um clima imbuído de amor no qual ela 

encontrará seu primeiro movimento, sua primeira postura no mundo. A criança 

começa a ver-se, pela primeira vez, pelos olhos da mãe, é no seu tom que ela 

começa também a falar de si mesma, como que se acariciando na primeira 

palavra pela qual expressa a si mesma (BAKHTIN, 1992, p. 68). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O poder de compreensão advindo do narrar e a 

abertura de projeção para o futuro 

 

Esse momento do circo me surpreendeu fortemente enquanto mãe mediadora 

da interação de um filho com a vida. Subestimei a capacidade de compreensão de um 

menino de quatro anos. Não só eu, a mãe, mas toda a plateia não esperava aquela 

compreensão dele. Entendi naquele momento que o mundo ideologizado está 

entrando na cabeça do Lucca pelas interações que ele estabelece com o mundo, muito 

além do meu domínio e compreensão. Claro que no meio da brincadeira, quando o 

palhaço pediu para ele aguardar, ele soltou um “posso ir com a minha mãe?” que o 

palhaço respondeu com um “calma, já você vai”.  
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Enfim, as palavras do Lucca estão se transformando em próprias muito mais 

rápido do que eu pensava acontecer. E o que é melhor, os tantos “outros” que 

contribuem para esse processo foge de nosso domínio de pais. Sabemos que a 

professora tem sido fundamental em seu processo de constituição enquanto sujeito 

de seu dizer e agir.  

Estamos no caminho certo enquanto pais de proporcionar essa liberdade e 

autonomia de interações? Quais as fronteiras? Quais os limites? Não sabemos. Talvez 

lá adiante uma outra narrativa me faça pensar novamente sobre essas questões. 

Lançamo-nos à projeções de futuro já que, como aponta a reflexão bakhtiniana, 

 
O processo pelo qual a criança assimila sua língua materna é um processo de 

integração progressiva da criança na comunicação verbal. À medida que essa 

integração se realiza, sua consciência é formada e adquire seu conteúdo 

(BAKHTIN, 1992, p. 110). 

 

Assim, finalizo o ato de narrar e, nesse regresso ao meu lugar, renovo as fronteiras 

que me constitem mãe e ser ‘outro’ do Lucca. Deixemos então a vida seguir o seu 

curso, pois como sabiamente disse Paulo Freire (1996, p. 76) “O mundo não é. O 

mundo está sendo”.  
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ENTREVISTA COM OS 

PRESIDENCIÁVEIS E A 

PARCIALIDADE DA MÍDIA: uma 

arena discursiva 
 

Fabíola Barreto GONÇALVES21 

 
RESUMO 

 

Este estudo discute a suposta imparcialidade da mídia a partir da análise de duas entrevistas 

de candidatos à presidência do Brasil em 2018. O corpus traz discussões/respostas dos 

espectadores a partir do que assistiram no programa. Desse modo, busca apresentar a 

percepção/refração do outro sobre o discurso do eu. A pesquisa traz Bakhtin (2015, 2016) 

como base teórica, considerando que ele trata sobre polêmica aberta e velada, bem como 

sobre os gêneros do discurso, respectivamente. Como resultado, aponta que o espectador, 

tanto o comum quanto oriundo da própria mídia, valora a entrevista e se posiciona 

axiologicamente sobre ela, de forma dialógica. 

 

Palavras-Chave: Imparcialidade da mídia. Dialogismo. Posicionamento axiológico. Polêmica 

velada e aberta. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

m tempos de fake news22, discute-se, desde sempre, sobre a imparcialidade da 

mídia. Tal discussão sempre volta à tona, em épocas como a atual, de 

efervescência de campanha eleitoral. Nesse período, muitos veículos de 

comunicação realizam debates com candidatos e a postura dos jornalistas parece 

mudar de acordo com o posicionamento do veículo, ou mesmo com o 

posicionamento pessoal. Com base no direcionamento dado a cada entrevista, surge 

o que Bakhtin chama de responsividade. Para Bakhtin (2016, p. 147): 
 

Ao falar do discurso do outro, não podemos deixar de ocupar alguma posição 

dialógica em relação a ele, concordar e discordar dele, assumir diante dele uma 

posição polêmica, irônica, apresentá-la como uma posição verdadeira, de 

autoridade, duvidosa, etc. Desse modo, existe nesse caso uma relação de caráter 

dialógico com o discurso do outro. 

 

                                                 
21 Mestre em Linguística Aplicada. Aluna especial de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. E-mail: fabiola@sedis.ufrn.br 
22 Termo usado atualmente para caracterizar uma notícias falsa. 

E 
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Sob essa ótica, fica difícil imaginar um jornalismo imparcial, indiferente ao 

fato que discute. É o que veremos a seguir, a partir de entrevista concedida por dois 

candidatos à presidência do Brasil em 2018. Nesse sentido, apresentaremos o que o 

outro, no caso, o espectador, refrata sobre o comportamento dos jornalistas, as 

afirmações dos candidatos, posicionando-se axiologicamente. Isso pode ser visto por 

meio de discussões apresentadas em outros enunciados concretos, que comentam o 

evento, oferencendo, assim, sua contrapalavra. 

 

1. ENTREVISTA DE HADDAD, CANDIDATO DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES 

 

O primeiro  exemplo que trazemos foi da entrevista concedida por Haddad, 

no dia 14 de setembro de 2018. Logo após o evento, começou a circular nas redes 

sociais um meme23 (Figura 1) em que o autor refrata as ações da entrevista e se 

posiciona axiologicamente sobre a suposta imparcialidade dos apresentadores. 

 
Figura 36 – Entrevista de Haddad em rede de televisão, em 14 set. 2018 

 
Fonte: Grupo de whattsapp, autor desconhecido 

 

Como se pode ver, o autor do meme demonstra seu ponto de vista a partir da 

inserção da imagem de dois patos no lugar dos dois apresentadores do programa. 

Com isso, busca polemizar o tema, indicando que os apresentadores não foram 

isentos, nem imparciais, mas que se posicionaram axiologicamente, representando as 

respectivas escolhas político-partidárias (próprias ou do véiculo) nos 

questionamentos feitos ao candidato, ou mesmo evitando que este expusesse seu 

ponto de vista, interrompendo o seu raciocínio. Tanto é que a Revista Fórum (2018) 

registrou que o candidato foi interrompido mais vezes que os outros presidenciáveis 

durante a entrevista: “Dentre todos os candidatos entrevistados na bancada do Jornal 

Nacional, Fernando Haddad foi o que mais sofreu interrupções: foram 62 vezes, mais 

                                                 
23 Os memes, gênero discursivo que circula na mídia, em sites de internet, em aplicativos de bate-papos, são 

criados e rapidamente ganham circulação na mídia, viralizando, ganhando popularidade. Consistem em uma 

manifestação cultural em resposta a um fato, a um acontecimento.  
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que o triplo das interrupções de Geraldo Alckmin (PSDB) e o dobro dos demais 

entrevistados”.  

Em relação aos patos, inseridos pelo autor do meme em lugar dos 

apresentadores, estes consistem em um signo que, no contexto brasileiro atual, 

começou a ser utilizado para representar uma parcela da sociedade, considerada de 

direita, que apoiou o impeachment da presidenta Dilma. Isso porque, alguns 

manifestantes ficaram acampados, em forma de protesto, em São Paulo, na 

Federação das Indústrias – FIESP. Na ocasião, a Federação posicionava-se 

axiologicamente contra o governo, indicando que eles não iriam pagar o pato por 

determinada medida adotada pela presidenta. Como a mídia produzia imagens do 

local onde estavam os manifestantes, bem como as pessoas passavam na rua e 

tiravam fotos, o pato passou a ser associado também ao movimento pró-

impeachment. Quando o movimento aumentou, o pato ganhou as ruas no protesto 

da direita (Figura 2).  

 
Figura 37 – Figura do pato em manisfestação pró-impeachment 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/diretor-da-fiesp-que-deve-r-69-bilhoes-

aos-cofres-publicos-renuncia-ao-cargo.html>. Acesso em: 14 set. 2018. 

 

Ao usar, no lugar dos apresentadores do programa a imagem de dois patos, 

o autor valora axiologicamente o episódio, refrata a cena e estabelece a ligação com o 

pato da FIESP. Por sua vez, o leitor sócio-historicamente situado, recupera a 

polêmica apresentada. Nesse sentido, para Bakhtin (2016, p. 129): 
 

O direcionamento da palavra para o objeto sempre se complica com a presença 

de palavras do outro, de pontos de vista do outro sobre o memo objeto. [...]. No 

interior do objeto há encontros com a palavra do outro sobre esse objeto. Esses 
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encontros, o choque, a influência, a luta e a demarcação podem ser ocultos ou 

abertos. 

 

Nesse caso, temos uma polêmica aberta, explícita, em que o autor do texto 

critica o posicionamento da dupla de apresentadores, que deveria demonstrar a 

imparcialidade que a mídia prega. 

 

2. ENTREVISTA DO CANDIDATO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL 

 

O segundo exemplo ocorreu no dia 28 de agosto de 2018, quando o 

candidato do Partido Social Liberal – PSL concede entrevista à mesma emissora 

brasileira. Em sua fala, posicionando-se contra o que ele chama de “ideologia de 

gênero”, apresenta um livro intitulado Aparelho Sexual e Cia., de autoria da escritora 

francesa Hélène Bruller e do suíço Philippe Chappuis, informando se tratar do kit 

gay distribuído nas escolas. Coletta (2018) apresenta a cena: 
 

 

“Tomei conhecimento [em 2010] do que estava acontecendo lá [num corredor da 

Câmara dos Deputados]. Eles tinham acabado o nono Seminário LGBT Infantil", 

disse [...]24, após ter sido perguntado pela jornalista Renata -Vasconcellos 

sobre suas manifestações prévias de caráter homofóbico. "Estavam discutindo ali, 

comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que 

passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material estava esse livro lá. 

Então, o pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver 

isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem", emendou, para 

logo ser interrompido pelo âncora do JN William Bonner, que o lembrou que não 

estava permitido mostrar qualquer material gráfico durante a entrevista. 

 

Nesse sentido, Coletta (2018), jornalista do El Pais, discute a cena e é taxativo 

em afirmar que o livro citado nunca fez parte dos livros do Projeto Escola sem 

homofobia. Inclusive, o título da matéria diz  que o candidato “mentiu ao falar de 

livro de educação sexual”. O autor do texto posiciona-se e estabelece polêmica aberta 

com o entrevistado. 

A respeito do “kit gay”, Soares (2015, grifo do autor) explica: 
 

Em 2004, o governo federal lançou o programa Brasil sem Homofobia com o 

objetivo de combater a violência e o preconceito contra a população LGBT 

(composta por travestis, transexuais, gays, lésbicas, bissexuais e outros grupos). 

Uma parte dele enfatizaria a formação de educadores para tratar questões 

relacionadas ao gênero e à sexualidade. Nascia aí o projeto Escola sem 

Homofobia. 

 

                                                 
24 Por um posicionamento político-ideológico, o nome do candidato não será mencionado. Poderá, nesse caso,  

receber outros termos que não sejam o seu nome próprio, que figurará entre colchetes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Bruller
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/25/cultura/1535189240_304724.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/01/21/politica/1390336642_945878.html
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De fato, o que o governo produziu foi um Caderno intitulado Escola sem 

homofobia. Sobre a obra, Soares (2015, grifo do autor) explica mais uma vez:  
 

Por meio de um convênio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), foi elaborado o material que seria distribuído às instituições 

de todo o país. Entretanto, uma polêmica impediu sua circulação. Em 2011, 

quando estava pronto para ser impresso, setores conservadores da sociedade e 

do Congresso Nacional iniciaram uma campanha contra o projeto. Nas acusações 

feitas, o "kit gay" -- como acabou pejorativamente conhecido -- era responsável 

por "estimular o homossexualismo e a promiscuidade." O governo cedeu à 

pressão e suspendeu o projeto. 

 

Ao usar o termo “pejorativo”, Soares (2015) demonstra que o material foi 

valorado negativamente por uma parcela da população. Esse movimento foi tão forte 

que o governo suspendeu o projeto e o “kit” não circulou no Brasil. O referido 

material foi produzido para ser base na formação de professores, a fim de que 

pudessem lidar com o tema da homofobia nas escolas. Na parte final da obra, havia 

seis boletins (chamados pelos autores de Boleshs), três materiais audiovisuais que 

tratavam do tema (além dos DVS, havia guias, um cartaz e uma carta de 

apresentação). Os Boleshs traziam dinâmicas a ser aplicadas com os alunos a fim de 

dinamizar a discussão do tema. Por ter gerado polêmica, o material não foi 

distribuído. 

O tema do “kit gay” voltou à tona em agosto de 2018, quando o nefasto 

candidato apresentou um livro, mentindo sobre o fato de ele ser parte do “kit gay”. A 

questão gerou tanta polêmica que a Companhia das Letras, que editou o livro 

atualmente esgotado no Brasil,  relançará a obra em atitude responsiva. De acordo 

com a Revista Lado A (2018), o livro “já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares e 

já foi traduzido em mais de 15 idiomas“. A obra tem adolescentes como público-alvo 

e trata sobre sexualidade (Figura 3). Um dos objetivos do livro é orientar a esse 

respeito.  

Constata-se, assim, o caráter responsivo da contrapalavra. Nesse caso, outras 

respostas foram dadas a esse episódio. Ao ser entrevistada sobre o fato, Bruller, uma 

das autoras do livro, faz a seguinte afirmação:  

 
Acabo de descobrir e me surpreendeu muito. O senhor [bozo] sabe muito 

bem que, ao dizer coisas ruins sobre o meu livro, ele aumenta 

consideravelmente as vendas. Então eu me pergunto: será que o senhor 

[bozo] quer divulgar o meu livro? Inconscientemente, eu até acho que sim. 

Eu acho que lá no fundo do [bozo] existe um pequeno garoto, o petit [bozo], 

que teria adorado que, na sua infância, lhe tivessem dado de presente um 

exemplar de Aparelho Sexual e Cia ao invés de ficarem, com caras 

transtornadas, berrando e dizendo para ele: “Petit [bozo], você vai para o 

inferno se se masturbar” (GONZÁLEZ, 2018). 

 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta=5&CodConvenio=603408
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Figura 38. Páginas internas do livro Aparelho Sexual e Cia. 

 
Fonte: Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/esse-e-o-livro-pornografico-que-o-bolsonaro-

levou-ao-jornal-nacional/>. Acesso em: 14 set. 2018. 

 

Assim, pelo título da matéria “’[bozo] inconscientemente queria divulgar meu 

livro sobre educação sexual’, diz escritora”, a jornalista traz um posicionamento da 

autora da obra, ao mesmo tempo que se posiciona axiologicamente, polemizando 

abertamente o discurso alheio, desautorizando-o, por meio de crítica e até da ironia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme aponta Bakhtin, o discurso do eu pode concordar com o sentido 

do discurso do outro, mas também, de vários modos, pode atacá-lo. Daí surge a 

ironia, a paródia, a polêmica, que pode ser de forma indireta, como uma alfinetada, 

que é o que Bakhtin chama de polêmica velada, ou de forma direta, que seria a 

polêmica aberta. Para ele,  

 
Orientado para o seu objeto, o discurso se choca no próprio objeto com o discurso 

do outro. Este último não se reproduz, é apenas subentendido, a estrutura do 

discurso seria inteiramente distinta se não houvesse essa reação ao discurso 

subentendido do outro (BAKHTIN, 2015, p. 224). 

 

Esse posicionamento velado, ou discurso polêmico interno, pode ser visto por 

meio do comportamento dos apresentadores, na entrevista concedida por Haddad, 

quando eles não se posicionavam abertamente contra o candidato, mas interrompiam 
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demasiadamente a sua fala a fim de provocar, irritar, atrapalhar o raciocínio. Apesar 

disso, por estar subentendido, o espectador conseguiu perceber a manobra, tanto que 

manifestou sua percepção, por meio da produção de um meme, acusando os 

apresentadores de defenderem uma posição de direita. Isso se contrapõe ao 

candidato, que representa um partido de esquerda, o da presidenta que sofreu o 

golpe que resultou em seu impeachment. 

A polêmica aberta, por sua vez, “está simplesmente orientada para o discurso 

refutável do outro” (BAKHTIN, 2015, p. 224). Isso não é muito difícil de ser 

identificar, como pode ser visto no caso da polêmica do “kit gay”, em que o nefasto 

claramente mentiu, sendo isso apontado abertamente por Coletta (2018), que desde o 

título da matéria diz: “[bozo] mentiu ao falar de livro de educação sexual no ‘Jornal 

Nacional”’. Para polemizar ainda mais, a jornalista González (2018), entrevista a 

autora do livro,  trazendo, assim, um discurso de autoridade, que ironiza o 

comportamento do candidato homofóbico e, segundo ela, é um resultado de 

frustração na infância, dando-lhe, assim, uma “alfinetada”. 

Com isso, percebe-se que a mídia não tem como ser imparcial e isenta. Nesse 

sentido, Bakhtin (2015, p. 225) orienta: 
 

O discurso polêmico interno – discurso que visa ao discurso hostil do outro – é 

extremamente difundido tanto no linguajar do cotidiano quanto no discurso 

literário e sua importância é imensa para a formação do estilo. O linguajar do 

cotidiano incorpora todas as “indiretas” e “alfinetadas”. [...]. Esse tipo de 

discurso se torce na presença ou ao pressentir a palavra, a resposta ou a objeção 

do outro. A maneira individual pela qual o homem constrói seu discurso é 

determinada consideravelmente pela sua capacidade inata de sentir a palavra do 

outro e os meios de reagir diante dela. 

 

Portanto, uma entrevista com candidatos à presidência constitui-se como 

enunciado concreto carregado de polêmicas veladas e abertas e, assim, fica difícil de 

a mídia posar de “isentona” nessa arena discursiva. 
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OS DESAFIOS E FRONTEIRAS 

DA TEORIA DO CÍRCULO DE 

BAKHTIN E OS AMBIENTES 

DIGITAIS 
 

Fernando Arthur GREGOL25 

 

RESUMO 

 

Tratar da teoria do Círculo de Bakhtin requer esforços que, muitas vezes, significa trazer 

para nosso contexto e para nossa realidade o que escreveram os autores. Neste trabalho, 

nosso objetivo é relacionar a noção de gêneros discursivos com as novas tecnologias digitais 

e entender como o funcionamento de um enunciado, formatado sob um determinado 

gênero, se formula e se recria na era digital que estamos vivendo, com a ascenção das 

múltiplas faces semióticas, que relacionadas ao conteúdo extraverbal, tornam-se estratégias 

estilístico-composicionais para atender a um propósito dialógico definido. Para tanto, 

tomamos por base os escritos do Círculo de Bakhtin (VOLOSHINOV; BAKHTIN, 1926; 

BAKHTIN, 2010[1928], 2011[1979]; VOLOCHÍNOV, 2013[1930]; BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014[1929], entre outros) e de autores contemporâneos que dialogam com a perspectiva da 

proposta dialógica de tais autores. Tomamos como objeto de análise um vídeo publicado na 

página “Quebrando o Tabu”, publicado na rede social “Facebook”. 

 

Palavras-Chave: Gênero do discurso “postagem” em rede social, axiologia, autoria. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

esmo nos dias de hoje, a teoria do Círculo de Bakhtin (a publicação das 

primeiras obras já estão chegando a 100 anos) parece ser cada vez mais 

contemporânea e cada vez mais verossímil com nossa realidade. Isto se dá, 

não apenas do ponto de vista do ensino de línguas, mas também das práticas sociais 

de uso da linguagem como um todo . 

Entretanto, os teóricos do Círculo não viveram certas experiências advindas 

com a era da informação digital, quando novos processos e novas configurações 

enunciativas nos são disponibilizados todos os dias. O som, a imagem, o ritmo, o 

jogo de cores, a luminosidade, entre outros aspectos gráficos, multimodais e digitais 

são parte constitutiva dos enunciados. Do ponto de vista dos teóricos do Círculo, isso 

                                                 
25 Acadêmico do Programa de Pós-graduação em Letras, nível mestrado e doutorado, da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE), sob a orientação da Professora Doutora Terezinha da Conceição Costa-Hübes. 

fgregol70@gmail.com  

M 

mailto:fgregol70@gmail.com


 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

1
4

5
 

configura uma fronteira? Isso se coloca como um limite para o pensamento 

bakhtiniano? 

Da mesma forma que o texto assume uma nova “arquitetônica”, as atitudes 

valorativas começam a configurar quebras de fronteiras antes muito paupáveis. Com 

a evolução dos meios digitais, vários cliques nos mantêm conectados com usuários 

de todo o mundo. Não é difícil ler um enunciado publicado por um cidadão da 

cidade de Londres, hoje em dia. Basta termos acesso aos mesmos recursos, e esta 

interação supradestinatária se dará de forma mútua, uma vez que, com redes sociais, 

blogs e sites da internet, a interação discursiva ocorre imediatamente, aproximando 

indivíduos que estão separados fisicamente por quilômetros de distância. 

Assim como as formas de interação se diversificam, a língua revela sua 

hetereogeneidade, os interdiscursos ressoam nos enunciados e o tom axiológico 

diante de um tema é revelado nas atitudes enunciativas. Nessa perspectiva, como se 

manifesta a valoração diante de enunciados que se configuram sob a forma de um 

texto multimodal? A teoria do Círculo nos permite entender este fenômeno numa 

realidade que era inimaginável na época em que escreveram os teóricos do Círculo? 

Ao procurar responder a essas questões, nosso objetivo, com este trabalho, é 

desvendar como a dimensão social e a dimensão verbo-visual configuram-se no 

ideário do Círculo de Bakhtin, tendo em vista que os enunciados passaram a se 

moldar em um gênero discursivo multimodal. Para tanto, analisamos uma 

“postagem” na rede social Facebook, especificamente da página “Quebrando o 

tabu”, conhecida por tratar de temas e discussões que envolvem grupos sociais 

minoritários. 

 

1. OS PILARES DA TEORIA DO CÍRCULO DE BAKHTIN 

 

Tratar dos conceitos da teoria do Círculo de Bakhtin não é tarefa fácil, pois os 

conceitos não estão bem definidos em uma única obra. Além disso, há certa flutuação 

terminológica em relação a alguns termos, e muitas obras não foram sequer 

finalizadas. Partimos do conceito de dialogismo, pois entende-se que este é a 

concepção de linguagem adotada pelos teóricos. 

O dialogismo, portanto, nasce das críticas feitas, principalmente, na obra 

Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014[1929]), em 

relação ao que os autores denominaram subjetivismo individualista/idealista  e ao 

objetivismo abstrato. Obviamente, este conceito perpassa toda a obra do Círculo, pois 

regerá toda a arquitetônica bakhtiniana. 

O subjetivismo individualista/idealista, de acordo com Bakhtin/Volochínov 

(2014[1929]), concebe a língua como um fenômeno psicológico, isto é, que os usuários 

da língua apenas a usam para externar seu próprio pensamento, suas verdades e 

suas ideias. Ainda que os autores entendem que a consciência é um dos fatores que 

determinam os usos da linguagem, defendem que o processo ideológico e social é 

que dão vida à esta linguagem. De acordo com os autores, 
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O signo ideológico é o território comum, tanto do psiquismo quanto da ideologia; 

é um território concreto, sociológico e significante. É sobre esse território que se 

deve operar a delimitação das fronteiras entre psicologia e ideologia. O 

psiquismo não deve ser uma réplica do universo, e este não deve servir como 

simples indicação cênica acompanhando o monólogo psíquico 

(BAKHTIN/VOLOVHÍNOV, 2014[1929], p. 58). 

 

Neste sentido, o autor defende que o psíquico por si mesmo e os atos 

monológicos de fala, isto é, a visão dos defensores do subjetivismo 

individualista/idealista, não representam a linguagem tal como ela é. Para eles, a 

linguagem vive em seu ambiente social e ideológico, ou seja, a criação ideológica e a 

inserção em um ambiente sócio-histórico é que vida à linguagem. 

Da mesma forma, os autores questionam a concepção do objetivismo abstrato, 

que enxerga a língua enquanto um sistema de signos. Para esta corrente de estudos 

da linguagem da época, a língua é concebida como fonte de estudos, apenas do 

ponto de vista da escrita. Isto significa que os trabalhos desenvolvidos pelos 

pesquisadores desta corrente não levavam em consideração a fala. Ainda, os signos, 

na visão do objetivismo abstrato, têm duas faces dicotômicas, que são isoladas para 

estudo da estrutura. Bakhtin (2010[1928]), por sua vez, defende que 

 
Na linguagem, como objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer 

relações dialógicas: estas são impossíveis no sistema da língua (por exemplo, 

entre palavras no dicionário, entre os morfemas, etc.) ou entre os elementos do 

‘texto’ num enfoque rigorosamente linguístico com deste [objetivismo abstrato] 

(BAKHTIN, 2010[1928], p. 208). 

 

Na ideário dos autores, portanto, a visão do objetivismo abstrato é falha, pois 

isolar a palavra de seu contexto histórico, social e ideológico é tirar a sua essência, 

restando, portanto, o processo fisiológico de sua produção, isto é, os sons (fonemas) 

que a compõe. Por fim para os autores, “os indivíduos não recebem a língua pronta 

para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, 

somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa 

a operar” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014[1929], p. 111). Logo, se a língua não nos 

é dada, ela é um produto social e ideológico, não psíquico e, uma vez que é um 

fenômeno social e ideológico, não pode ser sistema. Portanto, o dialogismo é uma 

concepção de língua que integra os aspectos históricos, espaciais, sociais e 

ideológicos aos usos da linguagem. Por fim, Bakhtin (2010[1928]) assevera que 

 
[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como fenômeno 

integral concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a 

usam. É precisamente comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo 

da vida da linguagem (BAKHTIN, 2010[1928], p. 209). 
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Portanto, para que a natureza constitutiva da linguagem seja, de fato, histórica 

e social, uma vez que tudo o que nos antecede faz parte desta natureza, é necessário 

olharmos para os elementos que a constituem, antes desta se tornar verbal. Esta 

língua por sua vez, manifesta-se por meio de textos-enunciados, orais ou escritos 

(BAKHTIN, 2011[1979]). Além disso, ressalta-se, ainda, na visão de Lemke (2010) e 

Rojo (2012, 2013), que outras linguagens passam a incorporar a constituição dos 

enunciados, tornando-os, portanto, multimodais. Isto que dizer que a interação entre 

os sujeitos só é possível por meio de textos-enunciados. 

Para Bakhtin (2011[1979]), o ponto de partida de qualquer estudo em ciências 

humanas é o texto. Isto se dá pelo fato de o autor conceber o texto como um 

construto de caráter social, isto é, o texto, apesar de se constituir em uma 

materialização verbo-visual, está diretamente condicionado aos aspectos 

extraverbais. 

Esta noção de que o texto é ponto de partida para qualquer estudo em ciências 

humanas não significa dizer que o todo enunciativo encontra-se em sua 

materialização escrita, oral ou multimodal, mas sim num todo enunciativo, que 

considera a natureza interacional, isto é, o conteúdo sócio-ideológico. Assim sendo, o 

texto, neste sentido, jamais teria significado se perdermos de vista sua 

temporalidade, sua espacialidade, sua relação com o tema, sua recepção por parte 

dos interlocutores, sua relação com outros textos, pois, de acordo com Volochínov 

(2013[1930]), 

 

Não compreenderemos nunca a construção de qualquer enunciação - por 

completa e independente que ela possa parecer - se não tivermos em conta o fato 

de que ela é só um momento, uma gota no rio da comunicação verbal, rio 

ininterrupto, assim como é ininterrupta a própria vida social, a história mesma 

(VOLOCHÍNOV, 2013, p. 158). 

 

Reportando-nos às palavras de Volochínov, compreendemos que o fato de um 

texto ser uma “gota no rio da comunicação verbal”, o relaciona diretamente com 

outros textos, com outros enunciados. Tais textos ou enunciados podem já ter sido 

proferidos e valorados por um autor, mas são ressignificados em um novo 

texto/enunciado. Nessa relação dialógica, tem-se a natureza social dos textos, uma 

vez que todos eles se configuram como uma resposta àquilo que já foi dito e àquilo 

que será dito. Novos enunciados, novos textos são inclusos na comunicação verbal. 

Tomando a metáfora de Volochínov, podemos dizer que o rio se enche a cada 

minuto, pois, a todo momento, uma nova gota, ou várias delas, são despejadas neste 

rio da comunicação verbal. Tendo isto acontecido é impossível voltar atrás, porque o 

seu tema, com a atitude valorativa do autor/interlocutor, passa a constituir o outro. 

Se observarmos as palavras do autor, notaremos que a natureza da linguagem 

não é simples, não é acabada, tampouco estática, mas é complexa e difícil de ser 

definida, uma vez que, o tempo todo, novos textos são proferidos e ressignificados 

no âmago da interação verbal. Isto corrobora com a ideia de Bakhtin (2011[1979]), 
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pois o texto, em dado momento, ao entrar no rio da comunicação verbal, se torna um 

discurso Este discurso, assim sendo, passa a nos constituir, num caminho que, à luz 

do pensamento do Círculo, é sem volta. 

  

2. OS GÊNEROS DISCURSIVOS E AS SUAS DIMENSÕES CONSTITUTIVAS 

  

As obras do Círculo de Bakhtin foram publicadas nos anos 20 do século 

passado e parecem, cada vez mais, verossímeis com nossa realidade. Não é a toa que 

a teoria serve de embasamento teórico e metodológico para documentos oficiais que 

norteiam o ensino de língua materna e de língua estrangeira. A noção de gêneros do 

discurso se faz cada vez mais presente e abarca novas configurações com o uso de 

tecnologias para uma formatação multimodal e multissemiótica. 

Os gêneros discursivos são definidos como “[...] tipos relativamente estáveis 

de enunciados” (BAKHTIN, 2011[1979]) que se constituem não apenas do ponto de 

vista de seu conteúdo temático, de seu estilo linguístico e de sua construção 

composicional (BAKHTIN, 2011[1979]), mas também de sua dimensão extraverbal 

constitutiva. 

De acordo com Voloshinov e Bakhtin (1926), para se entender um dado 

enunciado em sua amplitude, temos que observar “1) o horizonte espacial comum 

dos interlocutores (a unidade do visível – neste caso, a sala, a janela, etc.), 2) o 

conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos interlocutores, e 3) 

sua avaliação comum dessa situação” (VOLOSHINOV; BAKHTIN, 1926). Rodrigues 

(2001, 2005) traduz tais proposições dos autores em 1) horizonte espacial e temporal, 

2) horizonte temático e 3) horizonte axilógico, como os itens da dimensão social de 

enunciado, formatado por um gênero. 

Partindo desta prerrogativa, tendo em vista que Rodrigues (2001; 2005) se 

baseia nos textos do Círculo para definir as dimensões constitutivas dos gêneros do 

discurso, também será necessário observarmos o que os próprios autores dizem 

acerca do método sociológico para o estudo dos enunciados, assim como da 

metodologia empregada em estudos em ciências humanas.  

O horizonte espacial e temporal compreende o momento histórico de 

produção de um enunciado e o lugar em que é produzido, o que compreende, mais 

especificamente a esfera social à qual está vinculado, seja ela a escolar, a jornalística, 

a literária, a publicística, etc. Cada uma destas esferas (ou campo de atividade 

humana) produzem/organizam seus próprios gêneros. Por exemplo, a avaliação, o 

livro didático, a redação escolar, etc. são gêneros que pertencem à esfera escolar. A 

esfera jornalística, por sua vez, compreende gêneros como o artigo de opinião, a 

reportagem, a entrevista, a notícia, etc. Reconhecer onde e quando o enunciado foi 

produzido é uma condição necessária e importante para compreender o conteúdo 

nele veiculado. 

O horizonte temático compreende o objeto discursivo do qual se fala em 

estreita relação com o momento histórico e com a esfera de atividade humana onde 

se produziu o enunciado. Em outras palavras, trata-se do tema do enunciado. Para 
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que haja um processo dialógico, é necessário que os interlocutores tenham um 

horizonte temático comum, isto é, que ambos reconheçam o objeto discursivo, ou 

seja, saibam do que estão falando. Cada esfera do conhecimento trata de diversos 

temas, envolvidos socialmente. 

Por último, o horizonte axiológico corresponde à atitude valorativa dos 

interlocutores diante de um dado tema e de um dado enunciado. O enunciador dá 

seu tom valorativo em relação a determinado tema, que também será valorado por 

seu interlocutor. Deste, surge o processo dialógico, nem sempre unilateral, uma vez 

que é possível haver concordância plena, concordância parcial ou total discordância 

por parte dos interlocutores envolvidos num processo de interação. Para Santaella 

(2014), por exemplo, ao tratarmos de gêneros multimodais, em redes sociais, por 

exemplo, assumimos uma atitude valorativa ao curtirmos, compartilharmos, 

comentarmos acerca de nossas impressões, etc. Pensar no horizonte axiológico, 

portanto, além de reportar-se ao tom valorativo, significa, também, considerar os 

interlocutores envolvidos em um ato de interação, sem perder de vista seus 

interesses, anseios e necessidades discursivas. 

Além de atentarmos para os elementos extralinguísticos, ao estudarmos um 

dado enunciado, sob a forma de um determinado gênero, precisamos considerar os 

aspectos da dimensão verbo-visual26. Bakhtin (2011[1979]) define o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional, como os itens constitutivos de um 

gênero. Consideramos, neste trabalho, estes itens como os aspectos relevantes à 

dimensão verbo-visual. É necessário, ainda, que agreguemos os recursos semióticos, 

visuais, sonoros, de movimento (NEW LONDON GROUP, 2006[1996]; 

SANTAELLA, 2003; 2014; LEMKE, 2010; ARAÚJO, 2016; ROJO; BARBOSA, 2017) a 

esta dimensão constitutiva, uma vez que, ao serem analisados em relação direta com 

seu conteúdo extraverbal, servem de apoio para que o interlocutor revele suas 

vontades discursivas. 

O conteúdo temático trata da forma como o objeto discursivo se revela no 

enunciado. Não se trata apenas de qual o tema de um dado enunciado, mas de sua 

relação com os demais itens composicionais que nos revelam, muitas vezes, a atitude 

valorativa de um enunciador, diante da discussão em torno deste objeto discursivo. 

Costa-Hübes (2017a) entende que este “[...] é sustentado pelos condicionadores do 

extraverbal, pois a partir deles o sujeito organiza sua unidade de sentido e sua 

orientação ideológica específica” (COSTA-HÜBES, 2017, p. 560). 

O estilo linguístico, de acordo com Bakhtin (2011[1979]), trata dos recursos 

linguísticos, fraseológicos, lexicais e gramaticais, selecionados pelo autor de um dado 

enunciado, para que estabeleça seu propósito interacional. Assim sendo, trata-se de 

uma escolha no plano linguístico, influenciada diretamente pelo social, uma vez que 

o enunciador jamais estará isento das amarras sociais e ideológicas que o circunda. 

Além dos aspectos da linguagem oral e escrita, também ressalta-se que o estilo 

                                                 
26 O termo “verbo-visual” foi usado por Acosta-Pereira (2012) e trata da multimodalidade do enunciado. Significa, 

portanto, dizer que outros recursos, além da escrita e da fala, são linguagens que constituem os enunciados. 
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linguístico, de acordo com Rojo (2013), pode abarcar as diferentes e múltiplas 

modalidades de linguagem, como o som, o movimento, o vídeo, a imagem, o 

esquema de cores e, até mesmo, os recursos gráficos, usados na constituição do 

enunciado. 

A construção composicional, por sua vez, é a forma como um determinado 

enunciado se realiza, de acordo com o gênero inicialmente selecionado. Todavia, esta 

forma é fluida e plástica, ou seja, adapta-se, de acordo com as necessidade de 

interação de determinado enunciador. Costa-Hübes (2017) entende que 

 

Geralmente, a maneira como os textos-enunciados se organizam, seu plano 

textual, apontam para a identificação do gênero. Todavia, nem todos os gêneros 

são assim, tão facilmente identificáveis, devido à sua plasticidade. Embora a 

construção composicional esteja, de alguma forma, relacionada à estrutura 

formal do gênero, não podemos aprisioná-la em formas estruturais rígidas, haja 

vista que todo gênero se organiza dentro de uma dimensão fluida e dinâmica, 

tendo em vista o próprio estilo que o autor pode lhe conferir, dentro dos limites 

estáveis do contexto (COSTA-HÜBES, 2017, p. 2017). 

 

Assim sendo, a autora defende que não se pode estabelecer uma estrutura 

rígida para um dado gênero, haja vista que nem sempre os enunciados se 

organizaram da mesma forma. Como diz Bakhtin (2011[1979]), os gêneros são “[...] 

tipos relativamente estáveis de enunciados[...]”, uma vez que cada gênero tem sim 

uma estrutura composicional pré-definida socialmente, mas que não é uma lei geral 

para todos os enunciados que se constituem em torno de tal gênero. 

Por último, destacamos que Bakhtin (2011[1979]) preconiza que os gêneros 

podem ser orais e escritos. Atualmente, muitos autores defendem que os gêneros 

assumiram múltiplas faces semióticas, principalmente, com o avanço de tecnologias 

que, na época em que os teóricos do Círculo viveram, não existiam. Por isso, além 

dos recursos de natureza verbal, até aqui expostos, de acordo com Lemke (2010), é 

necessário que entendamos que o som, a imagem, a seleção de cores, os movimentos, 

o tom de voz, a posição em que cada elemento se coloca no enunciado trata de 

recursos visuais, que são também aspectos constitutivos dos enunciados. Trataremos 

tais aspectos, neste trabalho, como recursos estilísticos e composicionais, uma vez 

que também se manifestam, agora, num plano verbo-visual. 

  

3 “QUEBRANDO O TABU”: a dimensão social e verbo-visual 

 

Incialmente, para demonstrarmos o horizonte espacial e temporal do 

enunciado, analisaremos um texto que faz parte da página “Quebrando o Tabu”, 

vinculada à rede social Facebook. A relevância deste objeto de análise se dá pelo fato 

de o Facebook ser uma rede social muito usada em todo o mundo, além de ser a mais 

usada no Brasil. De acordo com Fujisawa (2015), o Facebook tem 89 milhões de 

usuários apenas em nosso país. Além disso, a página supracitada é curtida por 



 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

1
5

1
 

9.313.613 usuários do Facebook, isto é, estes usuários desejam ler e receber 

informações desta página em suas “linhas do tempo”27 

Ainda do ponto de vista do horizonte espacial e temporal, agregamos o fato de 

o texto ter sido postado pela página, no dia 26 de agosto de 2018. Todos os 

participantes da página puderam visualizá-lo, uma vez que foi postado de forma 

aberta ao público. 

A página conta com publicações voltadas às políticas sociais e temas 

debatidos, principalmente, por partidos políticos de esquerda, ou seja, temas como o 

aborto, o direito das mulheres na sociedade, a inclusão social por parte de grupos 

marginalizados, tais como negros, pessoas de baixa renda, homossexuais, etc., são 

debatidos tanto pelas postagens da página, como pelos seus seguidores. A página, 

em geral, traz os temas, valorando-os de forma positiva, isto é, defendendo que tais 

grupos marginalizados tenham acesso aos diversos direitos de nossa sociedade, 

como educação, saúde, segurança pública, espaços públicos e etc., de forma que 

possam gozar do pleno direito de viver e exercer sua cidadania. 

Selecionamos o seguinte enunciado para demonstrar como os enunciados se 

constituem nesta rede social e como se formatam, de acordo com suas características 

multimodais: 

 
Figura 1: Postagem sobre tolerância religiosa da página “Quebrando o Tabu” 

 
FONTE: “Quebrando o Tabu”, Facebook, 201828 

 

 Estamos reconhecendo o gênero do enunciado como “postagem em 

rede social”, amparando-nos, para isso, em Ciavolella (2015), que entende este 

gênero como um texto de natureza multissemiótica variada, vinculado a uma rede 

                                                 
27 “Linha do Tempo” é a página inicial de cada usuário que contém informações de páginas curtidas e 

“postagens” de amigos e colegas adicionados pelos usuários (FUJISAWA, 2015). 
28 Para acessar o conteúdo na rede social, acesse o link: https://goo.gl/9XRaqq; Acesso em 28 ago. 2018. 

https://goo.gl/9XRaqq
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social, tendo o ambientes virtuais como suporte. O autor também chama atenção 

para o fato de o gênero ser híbrido e moldado pelos enunciadores que o usam em 

diversas páginas da web, ou de redes sociais que suportam textos vinculados a este 

gênero. 

Para acessá-lo, o leitor precisa dirigir-se à internet, bem como estar cadastrado 

na rede social “Facebook”. Todas as páginas são públicas nesta rede social, portanto, 

qualquer usuário pode acessar o enunciado acima. Trata-se ainda de uma 

hibridização (BAKHTIN, 2011[1979]), pois o enunciado se constitui de imagens e 

falas da personagem Lisa Simpsom, do desenho animado “Os Simpsons”. Significa, 

portanto, que a página se vale de outros textos para a criação de novos textos. Além 

disso, uma vez que o novo enunciado se configura na página, a atitude valorativa é 

dada em consonância ou não com o tom valorativo exposto na página. 

Quanto ao horizonte temático, nota-se a necessidade de postagem do texto-

enunciado abordando tal tema pelo autor, pois há um grande crescimento da 

bancada evangélica na câmara dos desputados e no senado federal. Todos os dias, a 

sociedade está debatendo acerca de o estado ser laico ou não e, assim sendo, a 

necessidade de distanciamento de aspectos de natureza religiosa das instâncias 

públicas é um desejo de parte da sociedade. O debate fica cada vez mais acalourado, 

uma vez que a crise política se alastra pelo país, e uma maior divisão da população é 

um fato cada vez mais verossímil. 

Desta forma, ao trazer a fala da personagem Lisa Simpsom para a criação de 

um novo enunciado, a página “Quebrando o Tabu”, também se insere na discussão 

pública, mas com um novo enunciado. O contexto novo e a valoração da página 

fazem com que o tema se reconfigure. No caso do desenho animado, Lisa está 

debatendo com Ned Flanders (outro personagem da série), conhecido por ser um 

religioso fervoroso, sobre a separação da educação básica dos conhecimentos 

religiosos. Neste sentido, a página reconfigura os enunciados para debater o 

envolvimento de políticas religiosas em nosso país. 

Quanto ao horizonte axiológico, entende-se que como qualquer enunciado, o 

enunciado do gênero postagem em rede social, recebe uma valoração dos 

interlocutores envolvidos. O próprio Facebook nos mostra a atitude valorativa dos 

interlocutores frente ao enunciado. A ferramenta de reações permite ao leitor de um 

dado enunciado do gênero reagir instantaneamente, bem como comentar ou 

compartilhar em sua própria linha do tempo. A figura a seguir mostra as possíveis 

reações: 

 
Figura 2: Reações na rede social Facebook 

 
FONTE: Facebook 
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A primeira opção é o “curtir”, que demonstra, em geral uma atitude valorativa 

positiva. O ato de curtir significa gostar e concordar com o conteúdo postado na rede 

social. Em seguida, tem-se o “amei”, que demonstra uma atitude valorativa 

amplamente positiva, pois este ícone tem um acentuamento muito maior do que o 

“gostei”. A terceira reação é o “Haha”, usada para demonstrar que a postagem nos 

causou riso, ou que, de alguma forma, nos pareceu engraçada. Depois, temos o 

“Uau”, que serve para demonstrar surpresa, ou para demonstrar que, de fato, 

ficamos impressionados com o conteúdo de alguma forma. Em seguida, tem-se o 

“triste”. Usa-se essa ferramenta para demonstrar tristeza, pena, insatisfação, etc. 

Trata-se, portanto, de uma atitude valorativa negativa, quando o usuário usa esta 

reação na mídia social. Por último, tem-se o “Grr”, que demonstra aversão ao 

conteúdo exposto. Este ícone demonstra indignação, repulsa e até mesmo ódio pela 

postagem. 

No caso de uma postagem como a que estamos analisando, por estar 

vinculada a uma página de grande abrangência, milhares de usuários reagiram a ela. 

Além disso, vários usuários teceram comentários e, até mesmo compartilharam em 

suas própias páginas pessoais esta mesma postagem. A imagem a seguir mostra o 

número de reações da postagem acima, até o momento da presente análise29: 

 
Figura 3: Reações ao post da página “Quebrando o Tabu” 

 
FONTE: “Quebrando o Tabu”, Facebook, 2018 

 

Como podemos observar na imagem, 20 mil usuários do Facebook reagiram à 

postagem. 15 mil curtiram, 4.700 amaram, 85 riram, 33 ficaram impressionados, um 

ficou triste e um frustrado. Deste modo, fica evidente aqui o horizonte axiológico 

dos interlocutores envolvidos com este enunciados. A ferramenta nos dá esta 

possibilidade. Além disso, 8.100 usuários compartilharam o enunciado em suas 

próprias páginas, e outros 174 comentaram na própria postagem da página 

“Quebrando o Tabu”, acerca de suas impressões sobre este texto enunciado. 

No que se refere à dimensão verbo-visual, buscamos apresentar a seguir o 

conteúdo temático, o estilo linguístico e a construção composicional, bem como os 

aspectos multimodais deste enunciado. 

Quanto ao conteúdo temático do enunciado, percebe-se que o ensino de 

religião na escola é considerado negativo por parte do enunciador, pois suas escolhas 

linguísticas e lexicais apontam para um não contetamento com esta ideia. Tais 

escolhas linguísticas e lexicais, são reconhecidas como estilo linguístico. A 

construção do enunciado com verbos modais: no primeiro quadro, o verbo “querer” 

traz um caráter argumentativo ao conteúdo expresso na próxima oração, uma 

substantiva objetiva direta: “que eu respeito suas crenças”. O uso do verbo modal, 

                                                 
29 A última visita feita à página para verificar como o “post” foi valorado pelos usuários do Facebook, foi 29 de 

agosto de 2018. 
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juntamente ao verbo “saber”, faz com que a fala da personagem seja formal, 

causando um efeito de sentido que faz com que isto se relacione diretamente com a 

fala do último quadro: “[...] assim como você não gostaria que cientistas ensinassem 

na igreja”. O uso destas estruturas sintáticas modais e adverbiais, faz com que a 

mensagem seja melhor recebida pelos interlocutores, pois não são colocadas de 

forma imperativa e direta.  

No segundo quadro, a fala da personagem se inicia com uma oração 

coordenada aditiva que dá sequência aos fatos narrados pela personagem no 

primeiro quadro: “[...] e posso ver o seu profundo sentimento por elas”. Novamente, 

se faz uso de um verbo modal, “poder”, que dá novamente caráter de argumentação 

ao texto. Assim sendo, a adição de informações por parte do autor, fortalece, por 

meio desta estrutura sintática, a afabilidade e a sensibilidade em relação ao tema, 

fazendo com que o propósito discursivo seja melhor esclarecido. Fica já evidente, 

portanto, que a construção linguística colabora com a mensagem que se quer passar 

neste enunciado.  

Por fim, no último quadro, uma oração subordinada adverbial conformativa: 

“[...] assim como você não gostaria”; seguida por uma substantiva objetiva direta: 

“[...] que cientistas ensinassem na igreja”. A opção por estas estruturas servem de 

apoio para sustentar a ideia que se coloca na fala do terceiro quadro: “Eu só acho que 

a religião não deve ser ensinada em nossa escolas”. Ou seja, o autor traz essa seleção 

de recursos linguísticos para estabelecer uma compração em como seria o ensino de 

cientistas numa igreja. A ideia que se quer passar por meio destas seleções estilísticas 

é de que não se pode misturar ambos os conhecimentos, que ambos os “campos da 

atividade humana” (BAKHTIN, 2011[1979]), produzem conhecimentos próprios e 

que ambos são necessários à constituição humana, mas que não se confundem. A 

escolha pelo futuro do pretérito em “gostaria”, faz com que a mensagem seja um 

convite ao diálogo e não uma mera imposição por parte do conhecimento científico. 

Além dessas construções sintáticas, o uso de palavras como “só”, “não”, 

“acho” e “gostaria” são selecionadas para que se possa enunciar modalizadamente. 

Além disso, o uso destes recursos linguísticos combinam-se com as feições de Lisa ao 

longo dos quadros. A maneira como se posiciona e as expressões tristes mostram 

humildade ao tratar do tema, bem como a construção da personagem: trata-se de 

uma menina de, no máximo, oito anos de idade, usando um vestido infantil, rosa. 

Isso nos mostra que não se trata de um adulto, um ativista, um político, etc. A 

construção multimodal revela que o tema está ressoando no discurso de uma 

garotinha de oito anos, que é diretamente afetada pela decisão de se ensinar religião 

nas escolas. Desta forma, a construção estilística e o tema não podem ser separados, 

uma vez que a escolha dos recursos fraseológicos e gramaticais mostram a valoração 

do autor em relação ao tema. Da mesma forma, podem ser vistos os aspectos 

multimodais, que na construção do enunciado são tomados como recursos 

estilísticos. 

Ainda, por último, a construção composicional do enunciado é híbrida, isto é, 

apresenta características de outros gêneros de outros enunciados. Originalmente, a 
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fala e as imagens, apresentadas neste enunciado, pertenciam ao gênero “série de Tv”, 

mas foram incorporados a composição deste enunciado. Além disso, a decisão do 

autor em quadros, remonta a estrutura composicional dos “quadrinhos”. Por último, 

ressalta-se que por estar delimitado por uma rede social, a construção deste 

enunciado obedece aos limites impostos pela própria rede, apresentando-se num 

determinado layout, que conta com descrições, espaço para comentários, reações e 

compartilhamentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dimensão social e a dimensão verbo-visual dos gêneros mostram-se, 

portanto, bastante híbridas e bastante diversificadas. Os meios digitais e a 

multimodalidade não se configuram como uma fronteira para os escritos do Círculo 

de Bakhtin, se entendermos que os conceitos já cunhados abarcam os novos 

fenômenos. Isto prova o quão atual é o pensamento bakhtiniano, uma vez que é 

possível enxergarmos aplicabilidade de sua teoria mesmo com fenômenos que os 

próprios membros do Círculo não experienciaram. 

O mais relevante a ser destacado são as formas como o horizonte axiológico se 

manifesta nos meios digitais. Recursos como curtir, comentar e compartilhar, 

mostram instantâneamente as reações e organizam as interações múltiplas nos 

ambientes digitais. O estilo é diretamente afetado pelas múltiplas faces semióticas 

dos enunciados. Textos que antes se organizavam em torno da escrita, hoje estão 

tomando a cor, o som, o movimento, a fotografia, etc., como recursos de estilo. 

Ainda, por último, destacamos a questão da autoria. Se um texto é 

compartilhado, ele é um texto repetido, mas recebe a valoração, daquele que o 

compartilha, e um novo contexto ao adentrar uma nova página, portanto é um novo 

texto com um novo autor, de acordo com o que preconizam Volochínov e Bakhtin 

(1926). 
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CAMINHOS, FRONTEIRA E 

PONTE.  
 

Icaro C. C. C. C. OLANDA30 

 

 

“O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no espelho, em meus olhos olham 

olhos alheios; quando olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios 

olhos desde o meu interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo – estou 

possuído pelo outro”. Mikhail Bakhtin 

 

uitos poderão olhar para este texto e dizer: - isso não é um trabalho 

acadêmico; quem o escreveu está, para usar a gíria do momento, “fora da 

casinha”. Para aqueles que assim o entenderem, fiquem à vontade, 

realmente, não me importo. Na minha defesa, digo que, a princípio, havia escrito 

uma breve análise da obra Le Tartuffe de Molière. Porém, percebi que não – pelo 

menos nesse momento- queria falar sobre esta obra. Tenho certeza (e plena) que, 

muitos avaliadores teriam gostado mais se este “texto” estivesse tratando de algo 

mais acadêmico. Sinto, ou melhor, não sinto nada em decepcioná-los. Como diz La 

Agrado, personagem do filme Todo sobre mi madre, de  Almodovar: hay que pedir 

perdón, pero hay cosas que son imperdonables. Y pidió perdón con un ramo de rosas. Solo la 

crueldad no tiene perdón! 

Provavelmente, muitos também devem estar se perguntando sobre o que vou 

tratar então, não é mesmo? A resposta não é simples nem para mim. É, justamente, 

sobre mim que resolvi falar. Talvez uma autobiografia quase profana, mas não 

rabelesiana. Ou, para usar um conceito mais do acadêmico: uma autoetnografia, o 

que para alguns cientistas da linguagem não é ciência. Enfim, a justificativa para esta 

escolha deve-se ao fato de que estou numa confusão sentimental, existencial, de 

identidade e de relações afetivas, isto é, estou arrasada, como canta Angela Rô Rô:  
Balada da Arrasada 

Entregou-se sem um zelo ao apelo de sorrir 

Ofertou-se inteira e dócil a um fácil seduzir 

Sem saber que o destino diz verdades ao mentir 

Doce ilusão do amor... 

Doce ilusão do amor... 

Arrasada, acabada, maltratada, torturada 

Desprezada, liquidada, sem estrada pra fugir 

Tenho pena da pequena que no amor foi se iludir 

                                                 
30  Texto produzido pelo bolsista do PET Letras (Programa de Educação Tutorial), no Curso de Letras na 

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. E-mail: olandaicarocesar@outlook.com 

M 
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Tadinha dela... 

Tadinha dela... 

Hoje vive biritada sem ter nem onde cair 

Do Acapulco à calçada ou em frente ao Samir 

Ela busca toda noite algo pra se divertir 

Mas não encontra, não... 

Mas não encontra, não... 

Desespera dessa espera por alguém pra lhe ouvir 

Sente um frio na costela e uma ânsia de sumir 

Transa modelito forte, comprimidos pra dormir 

E não acorda mais... 

E não acorda mais... 

 

Essa tem sido uma das músicas que tem me acompanhado por longos dias, 

juntamente com copos de vodka sem gelo. Sinto-me tão confuso que não tenho 

suportado o reflexo de mim em meu espelho, pois não me vejo como explica a 

epígrafe deste texto. Ando cansado demais, sem fome e com medo de não encontrar 

respostas para minhas inquietações. Tenho usado Zygmunt Bauman para quase tudo 

e meus amigos dizem que esse é meu mal mas, quando lhes escuto, vejo todos no 

mesmo barco. A diferença entre nós é que eles são arrogantes demais para 

perceberem que podem sofrer, afinal isso pode ser um crime no entendimento deles. 

O meu “objeto” de análise é, como já disse, meu próprio ser eticamente 

responsável que não tem álibi, para me referir novamente a Bakhtin. Dessa forma, 

preciso descrever algumas características fundamentais para essa “análise”. Me 

chamo Icaro Cesar Cainan, tenho 21 anos, sou paulistano, GAY, e comecei a trepar há 

dois anos. Antes disso, nem tinha beijado ainda. Sou graduando em Letras numa 

cidade do extremo sul do Rio Grande do Sul que faz fronteira com o Uruguai, este 

último dado importantíssimo. Uma cidade ou duas? Um rio separa duas culturas que 

se hibridizam.  

Bueno, Gay, Paulistano, cursando Letras, na Fronteira, procurando entender 

sua Identidade, assim como as cidades sempre em diálogo. Esses são os nossos 

elementos que serão tecidos ao longo do texto, não necessariamente na ordem 

descrita. Primeiro, uma questão filosófica básica: quem sou eu? Quais são os 

elementos que me constituem? Esses são os pontos que começo a delinear e, para 

tanto, tomo emprestado o pensamento de Rajagopalan de que “A identidade de um 

sujeito se constrói na e através da língua” (Rajagopalan, 2003, apud OLIVEIRA, 2018, 

p. 11). Desse modo, devemos nos atentar que não existe neutralidade na língua(gem), 

isto é, ao contrário, ela é constituída pela história, cultura, ideologia e subjetividade 

de seus falantes que, por estarem inseridos num determinado sistema linguístico-

sócio-histórico-cultural, a (re)construção de suas identidades está condicionada a 

todos esses fatores inerentes à língua. 

Ainda conforme Rajagopalan, nossa identidade é atravessada pela língua e ela 

está em constante relação com diversos fatores. O que torna essa conexão 

interessante é que apesar de nossa identidade estar atrelada à língua, ela é sempre 
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única. Estou submerso em um -agora dois- determinado sistema linguístico, mas 

mesmo assim não possuo a mesma identidade que os demais sujeitos do mesmo 

sistema linguístico. Isso se deve porque os fatores inerentes à língua são múltiplos e 

variacionais. Por exemplo, determinados enunciados não me representam, não fazem 

parte da minha constituição enquanto sujeito. Eu fico desconfortável ao usar certos 

enunciados/signos que não me traduzem como sou. Sou um homem GAY. Essa 

afirmação já é um traço que distingue a forma com que uso a língua(gem), diferente 

do modo como um homem hetero usa. Outro dia, postei uma foto no meu instagram, 

aplicativo que permite adicionar fotos, marcações geográficas e afins; a imagem 

capturada me mostrava com uma mulher e nós dois bebendo juntos numa boate. 

Logo após a postagem da foto, meu irmão mais velho, um sujeito hetero, 

conservador e machista escreveu a seguinte expressão “topzera”. Essa palavra é 

comumente usada por heteros que associam mulheres e bebidas a expressão da 

identidade masculina, ou seja, uma manifestação desse sujeito “comedor de buceta”. 

Quando li o comentário me senti desconfortável, uma vez que aquela palavra 

(topzera) não me identifica de forma alguma. Não me sinto manifestado por esse 

signo e, imediatamente, exclui o comentário de meu irmão. Ele, provavelmente, 

esqueceu que há fatores que atravessam a língua(gem) e que nos tornam diferentes. 

Quem eu sou então? Um homem gay. Essa afirmação está na minha identidade, na 

expressão da minha subjetividade.  

A minha identidade era diferente em uma cidade do interior de São Paulo. Vivi 

até os 19 anos e 40 dias com minha família. O período em que morei com meus pais foi 

conturbado, sempre permeado por uma violência quase que secreta na língua(gem). 

Um pai machista, um irmão que ia pelo mesmo caminho, uma mãe que não sei ao 

certo se é feliz com o casamento, e “eu”. Não estou totalmente consciente das partes 

que me constituem, mas sei que não era o “eu” de agora. Há pouco mais de um ano 

que meu pai teve a confirmação de que não sou o filho que ele “projetou”. Não posso 

afirmar que o amo, mas sei que ele é um sujeito que se preocupa com a família.  

Lembro-me do meu aniversario de 10 anos: minha mãe comprou alguns cd’s 

que ela sabia que eu queria e um perfume, como presentes. Esperava um amigo de 

escola ir a nossa casa comer bolo que minha mãe sempre fazia. Hoje não me lembro 

se meu amigo foi, mas o que sempre rememoro é meu pai discutindo alto com minha 

mãe:  - o Icaro tem que ganhar é uma picareta pra ver se para de fazer coisa de 

mulher (eu ajudava a secar a louça em casa). Essas coisas me afetaram e, talvez, ainda 

afetem hoje. A violência esta aí: são ações do cotidiano, coisas pequenas permeadas 

pelos enunciados da língua. “Pai” um signo que não gosto de pronunciar, pois 

sempre que me dirijo a ele, tento evitar e uso a alternativa: “a mãe pediu que...”. 

Geralmente, quando sonho com meus pais sempre há algo de repugnante no meio: a 

violência verbal. E sempre estou impotente diante disso, simplesmente sou 

petrificado nos meus sonhos e nas situações reais quando algo parecido se 

materializa. Podemos, pelo viés dos Estudos Culturais, estabelecer, talvez, uma 

unidade de sentido, em especial na sociedade latino-americana que é marcada por 

um conservadorismo patriarcal, machismo, homofobia e a supremacia do homem 
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sobre a mulher. Encontramos isso, inclusive, na letra da canção, interpretada por 

Roberto Carlos: 
  

Ai que saudade da Amélia 

 

 

Nunca vi fazer tanta exigência 

Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 

Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 

Tudo que você vê você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 

Aquilo sim é que era mulher 

Às vezes passava fome ao meu lado 

E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 

Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

Às vezes, penso se minha mãe não foi (está sendo) um pouco Amélia. Fico 

apreensivo, mas sei que ela é forte e resistente. O problema é que não é raro muitas 

Paulas, Cristinas, Marias e tantas outras mulheres se tornarem as Amélias que 

Roberto canta. Muitas entram num estado de aceitação e (sobre)vivem. Mas o que 

isso tem comigo? Tudo. Eu cresci no meio desse discurso. Isso afeta qualquer sujeito. 

Meu pai, vez ou outra, fazia um comentário homofóbico: - Já que você gosta de lavar 

roupa, vou arrumar pra você lavar as dos peões da roça. Pelo contrário, não gosto de 

lavar roupa, mas eu lavava porque era uma forma de ajudar minha mãe, já que não 

tínhamos lavadora automática. A língua é capaz de ferir alguém, de deixar marcas 

que nem anos de terapias podem resolvem, podem apagar da memória. 

Agora, aos 21 anos, na metade do curso de Letras, começo a entender o poder 

da Língua(gem). Outro dia me deparei com um conto do escritor gaúcho Caio 

Fernando Abreu intitulado Os Sobreviventes. Li e bebi muito depois do trecho que 

segue:   

Já li tudo, cara, já tentei macrobiótica psicanálise drogas acupuntura suicídio ioga 

dança natação cooper astrologia patins marxismo candomblé boate gay ecologia, 

sobrou o quê? Não é plágio do Pessoa não, mas em cada canto do meu quarto 

tenho uma imagem de Buda, uma mãe Oxum, outra de Jesuisinho, um pôster de 

Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, 

jogo sal grosso nos cantos, não te peço solução nenhuma [...] (ABREU, 2002, p. 

103). 
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A leitura desse conto coincidiu com as leituras que venho fazendo do filósofo 

francês Gaston Bachelard. Bachelard. Em seu livro A Poética do Espaço o autor discute 

sobre o que, segundo ele, são as repercussões e as ressonâncias:  

  

[...] É nesse ponto que deve ser sensibilizada a alotropia fenomenológica das 

ressonâncias e das repercussões. As ressonâncias dispersam-se nos diferentes 

planos da nossa vida no mundo; a repercussão convida-nos a um 

aprofundamento da nossa própria existência. Na ressonância ouvimos o poema; 

na repercussão o falamos, ele é nossa. A repercussão opera uma inversão do ser. 

Parece que o ser do poeta é o nosso ser. (BACHELARD, 2008, p. 7). 

 

Neste sentido, a imagem poética que sempre é única e variacional, isto é, em 

cada sujeito ela se materializa de forma singular. Em mim, a imagem que se formou, 

com a leitura do conto, foi profundamente forte, pois houve um processo de 

identificação com o personagem. Em geral, os personagens de Caio apresentam um 

tom melancólico, um constante conflito existencial, uma espécie de vazio. E foi a 

partir dessa leitura que desencadeou outros conflitos em mim. Não estou sozinho. 

Na década de 1984, Caio já anunciava os mesmos conflitos. O autor de Os 

Sobreviventes apresenta uma característica curiosa, pois ele próprio também, assim 

como eu, era gay num contexto histórico de grande repressão aos movimentos 

políticos, civis, ideológicos e lutava, via linguagem, pelo reconhecimento de direitos. 

Meu contexto se estreita com o dele, pois com a disseminação de ideais contrários aos 

direitos humanos, ouvi ontem de dois hmens, e sempre ouço, concordando que é 

inadmissível que LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis) tivessem os mesmos 

direitos que eles. Quanto às ressonâncias que fiz, elas são parte dessa tomada de 

consciência de que toda relação é permeada pela língua(gem). A convivência, a 

significação, a tomada de consciência se dá através da linguagem nas diversas 

interações com os outros que nos constituem. E se algo pode ser feito é através dela 

que buscamos solucionar nossas incompletudes. As ressonâncias são as relações de 

sentido que estabelecemos para compreender a repercussão dos enunciados. 

Nossa breve “análise” está se encaminhando para o final. Na verdade, quando 

tratamos de sujeitos nunca terminamos de poder (re)analisar, apenas fazemos um 

pequeno recorte e tentamos pensar sobre ele. Chegamos ao ponto em que nosso 

objeto de análise está morando e estudando na fronteira. Muitos dizem que aqui é o 

fim do mundo e concordo com a afirmação. Mas, de alguma forma, foi esse “fim de 

mundo” que me vem me libertando. Uma liberdade que tem um preço. Hoje, eu me 

posso me apaixonar por algum cara que eu conheça e não tenho que dar satisfações 

para minha família, em especial, ao meu pai. A primeira vez que beijei eu estava às 

vésperas de completar 20 anos. Por iniciativa de minha irmã/amiga instalei o Tinder, 

aplicativo de paquera no qual o sujeito pode selecionar a orientação sexual que lhe 

identifica. Eu instalei e logo vários matched me colocaram num mundo que eu, ainda, 

não fazia parte. Esse mundo está relacionado a outros gays e suas historias que eu 

não fazia ideia, suas histórias, experiências, anseios e medos que hoje eu também 
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compartilho com eles. Conheci um rapaz aqui da fronteira, brasileiro. Saímos e foi no 

cais do porto da cidade, dentro de um Clio k que senti os lábios de um homem nos 

meus e, pela primeira vez, tremi todo. Nossa relação durou pouco, 8 meses e nenhum 

arrependimento de ter o conhecido, mas terminamos porque eu queria/quero outras 

coisas. Não tínhamos, como dizem, a mesma sintonia. De lá para cá já tive de 

pelotenses a argentinos no meu “quartinho do pecado”, para fazer referência a 

minha madrinha Irene Legrand que sempre me salva e aconselha qual batom/vestido 

usar para aquela ocasião especial. 

Mas foi nessa liberdade da Fronteira e na minha nova “identidade”, permitida 

pela língua(gem) que descobri como as relações afetivas são sempre difíceis para 

mim. Por isso, nos últimos tempos comecei a repensar minha existência e tudo o que 

a ela é inerente. Tenho certeza que me identifico com outro conto do Caio A lenda 

das Jaciras, e uma boa Jacira é complexa sempre. Ela sempre está em mutações, 

sempre cruzando a ponte! 

Há alguns meses me apaixonei por um Pernambucano. Na verdade, ainda 

estou apaixonado, mas sei que a mesma experiência não a teremos mais. Vejo uma 

foto dele no instagram e, no mesmo instante, sinto um turbilhão de coisas. Já fui, 

macabeamente, até numa cartomante para saber de nós dois. O avaliador a essas 

alturas deve estar rindo do meu texto, ou nem se deu ao trabalho de terminar de ler... 

Pois bem, vou tentar tornar mais “cientifico” minhas considerações finais. Sei porque 

fomos, eu e o pernambucano,  nos distanciando: pela linguagem empregada, pela 

ausência dos adjetivos que antes ele me enchia, pelo uso de expressões que antes não 

eram usadas para me escrever. Essas constatações só são possíveis, pois somos 

dotados de língua(gem) e esta exterioriza e materializa nossos sentimentos, nossa 

construção enquanto sujeitos e nomeia o que todo ser humano desde sempre quer 

suprir um vazio existencial: crise de identidade. Encerro reformulando a frase de 

Richard Bach “Longe é um lugar que existe”. Mas como é que faz para sair desse 

lugar: é pela ponte como escreve Lenine 

 
[...] 

Mas como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte 

Como é que faz pra sair da ilha? 

Pela ponte, pela ponte 

A ponte não é de concreto, não é de ferro 

Não é de cimento 

A ponte é até onde vai o meu pensamento 

A ponte não é para ir nem pra voltar 

A ponte é somente pra atravessar 

Caminhar sobre as águas desse momento [...].  
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LINGUAGEM EM REGISTRO 

ESCRITO DE ALUNO COM TEA 

LEVE 
 

Carmen Teresinha BAUMGÄRTNER31  

Irací Casemiro WEISHEIMER32 
 

RESUMO 

 

Com o intuito de refletir sobre a escrita, nosso estudo objetiva analisar como aluno com 

Transtorno do Espectro Autista Leve (TEA) manuseia a linguagem em registro escrito na 

escola. A análise será feita com base no conceito bakhtiniano de enunciado (BAKHTIN, 

1992[1979]), e em documentos educacionais oficiais que norteiam o trabalho pedagógico dos 

professores do estado do Paraná (PARANÁ, 2008). Trata-se de uma pesquisa documental 

(cujo corpus compreende a escrita de um aluno com Síndrome de Asperger (SA, 

denominada mais recentemente de Transtorno do Espectro Autista leve/TEA leve) orientada 

pelo conceito interacionista de linguagem, e amparada na abordagem teórica 

transdisciplinar na área da Linguística Aplicada (LA).  Interessou-nos observar como as 

relações dialógicas, que perpassam os elementos constitutivos do enunciado, configuram a 

escrita de aluno com TEA leve. 

 

Palavras-Chave: linguagem; escrita; aluno com Síndrome de Asperger (TEA leve). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 presente análise supõe uma reflexão a respeito da noção de gêneros 

discursivos, uma vez que o texto se apresenta em conformidade com as 

formas concretas  de comunicação social. Segundo Bakhtin, os gêneros 

discursivos – tipos de enunciados usados na interação verbal – organizam-se em três 

dimensões: o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo linguístico 

(BAKHTIN, 1992[1979]). 

O conteúdo temático refere-se ao conjunto de temáticas que podem ser 

abordadas por um determinado gênero, é a dimensão temática. A construção 

composicional ao modo como o texto é apresentado, a sua disposição, seu 

acabamento. Esse elemento acompanha padrões de composição definidos pela 

                                                 
31 Doutora em Estudos da Linguagem. Docente do Curso de Letras, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Letras - Mestrado Profissional/PROFLETRAS, e do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Letras/PPGL, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.  E-mail: 

carmen.baumgartner@yahoo.com.br  
32 Mestranda em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Docente da rede pública municipal de 

ensino de Cascavel-PR E-mail: iracw@hotmail.com  
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sociedade, conforme as formas e as tecnologias de interação de cada momento 

histórico. O estilo linguístico, também afetado pela história e pelos usos da 

linguagem, corresponde aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais utilizados 

pelo enunciador. Para Bakhtin, os usos sociais da linguagem produzem 

determinadas configurações estilísticas, podendo-se dessa forma falar em estilo do 

gênero. Todavia, o autor ressalta que como cada interação é individual, única e 

irrepetível, e só se realiza porque sujeitos situados social e historicamente tomam a 

linguagem para si para dizer coisas, há espaço para nela imprimir o estilo do próprio 

autor, suas formas idiossincráticas de relação com a ela, conforme “percebe e 

compreende seu destinatário, e do modo que ele presume uma compreensão 

responsiva ativa” (BRAIT, 2005, p. 95). Feitas essas considerações iniciais, a seguir 

discutimos conceitos que fundamentam o presente estudo. 
 

1. CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM 

 

De acordo com a concepção sócio-histórica, a linguagem é compreendida 

como um espaço de interação humana, de interlocução (VIGOTSKI, 1996), quem fala 

com alguém fala de determinado lugar social específico e carrega marcas de suas 

experiências na construção do significado.  

Assim, “As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 

enunciados na comunicação discursiva” (BAKHTIN, 1992[1979]), p. 323).  A 

concepção de linguagem a partir dos estudos do Círculo bakhtiniano tem sido objeto 

de discussões em diferentes áreas do conhecimento. A teoria dialógica do discurso 

tem contribuindo na compreensão do funcionamento da língua. Conforme Freitas 

(1994): 

Foi a partir de uma concepção dialógica da linguagem que Bakhtin afirmou sua 

verdadeira substância, constituída pelo fenômeno social da interação verbal. 

Ignorar a natureza social e dialógica do enunciado seria apagar a profunda 

ligação existente entre a linguagem e a vida. Os enunciados não existem isolados: 

cada enunciado pressupõe seus antecedentes e outros que o sucederão; um 

enunciado é apenas um elo de uma cadeia, só podendo ser compreendido no 

interior desta cadeia (FREITAS, 1994, p. 138). 

 

Desse modo, o diálogo é compreendido como lugar de embates. Para Bakhtin, 

a base de toda a linguagem é o dialogismo. “A vida é dialógica por natureza. Viver 

significa participar de um diálogo” (BAKHTIN, 1992[1979], p. 293). O autor ressalta 

que a interação social envolve três participantes: o falante, o ouvinte e o tema do 

discurso, como afirma: 

 
O discurso é como o “cenário” de um certo acontecimento. A compreensão viva 

do sentido global da palavra deve reproduzir esse acontecimento que é a relação 

recíproca dos locutores, ela deve “encená-la”, se se pode dizer; aquele que decifra 
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o sentido assume o papel de ouvinte; e, para sustentá-lo, deve igualmente 

compreender a posição dos outros participantes (BAKHTIN, 1992[1979], p.199). 

 

A participação do outro é fundamental na constituição do sujeito, à medida 

que a relação do sujeito com o mundo só existe por meio da interferência de um 

outro: “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa” (VIGOTSKI, 1988, p. 33).  

Para Bakhtin, o conceito de linguagem vai além da compreensão de simples 

ferramenta que transmite significados. São modos de significação e de manifestação 

social. A linguagem liberta o sujeito da sua subordinação às condições sensoriais e 

permite operar na ausência dos objetos pela ação de uma consciência com condições 

de realizar abstrações.  De acordo com Luria (2005), 
 

Quando a criança assimila a linguagem, fica apta a organizar de nova maneira a 

percepção e a memória; assimila formas mais complexas de reflexão sobre os 

objetos do mundo exterior; adquire a capacidade de tirar conclusões das suas 

próprias observações, de fazer deduções, conquista todas as potencialidades do 

pensamento (LURIA, 2005, p. 80). 

 

A linguagem à medida que vai se tornando mais complexa, por meio das 

relações sociais, expande seu grau de abstração (VIGOTSKI, 1996). É uma atividade 

prática, que não se simplifica no papel de transmitir as experiências.  

Segundo Bakhtin (BAKHTIN, 1992[1979]), o caráter dialógico é o princípio 

fundador da linguagem. Isso significa que o estudo da linguagem, analisa a 

produção de sentido que ocorre em um contexto em que sujeito e linguagem estão 

inseridos. 

Conforme Brait (1997), o dialogismo na teoria bakhtiniana pode ser entendido 

como o componente natural interdiscursivo da linguagem, pois “o permanente 

diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, existe entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade” (BRAIT, 1997, p. 98). 

Portanto, o dialogismo se constitui como território comum do locutor e do 

interlocutor.  Na próxima seção, abordaremos sobre gênero discursivo, assunto que 

consideramos ser essencial para a concretização da linguagem escrita na escola. 

 

2. GÊNEROS DISCURSIVOS E LINGUAGEM EM REGISTRO ESCRITO 

 

Os gêneros discursivos (BAKHTIN, 1992[1979]) estão no cotidiano dos 

falantes, resultando em formas estáveis de enunciados, determinadas socio-

historicamente. Estão associados à cultural, com aspectos sociais pertinentes ao 

espaço e ao tempo.  

Nessa perspectiva, o entendimento de gênero discursivo relaciona-se à língua 

em práticas comunicativas reais, construídas por pessoas que interagem por meio 

das relações humanas e da comunicação. 
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Devido à variedade de comunicação humana, os gêneros discursivos são 

heterogêneos. Cada esfera do uso da língua elabora seus gêneros, definindo as 

formas genéricas no que se refere aos aspectos temático, estilístico (considera a forma 

individual de escrever e do gênero, composição gramatical e vocabulário) e 

composicional (estrutura formal) (BAKHTIN, 1992[1979]).  

Por existirem inumeráveis gêneros discursivos na sociedade, não somos 

interlocutores imediatos com muitos deles. Sobre isso, Bakhtin afirma que 

 
As formas da língua e as formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do 

discurso, introduzem-se em nossa experiência e em nossa consciência 

conjuntamente. [...] Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque 

falamos por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, por 

palavras). Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que a 

organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar nossa fala às 

formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem nas 

primeiras palavras pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume (extensão 

aproximada do todo discursivo), a dada estrutura composicional, prever-lhe o 

fim, ou seja, desde o início, somos sensíveis ao todo discursivo que, em seguida, 

no processo da fala, evidenciará suas diferenciações. Se não existissem os gêneros 

do discurso e se não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira 

vez no processo fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a 

comunicação verbal seria quase impossível (BAKHTIN, 1992[1979]), p. 302). 

 

Todo gênero tem alguns princípios de seleção e compreensão da realidade. 

Para Bakhtin, os gêneros do discurso procedem em formas-padrão “relativamente 

estáveis” de um enunciado, no qual falamos e escrevemos, por meio deles. Tais 

gêneros nos sãos apresentados, “quase da mesma forma com que nos é nos é dada a 

língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da 

gramática” (BAKHTIN, 1992[1979], p. 282). 

Mesmo exibindo relativa constância, os gêneros se alteram, ornados por 

características que lhe são particulares, em consequência do período histórico e das 

condições em que são produzidos. Bakhtin não formaliza tipologias classificatórias 

dos gêneros, contudo faz uma distinção entre dois grupos, que chama de primários e 

secundários. O autor explica que novos gêneros se manifestam também no 

surgimento de novas esferas de atividade humana (BAKHTIN, 1992[1979]). 

Os gêneros discursivos chamados primários são os relacionados situações 

comunicativas informais do cotidiano. Já os gêneros secundários, habitualmente 

intercedidos pela escrita, aparecem em situações comunicativas mais sofisticadas. 

Bakhtin explica: 

 

Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas 

científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 
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sociopolítico, etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 

diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da 

comunicação discursiva imediata. Esses gêneros primários, que integram os 

complexos, aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 

imediato com a realidade concreta e os enunciados alheios: por exemplo, a 

réplica do diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e 

o significado cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a 

realidade concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como 

acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana. No seu conjunto o 

romance é um enunciado, como a réplica do diálogo cotidiano ou uma carta 

privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), mas à diferença deles é um 

enunciado secundário (complexo). (BAKHTIN, 1992[1979], p. 263-124). 

 

Deste modo, os gêneros são aprendidos no decorrer da vida de um 

determinado grupo social, distinguindo-se no nível de complexidade em se 

apresentam. Nesse sentido, “o gênero sempre é e não é ao mesmo tempo, sempre é 

novo e velho ao mesmo tempo” (BAKHTIN, 1992[1979], p. 106), o que explica a 

expressão “relativamente estável”, pois os gêneros são dinâmicos e se modificam 

para acolher às necessidades de uma determinada sociedade. 

O conceito bakhtiniano de gêneros discursivos tem se difundido cada vez mais 

no cenário educacional brasileiro, como notado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998).  Considerando tal documento oficial, compreendemos que 

os professores de línguas devem proporcionar aos alunos o acesso aos mais variados 

gêneros discursivos em sala de aula, para que eles conheçam um repertório 

diversificado de textos, suas condições de produção e suportes de circulação na 

sociedade, principalmente os gêneros discursivos secundários, visto que muitos 

alunos de escola pública, em especial, aqueles de baixo poder aquisitivo, não têm 

contato com os gêneros literários, artísticos e científicos se não for por meio da escola. 

Nessa direção, Duarte (2016), afirma que, 

 
[...] Quando a escola trabalha para reproduzir nos indivíduos a cultura em suas 

formas mais ricas e desenvolvidas, não está matando a criatividade, mas sim 

construindo bases efetiva das quais  os indivíduos pode desenvolver a 

criatividade desde os mais simples e elementares atos da vida cotidiana até as 

mais elevadas formas de produção humana (DUARTE, 2016, p. 18). 

 

Assim, a escola precisa ter a responsabilidade de trabalhar os conteúdos por 

meio dos gêneros, além dos que já são triviais para os alunos. A teoria bakhtiniana 

proporciona um importante arcabouço teórico para orientar as práticas de ensino. Ao 

levarmos em conta que “todos os diversos campos da atividade humana estão 

ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 1992[1979], p. 261), percebemos a 

produção escrita como atividade que pode estabelecer as inter-relações dos saberes.  

Nesse viés, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Língua Portuguesa 

(PARANÁ, 2008) compreendem que o ensino de Língua Portuguesa (doravante, LP) 
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mediado pelos gêneros discursivos permitirá formar alunos que tenham condições 

de construir sentidos de modo crítico e condições de transformar seu contexto social.  

Embora haja diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita (obtida 

pela educação formal), não podemos avaliar uma sendo mais importante do que a 

outra, já que existem diferentes situações de formalidade e informalidade na 

oralidade e na escrita. Pelo fato de a escrita demandar de condições de aprendizagem 

mais elaboradas, foi e ainda é vista socialmente mais prestigiada, “a escrita tem sido 

vista como de estrutura complexa, formal e abstrata, enquanto a fala, de estrutura 

simples ou desestruturada, informal, concreta e dependente do contexto” (FÁVERO; 

ANDRADE; AQUINO, 2005, p. 09).  

Geraldi (1993) salienta que para uma participação do aluno como autor, é 

imprescindível que ele “[...] tenha o que dizer; se tenha uma razão para dizer o que se 

tem a dizer; se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; se escolham estratégias 

para realização do que se tem a dizer” (GERALDI, 1993, p.137). Assim, o texto é um 

componente de interação.  

A definição de texto, nesse ponto de vista, não compreende meramente os 

elementos linguísticos formais, que se concretizam de modo invariável; “o texto se dá 

como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações 

alternativas e colaborativas” (MARCUSCHI, 2008, p. 79). Assim, o texto decorre de 

uma atividade verbal inserida em um contexto social de produção e ainda, é um 

exercício consciente, já que é necessário fazer escolhas para atingir a finalidade do 

discurso. Portanto, a produção de texto envolve escolhas linguísticas por meio das 

quais se produzem sentidos na interação verbal. Na próxima seção refletimos sobre a 

concepção de autismo, de acordo com bibliografias da área da saúde. 

 

3. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

O autismo é uma condição definida pela literatura médica, como permanente e 

persistente, não havendo, portanto, uma cura e seus sintomas dificilmente são revertidos 

(KLIN, 2006; SCHWARTZMAN, 2011a, 2011b). No seu manual intitulado “DSM-V”33 - 

Associação Americana de Psiquiatria (doravante, DSM V), o Transtorno do Espectro do 

Autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, “definido como um 

transtorno do desenvolvimento neurológico e global, que deve estar presente desde a 

infância, apresentando importantes déficits nas dimensões sociocomunicativas e 

comportamentais” (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013, p. 558).  

Segundo a literatura pesquisada, não existe um só autismo, mas sim vários, 

pois as características do TEA variam muito de intensidade. Contudo, 

independentemente do nível, as pessoas com TEA apresentam falhas nas habilidades 

sociais, comportamentos repetitivos, causados por diferentes combinações de 

                                                 
33 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical of Mental Disorders – DSM V 

(APA, 2014). 
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influências genéticas e ambientais, conforme o compêndio médico publicado em sua 

quinta edição no ano 2013, pela Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014). 

Dentro da lógica do TEA, de acordo com o novo manual de diagnóstico da 

Associação Americana de Psiquiatria, a severidade do autismo está classificada em 3 

níveis, sendo o nível 1 o mais leve, (conhecido como Síndrome de Asperger), 2 o 

nível moderado e o nível 3 o grau mais grave. Assim, o que os difere é a intensidade 

na manifestação dos sintomas. A Síndrome de Asperger tende a se manifestar de 

forma mais branda. 

A Síndrome de Asperger34 (SA) era a nomenclatura utilizada antes do DSM V. 

Estudos que têm sido conduzidos até agora sugerem que SA é consideravelmente 

mais comum que o Autismo clássico, TEA severo. Enquanto que o TEA severo tem 

tradicionalmente sido encontrado à taxa de 4 a cada 10.000 crianças, estima-se que a 

SA, o TEA leve, esteja na faixa de 20 a 25 por 10.000. Assim, para cada caso de 

Autismo Clássico, TEA severo, as escolas devem esperar encontrar diversos alunos 

com o quadro SA (BAUER, 1995). 

Alguns pontos diferem a pessoa com SA do autismo clássico (TEA severo), 

como: não apresenta déficit cognitivo, o desenvolvimento da fala é preservado e 

possui inteligência média ou acima da média. Porém, pode ter dificuldades 

específicas de aprendizagem e dificuldades em entender e processar a linguagem. 

Também é diagnosticado mais tarde, após os três anos de idade, pelo fato de ter um 

quadro que não se ajusta por completo ao autismo, como por exemplo: uma pessoa 

com TEA leve pode ser relativamente sociável, e pode querer fazer amizades, mas 

apresenta dificuldades de comunicação ou estereotipias. Segundo Piauilino (2008), 

uma criança com a SA apresenta:  

  
Dificuldade de fazer amigos; Dificuldade em perceber ou comunicar-se através 

de pistas não verbais, como expressões faciais; Não compreendem que os outros 

têm sentimentos diferentes dos seus interesses obsessivos por algum assunto, 

como linhas dos ônibus ou trens; “Desajeitamento” motor; Inflexível quanto à 

mudança de rotinas, especialmente quando são inesperadas; Melodia da fala é 

mecânica, quase robótica (PIAUILINO, 2008, p. 92).  

 

Devido a essas características, as crianças com SA são percebidas pelos 

outros como “estranhas”, “diferentes”, e podem ser vítimas de discriminação. A sua 

comunicação é deficitária quando o assunto em questão não é do seu campo de 

interesse, ou quando o professor ou colega se utiliza da linguagem não verbal, ou 

figuras de linguagem (ASSUMPÇÃO JR, 1997).  

É comum que crianças com Asperger desenvolvam habilidades e interesses 

específicos, e que por um determinado período foquem toda a sua atenção nesse 

determinado assunto e queiram organizar metodicamente os objetos (HALES; 

YUDOFSKY, 2006). 

                                                 
34 Usaremos nesta seção Síndrome de Asperger (SA) para referirmos as pessoas com TEA leve, em consideração a 

importância que Hans Asperger teve nos estudos dessa síndrome.  
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Outros aspectos da comunicação como compreensão de piadas ou 

interpretações de metáforas são difíceis para ela, podendo ser um grande desafio o 

uso social da linguagem. A ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases fora do 

contexto pode também ser normalmente usada. 

Pelo fato dos alunos com SA poder distinguir-se dos demais nos níveis de 

habilidades, as escolas precisam desenvolver programas individualizados para elas, 

tendo um olhar por parte do professor atendo às necessidades destas crianças. Tanto 

os familiares como a equipe escolar precisam compreender que estes alunos podem 

sentir: 

 
Cronicamente frustrados pelos seus repetidos fracassos de envolver outras 

pessoas e de estabelecer relações de amizade, alguns indivíduos com SA 

desenvolvem sintomas de transtorno de ansiedade ou de humor que podem 

requerer tratamento, incluindo medicação. Eles também podem reagir de forma 

inapropriada ou não compreender o valor do contexto da interação afetiva, 

geralmente transmitindo um sentido de insensibilidade, formalidade ou 

desconsideração pelas expressões emocionais das demais pessoas. Podem ser 

capazes de descrever corretamente, de uma forma cognitiva e frequentemente 

formalista, as emoções, as intenções esperadas e as convenções das demais 

pessoas; no entanto, são incapazes de atuar de acordo com essas informações de 

uma forma intuitiva e espontânea, perdendo, dessa forma, o ritmo da interação. 

Sua intuição pobre e falta de adaptação espontânea são acompanhadas por um 

notável apego às regras formais do comportamento e às rígidas convenções 

sociais. Essa apresentação é responsável, em grande parte, pela impressão de 

ingenuidade social e rigidez comportamental, que é tão forçosamente transmitida 

por esses indivíduos (KLIN, 2006, p. 09). 

 

Assim, tal como aponta Klin (2006), a pessoa com SA pode apresentar 

múltiplos sintomas e uma variedade de manifestações clínicas em uma intensidade 

de níveis de desenvolvimento.  

Ao considerar a perspectiva Histórico-Cultural, a educação se torna um 

processo de aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento humano (VIGOTSKI, 

2000). As possibilidades de desenvolvimento de uma pessoa com deficiência seguem 

a direção da compensação social das limitações funcionais. A compensação social 

dito por Vigotski (1996) refere-se a busca da pessoa em superar as limitações com 

base em instrumentos artificiais, ou seja, por meio da educação especializada e 

sistematizada, a pessoa com SA pode se apropriar dos conteúdos trabalhados pelo 

professor. 

Na próxima seção, abordaremos a transcrição e análise de 01 texto de 01 aluno 

com AS (ou TEA leve). 
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4. TRANSCRIÇÃO DO TEXTO E ANÁLISE 

 

Nessa seção trazemos a transcrição do texto de um aluno com TEA leve dos 

anos do Ensino Fundamental II, de uma escola da rede pública da zona urbana de 

um município da região do Oeste do Paraná.  

 
Quadro 01 

Produção de texto 

Elabore um texto descritivo de como é sua vida, com quem você mora, fale um pouquinho 

de cada pessoa da sua casa. Qual é a importância de seus pais em sua vida? “Seja 

padrasto/madrasta”, o que eles fazem que você gosta e o que eles fazem que você não gosta. Se 

você tiver irmãos como é o seu relacionamento com eles. Caso tenha acontecido algum fato que 

marcou sua vida também pode relatar.  

Seja criativo, você vai falar sobre um assunto que você domina muito bem! Que é sobre 

você. Capriche, lembre-se todo texto tem começo, meio e final. 

 

VIDA...BR. 

 

NASCI EM 2006 COM 0 ANOS, ESCREVI ESSE RELATO EM 29/05/18 COM 11 ANOS E 

QUASE MEIO (UM POUCO MAIS DE MEIO). MORO COM MINHA MÃE QUE TA GRAVIDA 

NOS SEGUNDOS QUE ESTAREI ESCREVENDO O TEXTO. TENHO 99,7 DE PORCENTO DE 

CERTEZA QUE ELA NÃO DARÁ LUZ AGORA. TENHO UM PADRASTO CHAMADO 

RUBENS QUE AMO MUITO COM TUDO DE DIREITO DIREITADO. VOU TER UM IRMÃO 

CHAMADO KALEL QUE NACERÁ  99,8 DE PORCENTOS DE CERTEZA DE SER SETEMBRO. 

MEU PAI FACELEU EM 201X (X = 6 OU 7) ISSO MARCOU 99,9 DOS PORCENTOS DELA. 

TENHO UM BOM Q.I. QUE DEU UNS ALTOS E BAIXOS EM 2018 PELA PRIMEIRA VEZ. 

ACHO OS NÚMEROS INTERESSANTES E CHATOS! GOSTO DO BURGUER KING E JA FUI 

PARA SÃO PAULO ONDE CONHECI MEU MELHOR AMIGO CHAMADO FNAF, MEU JOGO 

FAVORITO. TENHO AMIGOS NA ESCOLA QUE SÃO NERDS E UM AMIGO LEGAL 

CHAMADO ALBERTO. MINHA VIDA ESTÁ MUITO BOA E MUITO LEGAL. MEU FUTURO É 

COMO O X NA MATEMATICA, NÃO É CONFIRMADO COMO SERÁ. MAS AINDA TENHO 

PREVISÕES. TIPO: NESSE DIA SEGUINTE NÃO TEREI AULA. EU QUERIA TER UM 

FRIGOLBAR PARA CHAMAR DE MEU. MINHA VIDA É MUITO LEGAL E POR MAIS QUE EU 

GOSTE DE COMER, EU AINDA SOU BONITO. PELO MENOS NA VISÃO DA MINHA MÃE, 

PORQUE EU TENHO 99,9% DE CERTEZA QUE SOU “JAPONEZ DA FEDERAL”. NÃO ME 

ACHO BONITO. EU GOSTO DE STAR WARS E DE DANÇAR. EU NÃO ME LEMBRO DE 

FAZER ALGUMA MIGRAÇÃO FORÇADA PERMANENTE. SÓ A DE X. MAS JÁ FIZ 

MIGRAÇAO FORÇADA TEMPORARIA. 
Fonte: Banco da dados das pesquisadoras. 

 

4.1 Categorias de análise 

 

As categorias de análises configuram-se como as primeiras impressões acerca 

do material investigado. Derivam do processo de leitura do texto transcrito 

considerando os três elementos constitutivos: o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo (BAKHTIN, 1992[1979]). Pretendemos analisar como as 

relações dialógicas, que perpassam os elementos constitutivos do enunciado, 

ocorrem no texto coletado.  
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Quadro 02. Conteúdo temático 

Gênero: 

Autobiografi

a 

O comando de produção informou a tipologia do texto (descritivo), informando 

elementos que deveriam aparecer no texto, respondendo questões: qual a 

importância dos pais, o que fazem que gosta ou não e algum fato marcante da vida.  

O aluno escreveu considerando o comando solicitado, e escreveu atendendo o 

gênero autobiográfico já que esse refere-se a “qualquer texto em que o autor parece 

expressar sua vida ou seus sentimentos, quaisquer que sejam a forma do texto e o 

contrato proposto por ele” (LEJEUNE, 2008, p. 53). Compreendemos que o aluno 

abrangeu o conteúdo temático, visto que narrou a história da sua própria vida, 

escrevendo questões que julgou importante desde o nascimento até o presente e 

respondendo as questões pedidas no comando de produção. Ao final do texto, 

ilustrou sua vida cronologicamente. 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras 

 

Conforme Bakhtin/Volochinov, “a língua apresenta-se como uma corrente 

evolutiva ininterrupta” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1992, p. 90), e, ao partirmos 

desse pressuposto, entendemos a língua como um fator que precisa considerar o 

papel do ouvinte, o outro, o interlocutor do processo de comunicação. Nesse 

dinamismo comunicativo, o ouvinte passa a ser falante, pois, no centro do discurso, 

“toda compreensão é prenhe de resposta” (BAKHTIN, 1992[1979]), p. 271). 

Portanto, ancorados em Bakhtin e seu Círculo, tudo o que escrevemos exibe 

que o ensino da linguagem escrita deve abordar o contexto sócio-histórico do aluno e 

não deixar de lado a presença de um interlocutor. Para que isso ocorra, é necessária a 

utilização de comandos de produção concretos, que se apresentam em forma de 

gêneros discursivos e o interlocutor. 

Assim, quando definidos os vínculos da interação verbal entre locutor e 

interlocutor, temos a enunciação dialógica, já que, o locutor não apenas espera a 

resposta do outro, como também, estabelece o seu processo interior da expressão por 

meio da palavra do interlocutor. 

Avançando na análise dos textos, outro aspecto que vamos considerar é a 

construção composicional. Quanto a essa característica, podemos dizer que se trata 

da estruturação do texto, ou a maneira como ele é organizado e visivelmente 

reconhecido na sociedade (BAKHTIN, 1992[1979]).  

Para exemplificar, Fiorin (2006) se utiliza do gênero carta, marcando que 

conhecemos esse gênero, já que tem particularidades em sua estrutura 

composicional, que o distingue dos demais, como: local e data, saudação, conteúdo, 

despedida e assinatura.  

No quadro a seguir, analisamos o mesmo texto considerando a construção 

composicional. 

 
Quadro 03. Construção composicional 

Gênero: 

Autobiografia  

O gênero autobiografia apresenta uma construção composicional que pode ser tanto 

em prosa como em verso, que consiste na narração da experiência vivencial da 

pessoa ou descrição de si mesma. O gênero da autobiografia inclui manifestações 

literárias semelhantes entre si, como confissão, memorias e cartas, que revelam 



 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

1
7

4
 

sentimentos e a experiência do autor (BARTHES, 2004). O texto foi escrito em prosa 

em um único parágrafo. Narrou episódios que considerou importante informar para 

o leitor, como em que ano nasceu, a morte de seu pai, o que gosta de comer (Burger 

King), jogo favorito (FNAF) e o que gosta (Star Wars e dançar). Usou verbos na 

primeira pessoa como: nasci, escrevi, moro, acho, fiz, gosto, etc, conjugação 

necessária para tal gênero.  

Entendemos que o aluno atingiu satisfatoriamente o critério da construção 

composicional do gênero, trazendo muitos elementos importantes para que o leitor 

o conheça.  

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras 

 

Compreendemos que é indispensável o ensino da função social dos textos; 

ensinar o aluno ser leitor e escritor, para que ele não faça um texto apenas por fazer, 

ou apenas para desempenhar uma tarefa escolar para ganhar uma nota. Assim, a 

chance de os alunos compreenderem os variados gêneros, seus possíveis conteúdos 

temáticos, construção composicionais e estilo, será maior, visto que existe uma 

variedade das produções de linguagem (BAKHTIN, 1992[1979]). 

O trabalho estilístico proposto por Bakhtin tem anseios de estimular o 

pensamento criativo. Para ele, é importante a valorização das peculiaridades 

linguísticas do gênero, contudo considerando as afinidades dessa materialidade 

constitutiva do texto com o gênero, e seu tom valorativo justificando seu estilo 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992).  

Finalizando a análise, abordamos o terceiro critério, o estilo do gênero.  

 
Quadro 04. Estilo 

Gênero: 

Autobiografi

a  

Notamos o emprego de verbos na primeira pessoa (nasci, escrevi, moro, 

estarei, tenho, etc.). Trouxe detalhadas informações sobre si e pessoas com 

quem convive. Foi relatado com clareza alguns fatos familiares do passado 

e do presente. Se utilizou de expressões de porcentagem repetidamente e 

outros termos matemáticos, assim como também deu ênfase a situações de 

migração pelas quais passaram. 

 Utilizou-se dos verbos nascer, escrever, dar, ir, conhecer no pretérito 

perfeito; verbos achar, morar, ter, ir, gostar no presente do indicativo, os 

verbos estar, dar e nascer, no futuro do presente, no gerúndio do verbo 

escrever, os verbos ter, dançar e fazer no infinitivo, verbo querer no 

pretérito imperfeito, atribuindo situações do passado e presente. Foram 

usadas palavras em outra língua Burguer King e Fnaf. Se verificaram erros 

ortográficos. Para frigobar e faleceu, escreveu frigolbar e faceleo, o que 

não interferiu para o sentido do texto. Usou neologismo “direitado”, para 

possivelmente dar ênfase.  

Assim, fica perceptível as boas escolhas linguísticas, ficando claro que a 

autobiografia “[...] não é apenas um exercício disciplinar, é uma 

experiência em seu sentido mais profundo, pois, ao narrar a si mesmo, o 

sujeito narra não somente o que lhe sucede, mas também o que sente e 

como sente. É uma experiência porque se conecta ao sentido que o sujeito 

atribui a si e ao mundo” (SALVA, 2008, p. 167). 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras. 
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Pelo exposto é possível perceber a interdependência entre as três dimensões 

do gênero. Cada gênero é apropriado à sua especificidade, com sua finalidade 

discursiva, obedecendo ao seu determinado estilo. 

O texto do aluno com AS (TEA leve) trouxe elementos importantes que 

podemos associar ao transtorno, como a excessiva utilização de números e medidas 

(assunto de seu interesse). Ao relatar sua vida, demonstra características específicas 

do transtorno, como ter o jogo como melhor amigo, falar sobre seu “Q.I”, que tem 

amigos “nerds”, e sempre utilizando medidas para explicar os fatos. Porém, 

dificuldades como pontuação e ortografia, pode não ser resultado do transtorno.  

Portanto, apesar de percebermos algumas falhas de coerência e coesão, ainda 

conseguimos compreender o texto do aluno com TEA leva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo compreender como aluno com TEA leve 

manuseia a linguagem escrita materializada na sala de aula no Ensino Fundamental 

II da área urbana de um município do Oeste do Paraná.  Considerando que a 

linguagem é a mediadora deste processo, o nosso trabalho ancorou-se teoricamente 

na perspectiva Histórico-Cultural do desenvolvimento humano, tal qual formulada 

por Vigotski (1988, 1991,1996), articulada aos estudos de Bakhtin (BAKHTIN, 

1992[1979]).  

Por meio das teorias que nortearam nosso trabalho, vimos a importância da 

linguagem escrita para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Desse modo, 

compreendemos que dominar o sistema de signos necessita novos instrumentos de 

pensamento, já que a linguagem escrita, conforme Luria (1986) é decorrente de uma 

aprendizagem específica, na maioria das vezes derivada de uma educação formal.  

Assim, é necessário pensar que o processo do ensino e da aprendizagem da 

escrita não são puramente mecânicas, mas sim práticas culturais. E para aluno com 

AS (TEA leve) não poderia ser distinto, visto que quando incluso no ensino regular, 

tem ensejos de interações entre os sujeitos. 

 Esta pesquisa, logo, permitiu instigar reflexões que não se esgotam nesta 

abordagem, mas se desdobram em novos momentos de pesquisa. É um tema 

complexo que tem envolvido diferentes áreas do conhecimento, como da linguagem, 

saúde, educação e direito. Portanto, acreditamos que nossa pesquisa poderá 

contribuir no processo de e aprendizagem de linguagem escrita de pessoas com AS 

(TEA leve) no âmbito escolar. 
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O CONTEXTO DO CÍRCULO DE 

BAKHTIN E DA SUA 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 
 

José Antonio Rodrigues LUCIANO35 
 

RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a refletir o processo de construção e delimitação da filosofia da 

linguagem proposta pelo grupo de pensadores russos denominado Círculo de Bakhtin. Para 

isso, analisamos as condições sociohistóricas da União Soviética, bem como os grupos 

teóricos e artísticos com os quais o Círculo dialogou, seja eles contemporâneos e parte da 

tradição russo e ocidental. Nesse sentido, pretendemos, além de compreender o percurso 

para a elaboração teórica, conceber a forma aberta e assistemática do pensamento 

bakhtiniano, a qual possibilidade utilizá-lo como fundamentação teórica para enunciados 

que vão além da materialidade verbal, a qual se debruçou os estudiosos russos 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin; Filosofia da Linguagem; Análise Dialógica do Discurso 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 filosofia da linguagem desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin possui um 

caráter sistemática e aberto, o que tem permite ser tomada como 

fundamentação teórica em diversas pesquisas no Brasil e no mundo. Tais 

atividades ultrapassam, inclusive, as áreas das Letras ou mesmo das humanidades. 

No campo de dados da Capes/CNPq, há registro da teoria bakhtiniana como aporte 

para investigações científicas no campo da engenharia, biologia e química. 

Diante de referida extensão, este trabalho procura observar o processo de 

elaboração e delimitação da filosofia bakhtiniana e entender a possibilidade de sua 

amplitude nos horizontes teórico-metodológicos bem como apontar outros caminhos. 

Para isso, analisaremos o contexto em que se desenvolve o pensamento 

bakhtiniano, isto é, as condições sociais, culturais, políticas e teóricas na União 

Soviética no início, sobretudo, dos anos 20 até 1970. Consideraremos também as 

principais perspectivas teóricas e movimentos artísticos contemporâneos ao grupo de 

intelectuais russos, além das tradições, com os quais os estudiosos tenham dialogado. 

No intuito de compreender, a construção da teoria bakhtiniana, abordaremos 

a questão da autoria das obras e dos conceitos, como isso se deu na recepção do 

                                                 
35 Graduando em Letras – Português/Francês pela Unesp, faculdade de ciências e Letras de Assis. 

trodrigues01.tr@gmail.com 
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pensamento do Círculo e, consequentemente, na leitura e entendimento da filosofia 

da linguagem bakhtiniana. 

 

1. A CONSTRUÇÃO DE UMA FILOSOFIA ENTRE VOZES 

 

No início do século XX, na então União Soviética, criou-se a prática de 

reuniões de intelectuais para refletir, em conjunto, sobre diversas áreas do 

conhecimento e, sobretudo, a cultura. Dentre os grupos que desenvolveram trabalhos 

proeminentes, podemos o Círculo de Bakhtin, o qual debruçava-se nos estudos sobre 

a linguagem por meio de análises literárias. 

O Círculo era formado por intelectuais, pensadores, artistas e estudiosos das 

três áres do conhecimento – exatas, biológicas e humanidades. Alguns nomes 

tornaram-se bem conhecidos na contribuição para as reflexões do grupo como, por 

exemplo, o do filósofo M. Kagan (1889-1937); o biólogo, filósofo e historiador das 

ciências I. Kanaev (1893-1983); o professor acadêmico L. Pumpianskii (1891-1940); a 

pianista e professora M. Yudina (1899-1970); o poeta K. Vaguinov (1899-1934); I 

Sollertínski (1902-1944), musicista, crítico e professor de história do teatro; B. 

Zubakin (1894-1837), poeta e escultor; V. N. Volóchinov (1895-1936) pós-graduado 

pelo Instituto de Literaturas e Línguas Ocidentais e Orientais; e o jornalista literário 

P. Medviédev (1892-1938). Os dois últimos nomes citados foram, juntamente com o 

de Bakhtin, os que mais se destacaram, tendo as principais obras atribuídas a eles. 

Além desses nomes, outros integrantes passaram pelas reuniões, matemáticos, físicos 

e engenheiros. Essa grande circulação de mebros se deu, em partes, graças os 

constantes deslocamentos entre as regiões da URSS, principalmente, por parte de 

Bakhtin devido a perseguições políticas e exílio.  

De acordo com Brait (2009), podemos dividir o Círculo de Bakhtin, a partir de 

sua formação até o período de intensa produtividade, em três momentos: Nevel, 

Vibestk e Leningrado. 

O primeiro momento ocorreu em 1918, quando Bakhtin transferiu-se a Nevel 

para ministrar aulas de História, Sociologia e Russo. Nesta cidade, inicia-se as 

primeiras reuniões do Círculo, em forma de seminários sobre a filosofia kantiana. Os 

primeiros membros eram Yudina, Kagan, Zubákin, Sergueiévna, Pumpianskii, 

Volochinov e Tubianski. Havia como característica acentuada entre os participantes o 

olhar para o diferente, a variedade por meio de investigações livres no diálogo e 

debate de assuntos que envolviam das ciências humanas até as naturais. Durante as 

discussões  do grupo, por exemplo, abordava-se diversos assuntos, além de Kant, 

liam e debatiam os gregos da Antiguidade até textos contemporâneos, por exemplo, 

Hegel. Como consequência dessas reflexões, veio a publicação do artigo “Arte e 

Responsabilidade”, de Bakhtin, na revista O dia da Arte. 

Em seguida, no início da década de 20, o Círculo muda-se para Vibestk e 

retoma as discussões. A cidade é um local com grandes tendências vanguardistas, a 

eminência e os primeiros contatos do grupo com as ideias formalistas, além de outras 

instituições culturais. Os resultados das reuniões continuam a aparecer cada vez 
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mais, por exemplo, Bakhtin escreve textos “Para uma filosofia do ato” (1919), “O 

autor e o herói” e “O páthos criativo de Aleksandr Blok”, de Medviédev, que acaba 

de juntar-se ao grupo. 

É a partir do terceiro momento do círculo bakhtiniano, quando transfere-se 

para Leningrado, entre os anos de 1924 e 1929, que começa o período mais 

efervescente das reflexões do grupo. Integram-se os membros Kanaev, Vaguinov, 

Zalieski e Kliouev. O Círculo começa debruçar-se sobre as questões que envolvem a 

filosofia da linguagem e suas relações com a psicologia, poética e outras artes. 

Publica-se as obras pilares do pensamento do Círculo: Freudismo: um esboço crítico 

(1927) e Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico 

na ciência da linguagem (1929), ambos com a assinatura de Volóchinov; Medviédev 

assina O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica 

(1928); e Problemas da obra de Dostoiésvki (1929), por Bakhtin. 

Há, ainda, publicações de artigos que contribuem para alta produção 

intelectual do grupo. entre elas, “Para além do social: sobre o freudismo”, “Palavra 

na vida, palavra na poesia”36 (1926), de Volóchinov; os escritos de Kanaev, como “O 

vitalismo contemporâneo”. Além de textos de Medviédev e Pumpianskii. Os 

membros também proferiam palestras e encontros sobre temas voltados para 

literatura russa e poética sociológica. 

A partir dos anos 30 e 40, os encontros dos pensadores russos tornaram-se 

mais difícies e a publicação de textos diminuiram, mas não pararam – principalmente 

para Bakhtin, escreveu “Gêneros do Discurso” (1934-1935), “Formas do tempo e 

cronotopo no romance: ensaios de poética histórica” (1937-1938), Epos e romance 

(sobre a metodologia do estudo do romance)” e A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (1965), revisa Problemas da poética de 

Dostoiévski (1963). Foram anos complicados para os membros do grupo, muitos 

faleceram durante esse período, outros saíram em exílio ou estavam sob perseguições 

políticas: Bakhtin é preso e exilado no Cazaquistão, onde fica até 1936 por possuir 

supostas ligações com a Ressurreição, organização religiosa não-oficial e por 

questões políticas; Volóchinov morre em 1938 de tuberculose, Vaguinov dois anos 

antes também morre. Sollertínski, Medviédev, Pumpianskii e Kanaev ficam 

Leningrado. Este último, inclusive, envia livros para Bakhtin durante seu exílio. 

As dificuldades políticas, sociais e econômicas, aliás, embora tenham sido 

acentuadas nos 30 em diante, sempre acompanharam toda a produção intelectual do 

Círculo de Bakhtin, influenciando até mesmo no modo de elaboração da filosofia 

bakhtiniana. 

Em sucessivos formas de governo russo, fez com que houvesse uma censura 

onipresente nos acontecimentos do mundo real. Após a Revolução Russa, em 1917, e 

a consequente instauração da União Soviética, não foi diferente. No plano de 

                                                 
36 O título em português também pode ser encontrado como “Discurso na vida, discurso na arte”, tradução feita, 

a partir do inglês, por Carlos Alberto Faraco, para fins acadêmicos. Este ensaio, no Brasil, possui coautoria de 

Volóchinov e Bakhtin. 
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governo, ocorreu a padronização da linguagem, mais rígida, imperativa e autoritária; 

palavras deixaram de ser usadas, por exemplo, “bem”, “mal”, “intuição” e outras 

incorporadas “soviet”, “kolhot”; houve uma cisão entre a linguagem dita “oficial” e a 

“cotidiana”, criando uma vazio ideológico. 

Para controlar a estruturação da linguagem e da cultura soviética que estava 

nascendo, foi criado, em 1922, um órgão de censura, GLAVLIT (Direção-Geral de 

Assuntos Literários e Editoriais), que controlava a importação de literatura 

estrangeira bem como a exportação da própria literatura soviética. Ademais, possui o 

controle de informações exterior do governo e, quando necessário, mutilava ou 

proibia as publicações de artigos e de obras as quais estivessem em divergência com 

os princípios soviéticos. 

Este processo afetou, direto e particularmente, as ciências humanas. Pois a 

linguagem das ciências humanas, nesta época, foi destruída, lexemas foram 

proibidos, assuntos restringindos, já não havia vocabulário para a produção 

científica. E, com o controle de obras, em especial, do Ocidente, a ciência soviética 

passou a ser fechada e isolada do mundo real. 

Em consequência dessa palavra autoritária, intelectuais começaram a formular 

um novo discurso das ciências humanas. As palavras proibidas eram camufladas e 

novas formas de linguagem eram criadas, por exemplo, a refinada linguagem esópica 

que refletia, em grande parte, no “revestimento verbal” da palavra. Segundo Morson 

(2003) era uma estratégia hermenêutica altamente aperfeiçoada  
 

desenhado para operar em condições de combate, o esopianismo supõe que o 

mundo é alegórico, ninguém fala ou escrever diretamente e que todo texto 

oficialemente público ou publicado (censurado por definição) contém um 

subtexto “mais honesto”, multiplanar, oculto, que só os iniciados são capazes de 

decifrar. (p. 25) 

 

É nesse sentido, portanto, que a linguagem poética37 passou a ser o melhor 

lugar para as ideias honestas. Em outras palavras,”a literatura russa era o mundo 

real” (idem, p. 26, grifos do autor). Bakhtin e seu círculo conheciam bem a tradição 

literária russa e ocidente. Na prosaística, os teóricos russos encontraram o lugar de 

manifestação da variedade, da diferença, da assimetria, na qual se negociam 

permanentemente as vozes e visões de mundo concorrentes.  

E o romance é, sem dúvida, a forma literária que que melhor consegue 

expressar os valores prosaicos na arte, como o próprio Bakhtin chegou a dizer em sua 

teoria do romance, em que distingue e evidencia o caráter particular desse gênero, 

sendo “o objeto fundamental, ‘especificador’ do gênero romanesco, que cria sua 

originalidade estilística, são o falante e sua palavra” (2013, p. 124). Isso explica, por 

exemplo, o extenso trabalho dos estudos bakhtinianos voltados para a romance. 

                                                 
37 Poética, na língua russa, equivaleria ao que comumente chamamos por literatura, isto é, uma categoria mais 

geral de textos verbais elaborados em uma linguagem artística. 
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A arte, de modo geral, ocupava papel central na sociedade, em meio à 

regulação ideológica, tanto na propagação dos princípios soviéticos por ideologistas 

partidários do materialismo dialético comunista quanto como forma de resistência e 

subversão à Ordem stalinista. Essa tendência para ambos os lados, gerou diversos 

embates entre grupos artísticos e também entre teóricos do campo das artes. Um 

exemplo dessa divergência era a oposição entre “líricos”, críticos humanistas, de 

linha marxista-leninista que reclamavam a dimensão social das lutas de classes (a 

história), e “físicos”, grupo que buscava a autonomia da linguagem e do qual se 

seguiu a escola formalista russa. 

O próprio Formalismo, com quem Bakhtin e seus membros dialogaram 

constantemente, não era visto como uma camisa de força devido a sua abordagem 

estruturalista, embora criticado pelos marxistas ortodoxos. Ao contrário do que se 

afirma hoje, o método formal possui uma força libertadora, capaz de resistir aos 

paradigmas politicamente impostos. Tal metodologia se deu devido ao caráter 

maleável da cultura que pode ser subsumido por políticas absolutistas, limitando a 

força do pensamento. Para subverter, então, à Ordem e às “leis de ferro” é que se 

recorreu aos aspectos formais, sobretudo, nos estudos literários, mas também das 

artes como um todo. 

Uma das questões centrais para a escola formalista era liberar a 

metalinguagem teórica de qualquer vínculo com abordagens subjetivas e 

incontroláveis, para que se pudesse ter uma obra literária autônoma e independente 

de ser mero reflexo de qualquer série de fatos sociais (EDWARD & HELENICE 

LOPES, 2012). E, aqui, vale ressaltar que, quando pensamos em obra literária, para o 

Formalista era pensar a linguagem. A oposição à ideia de obra como reflexo da 

sociedade, de falar sobre o que o texto falava (conteúdo) – e não sobre o texto em si – 

se dava, pois esse discurso estava nscrito, segundo os formalistas, em uma tradição 

humanista conservadora do modo burguês, desde a Idade Média, e que era, embora 

fosse promovido pelo realismo crítico marxista, pseudorevolucionária. Ainda de 

acordo com os princípios do pensamento formal, Edward & Helenice Lopes 

explanam que para o método formal a linguagem  

 

Por ser construção, e pelo fato de o seu sentido se determinar na relação que cada 

procedimento mantém com o seu contexto de ocorrência (contexto, aqui, não no 

sentido inaceitável de localização do discurso enunciado no entorno da situação 

extradiscursiva onde ocorre a enunciação, mas sim no sentido exclusivamente 

linguístico, de unidade de nível maior constituída, y, que contém o objeto x, a 

investiga, como um de seus constituintes no nível inferior), sendo cada um desses 

contextos necessariamente original  - quer dizer, irrepetível e, como tudo o que nos 

aparece pela primeira vez vez, irreconhecível, cada procedimento literário é sempre 

surpreendente: não o captamos duas vezes do mesmo, jamais (idem, p. 157) 

 

Mais adiante, os autores citam que essa noção mais fechado de se conceber a 

obra, muito forte no primeiro momento (dos anos 1914 a 1925), ganha abertura no 

decorrer do desenvolvimento do Formalismo. Isso evidencia, na verdade, o interesse 
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dos formalistas em desvincular uma concepção de arte como mera cópia do real, como 

se propunha na época, sem deixar de manter um elo com a realidade, pois esta altera a 

forma de criação, conforme pode observar nas palavras de Edward & Helenice Lopes 

(ibidem), as quais articulam os principais pontos do Formalismo, o estranhamento e a 

transformação das formas literárias, com a negação do formalista Tinianov de 

qualquer objeção do vínculo da literatura com a vida, temos  o que o “Formalismo 

apregoava era, nada mais, nada menos, do que a autonomia da arte” (p. 164).  

E foi, justamente, do pensamento formalista que Bakhtin soube fundamentar 

suas ideias para pensar a linguagem. A partir da experiênca pré-estrutural, o 

pensador russo reteve a exigência de estudar o fenômeno literário na sua 

materialidade, isto é, pensar o enunciado em sua objetividade, concretamente, tendo 

o objeto estético como enunciado social, mas que mais do que refletir, sofre um 

desvio da realidade no momento de sua enunciação, que altera a vida. Esse relação 

arte e vida fica claro no artigo “Discurso na vida, discurso na arte”, no qual, Bakhtin 

e Volóchinov discutem como a obra artística nasce da vida, é elaborada esteticamente 

e volta para vida, alterando-a. 

Além da escola formalista, Bakhtin e seu círculo travaram embates com outros 

grupos e propostas teóricas. Podemos citar, por exemplo, o pensamento de Nikolai 

Jakovlevicht Marr, o qual explica o surgimento da linguagem após um longo período 

de pré-histórico, no qual da comunicação por gesto seguiu-se outro estágio em que 

homens divididos em classe aprenderam a falar a partir de quatro elementos – sal, 

bel, jon e roch -  e, então, a nova linguagem foi evoluindo de acordo com os 

fenômenos de classe. Esta teoria, inclusive, chegou a ser modelo de linguística oficial 

do regime marxista à epoca. 

Em seu trabalho denominado “O que é linguagem?” ([1930] 2013), 

Volóchinov, que se possuia tendências marxistas, parte do trabalho de Marr, 

juntamento com outros escritos como o de Engels e o de Noiret, para escrever seu 

artigo sobre o que consiste a linguagem e sua função na sociedade. Neste ensaio, 

Volóchinov faz panorama das abordagens sobre a origem da língua, a partir das 

teorias onomatopeia e interjeições, refuta-as e apresente como o desenvolvimento da 

comunicação verbal está ligado aos fatores sociohistóricos. 

Outros estudos que se destacaram no contexto russo, sendo precursores, e que 

dialogam  no interior das obras do Círculo são os de Wilhelm von Humboldt (1767-

1835), um dos fundadores da linguística russo, suas posições antecipam a teoria de 

Ferndinan de Saussere, no Curso de Linguística Geral (1916). Temos também o 

pensamento de Aleksandr Potebniá (1835-1891) e Aleksandr Vesselóvski (1838–1906), 

ambos influenciados por Humboldt.  

Potebniá dedica-se a refletir a respeito da origem da linguagem a partir do 

psiquismo e destaca a relação do ouvinte na interpretação da palavra, sendo a 

palavra uma forma de comprender o outro e si. Tal ideia se assemelha à articulação 

que o Círculo faz entre ouvinte, falante e contexto no processo enunciativo da 

palavra, como ato bilateral. De acordo com Américo (2014), outra ideia utilizada por 

Potebniá, que foi emprestada de Humboldt e herdada por Bakhtin, é a compreensão 
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da palavra não de modo fixo, mas em contínua formação. No pensamento 

bakhtiniano, tal concepção é transferida para a própria noção de língua, isto é, um 

sistema não fechado e fixo igual para Saussere, mas aberto e em processo de 

constituição ininterrupto. 

 Por sua vez, Vesselóvski possui como ideias centrais a teoria do gêneros 

poéticos no desenvolvimento histórico e trabalhos sobre Rabelais e a Renascença. 

Desse modo, notamos a influência nass obra do Círculo, principalmente em A Cultura 

Popular na Idade Média e no Renascimento, tanto do ponto de vista temática – sobre 

Rabelais e a Renascença – quanto do ponto de vista metodológico, pois Bakhtin 

combina o método diacrônico (histórico) conforme propõe Vesselóvski com o 

sincrônico (teórico) (idem). 

As postulações cientifícas citadas acima, em destaque Potebniá e Vesselovski, 

influenciaram o campo da literatura como, por exemplo, Simbolismo e Futurismo. 

Estas duas correntes, por sua vez, contribuíram para a formulação da filosofia da 

linguagem bakhtiniana. Para os simbolistas, tanto a palavra quanto a obra eram 

vistas como símbolos e a sua decodificação/interpretação dependendia do leitor. 

Ademais 

 

Posteriormente, a questão da palavra poética como símbolo, um hieróglifo, um 

código foi retomada pelos futuristas russos, que em seu manifesto ‘Bofetado no 

gosto público (1912) proclamaram a ideia da “palavra como tal” (samovítoie slovo), 

isto é, palavra privada de toda sua carga semântica. Porém, ao separar a palavra 

do seu conteúdo, eles na verdade apenas destacaram sua importância e a 

omplexidade desse conteúdo. (ibidem, p. 119) 

 

A palavra, no Futurismo, foi abordada a partir de uma perspectiva inédita até 

então. Maiakóvski e seus colegas Velimir Khliébnikov e Aleksei Krutchônykh se 

dedicaram a criar uma nova linguagem, que recebeu o nome de transmental. O 

objetivo foi de dar vida a certa protolíngua e tentar provar que o sentido da palavra 

pode ser transmitidos por letras e até mesmo do som. 

Nesse sentido, apresenta-nos duas constatações. A primeira a convergência da 

proposta futurista, liderada por Maiakóvski, com a teoria formalista,o que reforça a 

ideia de pensar a palavra, a cultura – a vida, por excelência – a partir da linguagem 

poética, tornando esta o próprio mundo. E, a segunda é a possibilidade compreender 

que, ao privar a palavra de toda a sua carga semântica, o Futurismo evidencia-nos o 

sentido não como algo a priori da palavra ligado apenas ao conteúdo semântico, mas 

aberto e interligado diretamente com a articulação sujeito-leitor-ouvinte, o contexto e 

o falante, bem como os aspectos formais, tal qual apresentados pela teoria bakhtiania. 

Por fim, outro teórico que é válido ressaltarmos aqui é Viktor Vinográdov 

(1895 – 1969), que presidiu a linguística soviética após Segunda Guerra Mundial. No 
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artigo Questões de estilística no ensino de língua38 (2013), Bakhtin trava um embate 

direto com o linguista russo, para pensar as formas gramaticais a partir da estilística. 

Vinográdov teve uma grande contribuição para a linguística russa do século 

XX, produziu uma extensa obra que cobre as áreas da teoria da literatura, da 

gramática da língua russa, a linguística e a estilística. No desenvolvimento dos seus 

trabalhos, o linguista busca centrar-se na descrição de procedimentos estilísticos de 

reflexão das variantes sociolinguísticas e de construção da narrativa como também 

delimitar as subáreas da estilística da poética: e separá-la da estilística da língua, do 

discurso e da literatura. 

A tarefa de definir os objetos de cada área faz-se necessária, pois, 

diferentemente do ocidente, na Rússia – e posteriormente União Soviética –, o 

desenvolvimento da estilística enquanto disciplina vai além da caracterização de 

autores e correntes literárias. Como pudemos notar nos objetivos teórico-

metodológicos de Vinográdov, a estilística inclui também áreas pertecentes à 

sociolinguística e às análises de discursos contemporâneas, segundo é explicitado no 

dicionário de verbetes linguísticos 

 

Estilística. Parte da linguística, cujas tarefas são: a) estudos de diferentes estilos, 

incluindo os estilos individuais e de gêneros; b) estudo dos meios de avaliação 

expressivo-emocionais dos diferentes recursos linguísticos tanto no eixo 

paradigmático (isto é, no sistema de dada língua – “estilística da língua”), quanto 

no eixo sintagmático, isto é, do ponto de vista de seu emprego em diferentes 

esferas das relações discursivas (“estilística da fala”). 

Estilo. Um dos diferentes modos de dferenciação da língua; subsistema 

linguístico com seu léxico peculiar, bem como com composições, usos e 

constuções fraseológicas, distinguindo-se de outros modos por meio dos recursos 

expressivos-avaliativos de composição de elementos e normalmente ligado a 

determinadas esferes de uso do discurso. (AKHMÁNOVA39 apud GRILLO & 

AMÉRICO, 2013, p. 96) 

 

Tal fato ocorre pois, tal qual já consideramos aqui, a literatura e vida estão, na 

URSS, inseparáveis. Isso reforça nossa hipótese de pesquisa, a qual consideramos que 

a teoria bakhtiniana, embora se debruça no material verbal, a sua concepção de 

palavra é alargada, pensando a linguagem como todo – a sonora, visual e verbal – e 

sua relação com cultura. Mas, diante das condições sociohistóricas, o Círculo utiliza-

se da palavra poética, dada a estritita semiose com a vida, para desenvolver sua 

filosofia. 

No artigo mencionado, escrito por Bakhtin sobre ensino de língua e a 

estilística, este dialoga com Vinográdov, principalmente, a respeito da abordagem e 

                                                 
38 A edição brasileira traduzida por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo conta com um ensaio das 

tradutoras e outro da organizadora e editora das notas, Liudmila Gogotichvíli, com colaboração de Savtchuk, Os 

dois textos serviram de suporte para a reflexão feita aqui. 
39 AKHMÁNOVA, O. Dicionário de termos linguísticos [Slovar lingvistítcheskikh terminov], Moscou, Kníjni dom 

Librokom, 2010, pp. 454-5. 
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desenvolvimento da estilística, ora ambos se aproximando, ora se distanciando. 

Bakhtin parte de uma estilística metalinguística (dialógica) enquanto Vinográdov de 

uma estilística linguística (monológica). Este embate entre os dois estudiosos é bem 

frequente. Vinográdov é um importante interlocutor da pensamento bakhtiniano, é 

citado explicitamente em muitas obras do Círculo, atrbuída a Bakhtin, por exemplo, 

em Problemas da Poética de Dostoiévski (segunda parte), em “O Discurso do 

Romance” e em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas”. O contrário também ocorre, mas por Bakhtin ter sido um pensador não-

oficial, perseguido pelo Estado e exilado, enquanto Vinográdov era oficial e muito 

conhecido na União Soviética, este citava aquele indiretamente. 

A diferença dos dois teóricas inclui não apenas metodologicamente, mas 

também em conceitos tais quais dialógo, dramatização e relações dialógicas40, como 

mostrado no decorrer do artigo de Bakhtin. Nas análises de O Duplo, conto de 

Dostoiévski, feitas por Bakhtin e Vinográdov é possível notarmos as diferenças dos 

dois, para Grillo & Américo (idem) 
 

A distância na proximidade fica particularmente evidente ao notarmos a 

estilização e a paródia são, por um lado, procedimentos estilísticos descritos por 

Vinográdov e, por outro, integram a classificação bakhtiniana dos tipos de 

discurso bivocal. (p. 109) 

 

Portanto, como observamos, tanto Bakhtin quanto seu círculo de intelectuais 

tiveram importantes interlocutares que contribuíram para a formulação e delimitação 

de uma filosofia da linguagem. A heterogeneidade de vozes pode, inclusive, ser 

divididas em duas categoras, por assim dizer: a primeira, internamente, no que diz 

respeito à composíção do Círculo, com estudiosos de diversas áreas - as citadas 

matemática, música, física, biologia, engenharia, filosofia, linguística e literatura; e, a 

segunda, externa, com influências das perspectivas teóricas correntes na época e 

mesmo da tradição, por exemplo, o Formalismo, o marxismo, Vinográdov, as 

vanguardas Simbolismo e Futurismo, Humboldlt, Potebniá, Vesselóvski e a 

influência (neo)kantiana (sobretudo da Escola de Manburg). Ainda poderíamos citar 

tantas outras vozes que ressoam nos escritos bakhtinianos: Estruturalismo – 

Saussere, Bally, Sechehaye, Thibaud -, Idealismo alemão – Vossler, Leo Spitzer, 

Lorch, Lerch, nomes mais conhecidos como Freud, Cassirrer, Heidegger, 

Wittgenstein, Schelling, a Escola de Tartú-Moscou (liderada por I. Lotman), o Círculo 

de Praga, entre outros.  

Todas essas vozes eram ouvidas dialogicamente em meio à conturbada 

situação da União Soviética, de forma responsivae responsável. O Círculo de Bakhtin 

soube se ouvir e a ouvir a todos com os quais dialogou, delas herdou e aproveitou as 

contribuições pertinentes para o desenvolver seu pensamento e propor uma terceira 

alternativa no tocante à linguagem e à cultura (EDWARD & HELENICE LOPES, 

                                                 
40 Os conceitos serão abordados na discussão teórica feita no terceiro capítulo. 
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2010; AUTHIER-REVUZ, 2010). Desse modo, a teria bakhtiniana não pode ser 

analisada apenas do ponto de vista linear tampouco a partir de autores que foram 

mais decisivos, estabelecer esses limites é já uma tarefa difícil e, talvez, pouco 

pertinente. Nesse sentido é que convergimos com as palavras de Morson (2003), as 

quais afirmam 
 

o filosofar, num sentido interdisciplinar mais amplo, é precisamente o que 

muitos dos mais ardentes seguidores de Bakhtin consideram sua mais valiosa 

contribuição à cultura. A tarefa de estabelecer uma teoria inequívoca, bem como 

de explicar de maneira completa e satisfatória textos artísticos e autores, jamais 

foi a preocupação primordial de Bakhtin. Ao contrário, ele tendia a invocar a 

literatura como ilustração de seus princípios e estratégias de viver e de pensar. 

(pp. 22-23) 

 

Por conseguinte, tentar tornar a filosofia bakhtiniana da linguagem 

classificável é um equívoco assim como pensá-la fragmentada e/ou isolada os 

conceitos postulados e as vozes que a compõem. Antes, faz-se relevante compreendê-

la de forma aberta e desenvolver os possíveis caminhos para os quais o Círculo 

indicou aos seus leitores. 

Contudo, a pluridade de vozes apresenta a nós, estudiosos, duas implicações 

estritamente interligadas: as questões de autoria das obras e, consequentemente, a 

recepção – isto é, as traduções dos textos - delas nas diversas culturas que se dedicam 

a refletir a partir dos trabalhos de Bakhtin e seu Círculo. 

 

2. AUTORIA, RECEPÇÃO E TRADUÇÃO 

 

Primeiramente, a propósito da autoria da produção do Círculo de Bakhtin, é  

importante ressaltarmos que essa preocupação se deu postumamente, a partir da 

descoberta das obras na União Soviética e no mundo. Esse interesse tardio na 

atribuição da autoria de textos é devido ao próprio desinteresse dos membros em 

assinar os escritos41 (recordamos que muitos deles eram perseguidos e censurados) e 

também à reinvidicação de direitos autorais sobre as obras por parte dos familiares, 

como é o caso do filho de Pável Medviédev, Ivan Medviédev. A falta de informações 

sobre os membros, documentos, diários e cadernos de anotações destruídos nos 

                                                 
41 A própria denominação “Círculo de Bakhtin” se deve, em grande parte, por ter sido o que mais viveu e do qual 

se obteve mais informações, além do contato direto com o pensador. Pois, ao compararmos com outros “círculos” 

e “escolas”, o usual era denominar-se o grupo a partir da cidade onde atuaram, o que no caso de Bakhtin, é pouco 

viável dado ao caráter itinerário do grupo diante das condições sociohistóricas. Nesse sentido, seria até mais 

coerente referir-se ao grupo Círculo BMV, pois, embora não contemple a todos os membros, ao menos nos 

permite uma abertura maior à imagem do grupo. Nesta pesquisa, quando nos referimos a Bakhtin, sobretudo nas 

relações e influências dos pensamentos na constituição da filosofia, pensamos no grupo como um todo. 
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bombardeamentos que a União Soviética sofrera durante a Guerra Mundial contribui 

para a incerteza das assinaturas42. 

É inegável a existência de um Volóchinov e de um Medviédev e que eram 

amigos de Bakhtin. Nessa perspectiva, parte dos pesquisadores acerca do círculo 

russo recorrem ao estilo de cada texto, comparando-os a fim de que possam 

encontrar diferenças regulares entre eles e, então, possa-se atribuir as autorias 

corretamente.  

Um argumento utilizado nesse processo é o grau de acentuação marxista, o 

qual diferencia as autorias de Bakhtin e Volóchinov e Medviédev. O primeiro seria 

menos ou não-marxista em relação aos outros dois. Porém, os escritos, sobretudo os 

de Bakhtin, que era muito hábil em se adequar aos contextos nos quais se enunciava, 

atendiam às exigências ideológicas da época devido a perseguições políticas e a 

dificuldade em publicá-los, caso estivessem em desarmonia com o regime. Por isso, é 

comum de se encontrar uma tendência ao marxismo, ainda que não ortodoxo, 

principalmente no final dos anos 20, momento em que predominava a ascensão 

marxista, logo, os estilos dos autores tencionavam-se para essa ideologia. Ademais, 

Bakhtin, assim como influenciou Volóchinov e Medviédev, também fora influenciado 

por estes. Ainda em relação à teoria marxista, estudioso também apontam para a 

posição religiosa de Bakhtin e a divergência para com esta, contudo, o autor 

constantemente buscava aproximar ideias que fossem comuns às duas esferas. 

Se refletirmos a própria questão do marxismo e e ideologia na filosofia 

bakhtiniana, liga-se à autoria. Para Castro (2010), é possível notar uma evolução, não 

no sentido de melhor ou pior, nos graus de sociologia em Mikhail Bakhtin, de mais 

filósofico no começo à perspectiva mais sociológica já nos anos 30, incluvie com uso 

do termo “Ideologia”. Em Volóchinov e Medviédev, podemos notar a alteração na 

visão de ambos, de início voltados para a finalidade dos acontecimentos (dialética) e, 

posteriormente, uma abordagem mais dinâmica e ininterrupta, característica do 

movimento dialógico. 

 Desse modo, para a atribuição de autoria às obras seria apenas possível fazê-

lo apenas por meio de entrevistas, conversações e testemunhas como, por exemplo, a 

esposa de Volóchinov, os filhos de Medviédev, o próprio Bakhtin, sua esposa e as 

pessoas com quem conversou a respeito, sempre perspectivas que divergem entre si. 

Mas, posicionar-se mediante às declarações pode gerar equívocos também, atentar-se 

aos escritos das obras talvez seja o caminho mais viável, ainda que, muitas vezes, 

contraditório e incerto.   

Apesar dos apontamentos feitos ao longo dos anos por pesquisadores, 

testemunhas e alguns breves documentos tenderem para a autoria dos textos a 

Bakhtin; não é uma posição certa tampouco definitiva. É mais coerente afirmar que 

os textos tenham tido colaborações, que tenham sido revisados por um membro e, 

                                                 
42 As disputas pelas assinaturas, em especial, dos principais textos – Marxismo e Filosofia da Linguagem, “Discurso 

na vida, discurso na arte”, Método Formal nos Estudos Literários, Freudismo etc – giram entorno dos nomes de 

Bakhtin, Medviédev e Volóchinov. 
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então, partes tenham sido acrescidas ou mesmo que os escritos foram baseados a 

partir de cadernos de anotações de participantes do Círculo. Em constante diálogo, 

característica central do pensamento bakhtiniano.  

A atribuição exclusiva a Bakhtin implica em leituras enviesadas em outras 

obras, além da perda da perspectiva de conjunto nos processos de debate e 

tratamentos da questão sobre a linguagem e da particularidade da e na visão de 

marxismo proposta no método bakhtiniano. Embora, hoje, as pesquisas sobre a 

autoria das obras tenham avançada, até recentemente, na recepção em países como 

Estados Unidos e aqui no Brasil, era comum encontrarmos formulações nas obras 

atribuídas unicamente a Mikhail Bakhtin, em especial entre não especialistas e 

pessoas que se basearam apenas na obra de Clark e Holquist (2008), o que, evidente 

influencia na leitura e entendimento da produção do Círculo (CASTRO, 2010). 

Em relação à recepção das obras, dividiremos em três momentos: a descoberta 

na Rússia; a chegada no Ocidente; e, por fim, nas pesquisas brasileiras. 

Na União Soviética, a teoria bakhtiniana tornou-se reconhecida ainda com o 

Bakhtin em vida e tornou-se fundamental para o processo de desestalinização da 

consciência cultural russa a partir dos anos 50. De acordo com Américo (2014), a 

recepção na Rússia tem três fases: descobrimento; ganho de popularidade, 

santificação e uso excessivo do conceitos fora do contexto; e tentativa de 

desvalorização da obra. 

Na década de 60, jovens estudantes - S. G. Botcharov, V. V. Kójinov e G. D. 

Gachev – do Instituto Górki, onde Bakhtin lecionou - começam a se interessar pelas 

obras e não sabendo da existência de Bakhtin buscam levar seus textos para 

publicação, mas durante o processo de reedição 

 
 Kójinov descobriu que Bakhtin ainda vivia e entrou em correspondência com 

ele. Em 6 de junho de 1961, recebeu uma carta da esposa de Bakhtin que o instava 

a vir visitá-los, e pouco depois os três amigos, Kójinov, Botcharov e gátchev, 

partiram de trem para ver o seu ídolo em Saransk. (CLARK & HOLQUIST, 2008, 

p. 347) 

 

A partir desse momento, os jovens estudiosos levam Bakhtin para Moscou e o 

ajudam na reedição de Problemas da Poética de Dostoiésvki e o livro sobre Rabelais. 

Nesta mesma época, intelectuais como Roman Jakobson, Viktor Chklóvski e Iúri 

Lotman começam a citar as ideias do Círculo, estudiosos procuravam ir até Mikhail 

Bakhtin para entrevistá-lo, ouvir suas palestras, conferências e aprender com o 

pensador russo. Tudo isso possibilitou maior visibilidade do pensamento 

bakhtiniano. 

Desde então, muitos grupos começaram a encontrar na obra do Círculo 

elementos e ideias que reforçavam seus respectivos pensamentos. O ganho de 

popularidade, no entanto, ganhou proporções metafísicas. Iniciou-se um processo de 

mitificação e canonização de “São Bakhtin” a partir de memórias e episódios 

ficcionais. Consequentemente, disputas pela “Verdade” da palavra bakhtiniana 
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surgiram entre aqueles que o conheceram. Fora o segundo momento da recepção no 

territótio russo. 

Após a morte de Bakhtin, em 1975, ocorreu a abertura dos aquivos do teórico, 

em 1979, descobrindo textos inéditos, que chegaram a render antologia e organização 

de obras completas do autor. Nisto, o processo de santificação se intesificou. A partir 

das décadas de 80 e, principalmente, 90, houve um esforço por parte dos estudiosos 

russos em recuperar, a partir de Bakhtin, uma parte menos maculada do passado 

russo de pouco mais de 50 anos de stalinismo e brezhnevismo. Paralelamente às 

pesquisas russas sobre a teoria bakhtiniana, a produção do Círculo vinha, cada vez 

mais, sendo divulgada no Ocidente desde a segunda metade dos anos 70. De modo, a 

crescer o interesse e a divergência de olhares entorno do pensamento de Bakhtin. 

Segundo Morson (2003, p. 92), “a questão não era mais como ler textos com precisão, 

mas ‘como obter a salvação com a ajuda de Bakhtin’”. 

Em resposta a esse culto a Bakhtin, é que se seguiu o terceiro momento na 

recepção da teoria, o qual ocorreu uma tentativa de desvalorização da filosofia 

bakhtiniana. Talvez, o exemplo mais claro deste breve período é o de Jean-Paul 

Bronckart e Cristian Bota, com o livro Bakhtin Desmascarado – História de um Mentiroso, 

de uma Fraude, de um Delírio Coleitivo, que teve grande repercussão em todo o mundo. 

Mais recentemente, porém, o pensamento de Bakhtin e seu círculo tem tomado 

o seu lugar de direito no curso teórico na Rússia, como um dos grandes pensadores 

do século XX, ao lado dos Formalistas, Lotman entre outros (AMÉRICO, 2014). Hoje, 

o trabalho de Serguei Botcharov possui forte participação nesse reconhecido e 

organização dos estudos bakhtinianos, ele é, desde os anos 60, quando conheceu o 

filósofo, o responsável por editar e cuidar dos arquivos de Mikhail Bakhtin. 

Do ponto de vista estrangeiro, na relação do Ocidente com a teoria do Círculo 

não foi muito diferente da Rússia, no sentido de passar pela fase de descoberta, 

santificação e certa estabilidade nos estudos bakhtinísticos. Ademais, ao pensarmos 

na recepção estrangeira, um questão se impõe a nós: a tradução para outras línguas. 

O ato de comunicação no interior de uma própria língua exige-nos já uma 

atividade de transmissão – Lotman diria de tradução - de sentido de uma posição 

axiológica do “eu” para a a posição axiológica do “tu”. Essa complexa ação humana 

impossibilita, por mais bem elaborada que seja, a transmissão exata do sentido, pois, 

no processo entre os falantes, pode e há distorções que alteram o texto. 

Agora, se considerarmos essa condição entre duas línguas distintas, teremos 

uma situação altamente complexa, capaz de interferir na compreensão de uma teoria. 

E, no caso do Círculo de Bakhtin, o desafio se tornar mais sofisticado, pois os autores 

dos textos, muitas vezes, utilizam-se de novas composições morfossintáticas para 

construir e delimitar sua filosofia da linguagem. 

Com isso, a tradução da teoria bakhtiniana exige não apenas a compreensão 

da pensamento propostos pelos teóricos russos, mas também seu contexto de 

produção e circulação bem como o conhecimento da língua russa e da língua para 

que está traduzindo. Para Lotman (apud AMÉRICO, 2014), na tradução seja ela em 

uma mesma língua ou para outra, há certa intraduzibilidade, pois 
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Como entre elementos, tanto dos textos quantos dos modelos, não há e nem pode 

haver correspondências com o mesmo significado, a tradução exata é, nesse caso, 

impossível por princípio. (...). A necessidade da tradução, impossível de 

antemão, obriga a estabelecer correspondências ocasionais ou aquelas que 

possuem caráter metafórica. Na tradução, o elemento do texto que está sendo 

traduzido pode corresponder em certa medida a um conjunto de elementos, e 

vice-versa. O estabelecimento de uma correspondência sempre subentende uma 

escolha, está ligado a dificuldades e possui caráter de descoberta, insight. É 

justamente essa tradução do intraduzível que representa o mecanismo de criação 

da nova ideia. Em sua base não está uma transformação unívoca, mas o modelo 

aproximado, uma assimilação, uma metáfora. (p.22) 

 

A partir dessa reflexão, é que nos parece apropriado olhar para as traduções 

das obras do Círculo de Bakhtin, pois nesse processo enxergamos não apenas a voz 

do autor, mas também do tradutor e de sua cultura. Essa é, inclusive, uma das 

distinções que Morson (2003) relata das pesquisas entre estrangeiros e russos durante 

a Conferência do Centenário de Bakhtin, segundo a autora 

 

As apresentações dos estrangeiros tendiam a estar no limite teórico e ‘do lado de 

fora’ da experiência viva de Bakhtin, muitas delas eram reconhecivelmente pós-

modernistas, algumas abordagens feministas e descontrutivistas; pouquissímas 

eram críticas em relação à formulações de Bakhti; outras era extrapolações 

imaginativas das ideias bakhtinianas sobre a teoria dos gêneros, a prática da 

tradução e as artes visuais. Parecia que nós, os de fora, estávamos a todo tempo 

nos apossando de uma pequena parte de Bakhtin para aplicá-la aos problemas internos 

de nossos campos de atuação. Para a maioria dos delegados russos, ao contrário, o 

campo de atuação era o próprio Bakhtin43. Grande parte das comunicações russas 

era de natureza arquivística e pedagógica,investigações filosóficas discutidas em 

detalhe, às vezes, simples paráfrases reverentes. (...). Se para os russos às vezes 

pesava o respeito a suas fontes (...), nós, os especialistas estrangeiros, éramos 

obrigados a pagar pelas virtudes de nossa imaginação criativa com os mais tolos 

equívocos e com uma indecente corrida atrás dos fatos e documentos que servissem para 

validar nossas ideias ‘forasteiras’. (p. 53-54, grifos nossos) 

 

Nesta longa mas igualmente esclarecedora passagem relatada pela estudiosa 

norte-americana, observamos a diferença crucial dos pesquisadores internacional em 

relação aos russos e por uma questão chave: a experiência da vida na União 

Soviética. Muitos certamente conheciam a língua russa, porém, não a vivência nela e 

por meio dela.  

No caso dos estudiosos de língua inglesa, os norte-americanos mais 

especificamente, esse distanciamento fica ainda mais evidente, pois estão situados, 

talvez, no país que melhor representa a oposição à ideologia soviética e principal 

adversário na chamada Guerra fria nos de 1947 a 1991: os Estados Unidos. Assim, 

                                                 
43 Grifos da autora. 
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devido a esse fato, podemos compreender o caráter arquivístico na recepção das 

obras do Círculo de Bakhtin. 

No desenvolvimento desse trabalhos, temos reconhecidos nomes na área, por 

exemplo, Clark & Holquist44, responsáveis pelas primeiras pesquisas sobre a 

biografia de Mikhail Bakhtin e a recuperação do contexto das obras. Temos também 

Morson e Emerson45 que continuam os trabalhos dos dois autores norte-americanos, 

inclusive, revisando criticamente as informações.  

No Reino Unido, outro nome de destaque nos estudos bakhtinianos é o de 

Craig Brandist46, o qual trouxe, nos seus trabalhos, uma análise sistemática e 

esclarecedora sobre o contexto, ordem de publicação e origem de ideias do Círculo. 

Na mesma trajetória, faz-se necessário apontar as pesquisas comparativas de Galin 

Tihanov, entre elas, o diálogo de Bakhtin e Lukács47. 

Na Itália, em 1968, começam a aparecer as primeiras traduções dos textos 

bakhtinianos, a saber, a versão italiana de Problemas da poética de Dostoiévski (tradução 

de Giuseppe Garritano), o livro sobre Rabelais, Rabelais e a cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento (1968), traduzido por Mili Romano, a coletânea de texto 

publicada na Rússia em  1975, “Estética e romance48”, editada por Clara Strada Janovic 

(1979). 

Além desse trabalho, é preciso destacar também os estudos fundamentais para 

a popularização da teoria bakhtiana feitos pela Escola de Bari, da qual fazem partem 

nomes como Susan Petrilli e Augusto Ponzio. Este último publicou a primeira 

monografia a respeito do Círculo de Bakhtin, Mikhail Bakhtin - As origens da semiótica 

soviética (1980), e inicou o projeto de tradução das obras dos anos 20, escritas por 

Volóchinov e Medviédev: Freudismo (Volóchinov, tradução de Rita Bruzzese, com 

introdução de de Giuseppe Mininni e Augusto Ponzio, 1977), O método formal nos 

estudos literários (Medviédev, tradução de R. Bruzzese, introdução de Augusto 

Ponzio, 1978); e Marxismo e filosofia da linguagem (Volóchinov, tradução de Nicola 

Cuscito da edição inglês de 1973, com o acréscimo da tradução do russo, de R. 

Bruzzese, da “introdução” à edição de 1930, não incluída da edição inglesa, 1976).  

Ponzio ainda dedica um o ensaio “Semiótica e estudo das ideologias em M. 

Bakhtin” (pp. 7-65), no qual examina de forma mais detida como, no livro acerca de 

Rabelais, aa análise da cultura popular, do carnaval e a relação entre “gêneros altos” 

e “gêneros baixos”, foi retomada a distinção, presente em Freudismo, de Valentin N. 

Volóchinov, entre “ideologia oficial” e “ideologia não oficial”. Além disso, são 

examinadas particularmente as analogias e as diferenças de interesse e de método, no 

                                                 
44 Citamos o livro Mikhail Bakhtin, o qual consta na nossa bibliografia. 
45 MORSON, G. S.; EMERSON, G. Mikhail Bakhtin – Criação de uma prosaística. Trad. Antonio de Pádua Danesi. 

São Paulo: Edusp, 2008. Aqui, também usamos o livro de Emerson, Os primeiros 100 anos de Mikhail Bakhtin, que 

consta na bibliografia. 
46 BRANDIST, C. Repensando o Círculo de Bakhtin. Trad. Helenice Gouvea. São Paulo: Editora Contexto, 2012. Há 

também a obra The Bakhtin Circle – Philosophy, Culture and Politics. London: Pluto Press, 2002.  
47 TIHANOV, G. The Master and the slave – Lukács, Bakhtin, and the ideas of their time. Oxford: Clarendon Press, 

2000. 
48 No Brasil, a obra chegou com o título Questões de Literatura e Estética. 
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estudo da cultura, entre Bakhtin e Vladimir Propp. Tal estudo foi, posteriormente 

aprofundado na monografia já citada acima. Outro aspecto notável do estudo de 

Ponzio nos anos 80 é a reconstrução da concepção bakhtiniana do signo, que, de 

forma unitária, atravessa os textos publicados por Volóchinov e Medviédev e por 

Bakhtin, tanto o Dostoévsky e o Rabelais quanto aqueles publicados em russo nas duas 

coletâneas de escritos de 1975 e de 1979. 

Em 1976, é publicado o texto “Epos e romance”, primeiro no livro Problemas de 

Teoria do romance, editado por Vittorio Strada, e, em seguida, republicado em Teorias e 

realidades do romance (1977), sob a edição de Giuseppe Petronio. Há ainda a 

publicação de Cesare Cases, “A teoria do romance em Luckás e em Bakhtin” (1979), 

ensaio voltado para a relação Bakhtin e Luckás a propósito do gênero romanesco.  

A partir de 1980, como podemos observar, o interesse nas obras de Bakhtin e 

do Círculo aumentam na Itália. Juntamente com o trabalho de Ponzio, a recepção 

italiana encontra em Holquist e Clark (1984) fontes para a recuperação do 

pensamento bakhtiniano. Ainda nos anos 80, é publicada a coletânea A cultura na 

tradição russa do século XIX e XX, com escritos de Vasselóvski, Potebniá e Bakhtin – a 

obra editada por D'Arco Silvio Avalle, em Strumenti critici, 42-43. Considerando a 

concepção bakhtiniana de literatura, Avalle evidencia uma série de oposições 

binárias (epos/romance, imóvel/móvel, trágico/cômico etc.), as quais estão 

relacionadas, segundo o autor, às categorias humboldtianas de ergon e energheia. Há a 

publicação de A linguagem como prática social (tradução De R. Bruzzese e N. Marcialis, 

Bari, Dedalo, 1980), editado por Ponzio, na qual foram recolhidos ensaios de 

Volóchinov que foram publicados entre os anos de 1926 e 1930. No mesmo ano, no 

segundo fascículo da revista Scienze umane (Dedalo), dirigida por Ferruccio Rossi-

Landi e A. Ponzio, são publicados em tradução italiana de N. Marcialis dois escritos 

de Bakhtin, a “Resposta à revista Novy Mir” (1974) e “Bases filosóficas das ciências 

humanas” (1974), reunidos sob o título “Ciência da literatura e ciências humanas”. 

Em 1981, na revista Intersezioni, é publicado um ensaio de V. Strada, no qual se 

intitula “Diálogo com Bakhtin” e também a tradução de C. Strada Janovic das 

“Anotações” de Bakhtin de 1970-71. Esse texto, inclusive, foi posteriormente incluído, 

juntamente com a “Resposta a Novi Mir”, na tradução da coletânea russa de 1979 dos 

escritos de Bakhtin, publicada com o título O autor e o herói, que possui edição pela 

própria C. Strada Janovic, em 1988. 

No ano seguinte, em 1981, publica-se o livro de A. Ponzio, Sinais e contradições 

- Entre Marx e Bakhtin, nas edições Bertano (Verona). Nesta obra são tratadas questões 

acerca da teoria da linguagem e da literatura, da alteridade na construção de uma 

fundamentação teória. O autor põe à luz a concepção de linguagem para Bakhtin em 

consideração e diálogo com Marx, Marr, Chomsky e Steiner, discutindo, assim, a 

posição inclassificável de Bakhtin em meio a diversas perspectivas. 

Em 1983, temos o fascículo 7 de Metamorfosi (Angeli) é inteiramente dedicado 

à Bakhtin com o título A Linguagem, o corpo, a festa - Para um repensamento da temática 

de Mikhail Bakhtin. Esta edição contém diversas ensaios de autores com interesses 

disciplinares diversos, que vai da história das tradições populares e da etnologia até 
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a história medieval, filosofia e a teoria da literatura, da eslavistica à hispanística, 

entre outras. Ressaltamos também a resenha editada por N. Marcialis, “Bakhtin e o 

seu círculo”, que resume o conhecimento das obras do círculo de Bakhtin (de 

Medviédev, Volóchinov, L. V. Pumpianski, M. I. Kagan e faz uma lista dos escritos 

de Bakhtin em ordem de publicação e das traduções em italiana até 1981. No mesmo 

ano, por iniciativa de Clive Thomson, realizou-se a I Conferência Internacional 

voltada para a Mikhail Bakhtin, denominada “M.M. Bakhtin, his circle, his 

influence”, na Queens University de Kingston (Ontario, Canada). Em 1985, foi 

realizada a II Conferência Internacional acerca de Bakhtin: “Bakhtin teórico do 

diálogo”, dessa vez em Cagliari, sob organização de Silvano Tagliagambe e 

Simonetta Salvestroni e teve as atas da Conferência publicadas na Angeli, editadas 

por Franco Corona, em 1986. 

Por fim, entre os anos de 85 a 90, outras importantes contribuições foram 

feitas, por meio de publicações e eventos, na Itália referente à teoria da linguagem 

bakhtiniana. Dentre as quais, citamos o volumoso fascículo (em dois números) da 

revista L'immagine riflessa, Saggi su Bakhtin (Ensaios sobre Bakhtin, 1985), editado por 

Nicolò Pasero, com escritos de autores italianos e estrangeiros; a conferência 

internacional sobre Bakhtin, em 1989, com paricipações de Holquist, Iris Zavala e 

Ponzio, realizada em Urbino; o livro de A. Ponzio, editado por S. Petrilli, intitulado 

Man as a Sign (1990), no qual retoma alguns trabalhos precedentes e conta com um 

texto de Petrilli, “The Problems of significs em Welby, Peirce, Vailati, Bakhtin”; e, em 

1991, a “Introdução” de V. Strada à tradução italiana, de Federico Pelizzi, do livro de 

Clark e Holquist de 1981, acerca de Bakhtin. 

No mundo hispânico, também encontramos trabalhos de grande relevância 

nos estudos bakhtinianos. Em especial, mencionamos aqui os trabalhos de 

recuperação do contexto de produção do Círculo e comparativo de Iris Zavala, La 

postmodernidad y M. Bajtin – uma poética dialógica (1991), Escuchar a Bajtin (1996) e 

Bajtin y sus apócrifos (1996), editado por Serguei Botcharov e Tatiana Bubnova. Esta 

última consiste em outro importante nome para filosofia da linguagem proposta pelo 

Círculo, sobretudo pelo trabalho tradução das obras do Círculo de Bakhtin para a 

língua espanhola e, posteriormente, a ser uma das primeiras a traduzir para o 

português diretamente do russo. 

Por fim, na França, encontramos um dos principais centros na recepção da 

teoria bakhtiniano, principalmente por meio de autores como J. Kristeva e T. 

Todorov, no trabalho de tradução. Em 1970, Problemas da Poética de Dostoiévski é 

traduzida para o francês e outra versão suíça, juntamente com a versão francesa de A 

cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 

Contudo, os trabalhos de publicação das obras do Círculo, na França, possuem 

alguns equívocos no que diz respeito a ordem de textos bem como o entendimento 

de conceitos, por exemplo, dialogismo, noção central no pensamento bakhtiniano. De 

acordo com Ponzio (2010), Todorov compreendeu dialogismo como certo tipos de 

intertextualidade, como a troca de turnos entre os interlocutores ou qualidade de 

personalidade – isto é, uma abertura à palavra do outro. E que, por diálogo, entende-
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se o limite do indivíduo, a alteridade que impede o acabamento e a identidade. Pois, 

conforme afirma o pesquisador italiano, é nisto que constitui a revolução 

bakhtiniana: atenta-se, em todas as questões e campos, antes para a alteridade do que 

para identidade. 

Há também a questão de nomenclatura. Na tradução francesa, ocorre a 

substituição do termo “metalinguística” por “translinguística”. Esse alteração na 

terminologia elimina o caráter crítico da concepção bakhtiniana, pois divide as 

competências disciplinares, ou seja, enquanto a translinguística dedica-se ao 

discurso, a linguística continua a pensar a linguagem, porquanto apenas o discurso é 

dialógico. Quando, na verdade, para Bakhtin e o Círculo, a crítica está justamente 

nessa abordagem abstrata da linguística, fechada e completa da linguística, de modo 

a desconsiderar o princípio dialógico da linguagem. 

Nesse sentido, até mesmo as relações puramente lógicas, formais, como 

Bakhtin nos mostra em Questões de estilística no ensino de lingua, possuem graus de 

dialogicidade, pois elas dependem dela, isto é, elas apenas podem existir na 

linguagem, na fala, no pensamento, concretamente. Nas palavras de Ponzio  

 

A dialógica bakhtiniana refere-se não apenas ao discurso, o objeto da 

translinguística de Todorov, mas também à consciência, ao pensamento, à 

ideologia, à linguagem, à lingua, ao corpo, ao signo verbal e não verbal. A 

referência de seu conceito filosófico, metalinguística, do diálogo é o pensamento 

ocidental de Platão a Marx: esse “discurso” é o seu referente, e é no confronto 

com esse discurso que ele, passando para Dostoiésvski, realiza uma verdadeira e 

específica revolução copernicana. (idem, p. 320, grifos do autor) 

 

Apontada essas divegências iniciais, faz-se necessário, mencionarmos os 

trabalhos de outros dois nomes que contribuem para os estudos bakhtinianos: 

Bénédicte Vauthier e Patrick Sériot49. Atualmente, seus trabalhos compõem, de forma 

significativa, as pesquisas voltadas para as questões do autoria, contexto 

sociohistóico das obras do Círculo bem como a compreensão dos conceitos na 

filosofia da linguagem bakhtiniana. 

Todas estas recepções e estudos acerca da obra do Círculo de Bakhtin, da 

inglesa à francesa, passando pelas versões italianas e hispânicas, influenciaram na 

recepção da teoria bakhtinana no Brasil. Desde a década de 80, temos a presença das 

obras do Círculo aqui no Brasil. A partir de leituras das versões inglesa, Geraldi 

começa pensar os textos bakhtinianos, sobretudo a produtividade dos gêneros 

discursivos, para as questões de ensino na sala de aula50. No final dos anos 80, 

começam a surgir as primeiras traduções para fins acadêmicos feitas por Faraco51, na 

                                                 
49 SÉRIOT, P. Volosinov e a filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola, 2015. / VAUTHIR, B (org). Slavica 

Occitania Numéro 25 – Mikhaïl Bakhtine, Valentin Volochinov et Pavel Medvedev dans le contexteeuropéen et 

russe. France: Toulose, 2007. 
50 GERALDI, J. W (Org). O texto na sala de aula - leitura e produção. Cascavel: Assoeste, 1984. 
51 FARACO, C. A et al. Uma introdução a Bakhtin. Curitiba: Hatier, 1988. / a tradução do ensaio de Volóchinov, 

“Discurso na vida, discurso na arte”. 
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Universidade Federal do Paraná, além de obras sobre a teoria bakhtiniana. Mas é nos 

anos 90 que o pensamento bakhtiniano aparece mais fortemente no Brasil. Aparecem 

as primeiras traduções a partir do francês e depois do espanhol, os documentos de 

educação oficiais introduzem as obras do Círculo na bibliografia e publicações de 

dissertações e teses tornam-se frequentes. 

Podemos dividir a recepção e estudos dos textos do Círculo de Bakhtin em, 

pelo menos, dois momentos distintos. O primeiro a partir das traduções e leituras a 

partir de outras línguas; e, em uma segunda fase, com as traduções feitas diretamente 

do russo e a ida de pesquisadores nacionais para outros países. 

No início das traduções aqui no Brasil, como também no começo dos estudos 

sobre a filosofia bakhtiniana, não se atentavam para a questão de autoria das obras 

do Círculo, o que gera interpretações um tanto distorcidas dos conceitos e da 

unidade de pensamento que os textos apresentam, como no caso do livro Marxismo e 

Filosofia que Paula & Stafuzza nos apresentam 
 

No Brasil, a obra Marxismo e filosofia da linguagem é traduzida em 1981, sem 

respeitar a autoria de Volochinov - como também ocorre com Freudismo. Isso 

pode ser prejudicial aos estudos bakhtinianos, pois pode levar a discussões 

equivocadas acerca da abordagem de algumas concepções e também a 

interpretação, dada tanto a diferença temporal (datas das publicações traduzidas) 

quanto a atribuição de todos os textos a Bakhtin. (2010, p. 15) 

 

Confome já apontamos aqui, além da questão da autoria, outro entrave nas 

traduções era a questão da tradução feita a partir de outras traduções, o que infere 

em traduzir junto interpretações (vozes) que não necessáriamente estejam coerentes 

com o pensamento do Círculo. 

Tal aspecto relacionado às traduções, porém, tem sido aprimorado conforme 

os estudos sobre o Círculo e sobre a teoria vão avançando, com obras sendo 

traduzidas diretamente do russo, o que contribui para uma melhor abordagem da 

metodologia bakhtiniana nas pesquisas. As traduções diretas do russo, iniciadas por 

Paulo Bezerra, da Estética da Criação Verbal (2003), do Problemas da Poética de 

Dostoiévski (200) e os trabalhos de tradução recentes feitos por Sheila Grillo e 

Ekaterina Vólkova Américo - inclusive com ensaios das próprias tradutoras e do 

editores russos, notas contidas na edição russa -  têm nos permitido melhor 

compreender a complexa filosofia da linguagem bakhtiniana.  

Outro fator que contribui para o esclarecimento das obras do Círculo, é a saída 

de pesquisadores para França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, a fim de ampliar 

as interpretações da teoria bakhtiniana. Decorrente desse movimento, resultou 

também, na vinda de pesquisadores desses diversos países para o Brasil, com o 

intuito de ministar conferências, palestras, minicursos e aulas na pós-graduação. 

Nesse sentido, é que, atualmente, no Brasil, possuimos trabalhos com 

contribuições significativas para os estudos bakhtinianos como, por exemplo, O 

pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas (2001), de Marília Amorim; Vinte 
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Ensaios sobre Bakhtin (2006), por C. A. Faraco, C. Tezza e G. Castro; Janelas 

bakhtinianas: refrações, reflexões e rascunhos (2008), de W. Miotello; Série Bakhtin: 

Inclassificável, em 4 volumes (2010, 2011, 2013 e no prelo), organizado por L. de Paula 

e G. Stafuzza; dentre outras inúmeros obras. 

Assim, pesquisas nacionais e internacionais como as mencionadas acima a 

respeito das obras do Círculo integram-se no amplo campo de investigação 

epistemológica e contribuem para uma organização dos estudos e a possibilidade de 

uma nova visão sobre a teoria, revelando os diversos “Bakhtins” nos textos. Há uma 

contribuição também no que tange ao excesso de usos de algumas concepções-chave 

do pensamento bakhtiniano (diálogo, polifonia, carnavalização), interpretadas de 

modo equivocadas e usadas à exaustão, sem uma reflexão aprofundada em relação 

aos demais conceitos e esferas sociais, o que leva ao seu desgaste. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dessa reflexões, é possível compreender que a proposta de uma 

filosofia da linguagem aberta e assistemática, conforme propõe o Círculo, dá-se por 

diversos fatores.  

Primeiramente, podemos citar a heterogeneidade na formação dos membros 

que compõe o Círculo. Constatamos a presença de biólogos, matemáticos, musicistas, 

físicos, filósofos, estudiosos do teatro, dentro outros. Isso permite a reflexão das 

interações sociais a partir de múltiplas linguagens, fazendo uso, inclusive, de 

conceitos metaforizados como, por exemplo, o caso de organismo vivo, polifonia, 

forças centrífugas e centrípetas, dramaticidade. 

A construção de uma teoria calcada no diálogo com diversos grupos teóricos e 

artísticos contribui para a reflexão ampla dos fenômenos sociais, isto é, da 

linguagem. Bakhtin e os demais membros incorporavam as contribuições das 

correntes vigentes em sua época bem como as desenvolvidas ao longo das eras, tanto 

na Rússia Soviética quanto no Ocidente (diríamos que mesmo no Oriente, dado ao 

fato de termos estudiosos em línguas e literatura orientais, como Volóchinov) e 

reelaboravam-nas, propunham uma terceira via teórica, tal qual apresentamos nas 

seções anteriores. 

Por fim, as condições sociohistóricas da União Soviética influenciaram na 

forma que se deu tal elaboração teórica. Diante das perseguições e restrições teórico-

metodológicas impostas pelo regime stalinista-leninista, as ciências humanas tiveram 

seus trabalhos desenvolvimentos por meio de uma linguagem obtusa e 

constantemente metaforizada, daí que a delimitação dos conceitos a partir de outras 

linguagens convergir com os estudos bakhtinianos. 

Foi desse modo que o Círculo de Bakhtin viu a literatura como meio para 

propor uma filosofia da linguagem que pudesse analisar as relações sociais em sua 

amplitude, incorporando suas diferenças, a vivacidade e dinamicidade do jogo em 

sociedade. Nesse sentido, a Palavra transcende, para os estudiosos russos, e toma 

condições de linguagem, de maneira alargada. Ao ser concebida de tal forma, torna-
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se possível utilizar o pensamento bakhtiniano para outras linguagens, como 

fundamentação teórica, em diversas esferas da vida.  
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo promover uma breve reflexão acerca das fronteiras 

existentes (ou não) entre duas perspectivas linguístico-discursivas através das quais o estilo 

é conceituado. A fim de cumprir esse propósito, apresentaremos, primeiramente, o estilo 

através da perspectiva dos gêneros, utilizando como aporte teórico os postulados de Bakhtin 

(2011) e, em seguida, demonstraremos como Discini (2004, 2007, 2015, 2015a) caracteriza o 

fenômeno estilo, conferindo-lhe uma abordagem semiótica. Por fim, teceremos algumas 

considerações sobre as fronteiras que encontramos entre as ideias bakhtiniana e disciniana, 

os seus pontos de contato, e, especialmente, os diálogos que, do nosso ponto de vista, elas 

estabelecem. 

 

Palavras-Chave: Estilo. Bakhtin. Discini. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ogo na primeira página de sua obra, Sant’anna Martins (2003) explica que a 

Estilística é uma das disciplinas voltadas para os fenômenos da linguagem, 

tendo por objeto o estilo. Contudo, consciente da complexidade na qual essa 

temática está mergulhada, ela própria indaga na sequência: “e o que é estilo?” 

(SANT’ANNA MARTINS, 2003, p. 1), questão sobre a qual a autora se debruça em 

todas as páginas seguintes do seu livro. 

Juntamente com Sant’anna Martins, diversos estudiosos da atualidade vêm se 

dedicando a compreender a forma como o estilo se manifesta. Neste trabalho, 
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ED-HC). E-mail: santarosa.asr@gmail.com 
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apresentaremos duas perspectivas através das quais o estilo é entendido, a fim de 

reunirmos elementos que nos capacitem a encaminhar uma reflexão acerca do 

diálogo por elas travado. 

A primeira seção traz à tona a compreensão do estilo a partir da perspectiva 

dos gêneros. Tendo Mikhail Bakhtin como representante, essa perspectiva trabalha 

com uma concepção mais ampla de língua e, por isso, insere o conceito de estilo no 

cenário da enunciação, enfatiza o coletivo e o social e concebe o estilo como um dos 

três componentes do gênero do discurso. Sob a ótica bakhtiniana, apesar dos estudos 

de estilo estarem vinculados à Estilística, essa disciplina não é independente da 

gramática, mas, ao contrário, gramática e estilística possuem uma combinação 

orgânica que se baseia na unidade concreta do fenômeno da língua, o enunciado. 

A segunda seção nos convida a vislumbrar o estilo do ponto de vista da 

semiótica. Para Norma Discini, todo texto tem estilo, porém, esse fenômeno se 

apresenta materializado ou “encarnado” em um sujeito (o éthos) e só através dele 

pode ser identificado. Sendo assim, apesar de estar no texto, o estilo corresponde ao 

éthos do sujeito. É importante ressaltar ainda que, não obstante o estilo esteja 

abrigado no campo da semiótica, segundo Discini, ele é o objeto da estilística 

discursiva, a qual investiga o modo recorrente e organizado de dizer, do qual resulta 

um modo próprio de ser no mundo (DISCINI, 2015a).  

Consideramos que tanto Bakhtin como Discini contribuem sobremaneira para 

o desenvolvimento dos estudos linguístico-discursivos e é nesse sentido que 

encaminhamos a terceira seção deste trabalho. Nela, tentamos desvelar os possíveis 

entrecruzamentos que perpassam as teorias bakhtiniana e disciniana acerca de estilo, 

ressaltando tanto as fronteiras que as individualizam quanto os pontos de contato 

que as unem.  

  Este trabalho, portanto, carrega a relevância de se constituir como um 

empreendimento inédito, haja vista que não se limita apenas a recuperar o arcabouço 

teórico dos autores acerca do conceito de estilo, mas avança ao empreender uma 

reflexão cotejada a esse respeito, tendo em vista o indiscutível alcance que as 

considerações de Bakhtin e Discini representam para o desenvolvimento de 

perspectivas teóricas e metodológicas sobre o conceito de estilo. 

 

1. O ESTILO NA PERSPECTIVA DOS GÊNEROS 

 

Abordando a temática do estilo sob uma perspectiva social, temos Mikhail 

Bakhtin. Entretanto, para entendermos a abordagem que este autor confere ao estudo 

desse fenômeno, precisamos apresentar primeiramente (mesmo que de forma 

resumida) o arcabouço que embasa sua teoria dos gêneros do discurso.  

Para Bakhtin: 
 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso 

sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, 
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não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego de uma língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 

enunciados refletem as condições específicas e a finalidade de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 

pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, 

acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o 

conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados 

pela especificidade de um determinado campo de comunicação. Evidentemente, 

cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p. 261-262). [Grifos do autor]  

 

Acerca desse quadro epistemológico fornecido por Bakhtin, interessa-nos 

evidenciar dois aspectos:  

 

▪ A relação intrínseca que o autor estabelece entre linguagem e sociedade, a 

qual representa a base de sua teoria. 

▪ A disposição da listagem dos fatores constituintes do processo de 

comunicação, a qual começa pela apresentação do aspecto mais amplo (os 

campos de atividade humana) até findar com os aspectos mais estritos, 

isto é, os elementos que compõem os gêneros do discurso (o conteúdo 

temático, o estilo e a construção composicional).  

 

Considerando esse papel que Bakhtin atribuiu ao estilo dentro do cenário 

enunciativo, Adam (2002) acrescenta que, enquanto a construção composicional 

reside no nível macrolinguístico, o estilo está situado no nível microlinguístico, o que 

o posiciona, nesse caso, na extremidade final dessa listagem, uma vez que tem a 

função de operar a seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. 

Essa ordenação poderia sugerir, à primeira vista, que o estilo é um fator 

vinculado às escolhas do sujeito. Apesar disso, Bakhtin enfatiza de forma insistente 

que a seleção à qual ele se refere está necessariamente condicionada às possibilidades 

que cada gênero disponibiliza, isto é, “todo estilo está indissoluvelmente ligado ao 

enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 2011, p. 265). 

Nesse sentido, qualquer interpretação que aproxime o fenômeno “estilo” da 

individualidade do sujeito deve ser afastada, já que a manifestação do estilo é 

entendida como resultado das coerções do gênero e, consequentemente, das coerções 

sociais que regem os eventos comunicativos. 

Com efeito, essa tônica dialógica ocupa o lugar de destaque em todo o 

discurso de Bakthin. A título de ilustração, vejamos um dos tantos trechos em que ele 

aborda essa questão: 
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 O falante não é um Adão, e por isso o próprio objeto do seu discurso se torna 

inevitavelmente um palco de encontro com opiniões de interlocutores imediatos 

(na conversa ou na discussão sobre algum acontecimento do dia a dia), ou com 

pontos de vista, visões de mundo, correntes, teorias, etc. (no campo da 

comunicação cultural). Uma visão de mundo, uma corrente, um ponto de vista, 

uma opinião sempre tem uma expressão verbalizada. Tudo isso é discurso do 

outro (em forma pessoal ou impessoal), e este não pode deixar de refletir-se no 

enunciado. O enunciado está voltado não só para o objeto, mas também para os 

discursos do outro sobre ele. No entanto, até a mais leve alusão ao enunciado do 

outro imprime no discurso uma reviravolta dialógica, que nenhum tema 

centrado no objeto pode imprimir. A relação com a palavra do outro difere 

essencialmente da relação com o objeto, mas ela sempre acompanha esse objeto. 

Reiteremos: o enunciado é um elo na cadeia de comunicação discursiva e não 

pode ser separado dos elos precedentes que o determinam tanto de fora quanto 

de dentro, gerando nele atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas 

(BAKHTIN, 2011, p. 300). 

 

Conforme observamos, Bakhtin trabalha com uma concepção ampla da língua, 

centrando suas pesquisas na esfera da enunciação e é dentro dessa perspectiva que a 

teoria dos gêneros é desenvolvida. Sendo assim, ele postula que as práticas 

linguageiras sociais produzem conjuntos de enunciados que se agrupam por 

caraterísticas composicionais, temáticas e de estilo e, em consonância com essa 

compreensão, define o estilo como o conjunto de características linguísticas 

recorrentes de um grupo, tratando-o não como uma marca particular de cada 

indivíduo, mas como componente do gênero.  

 Podemos dizer então, na esteira do raciocínio bakhtiniano, que os gêneros do 

discurso são os grandes reguladores do grau de expressividade nos textos, de modo 

que, quanto mais o gênero se aproxima da esfera literária, mais liberdade estilística o 

sujeito terá e vice-versa. Contudo, vale lembrar que o próprio autor adverte que, 

mesmo nos gêneros literários, o estilo jamais poderá se desvencilhar das coerções 

(ora mais fracas, ora mais fortes) imputadas pelo gênero: 
 

Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, são bem mais 

mutáveis, flexíveis e plásticos; entretanto, para o indivíduo falante eles têm 

significado normativo, não são criados por ele mas dados a ele. Por isso, um 

enunciado singular, a despeito de toda a sua individualidade e do caráter 

criativo, de forma alguma pode ser considerado uma combinação absolutamente 

livre de formas da língua [...] (BAKHTIN, 2011, p. 285). [Grifos do autor]  

 

Acerca dessa constatação, Bakhtin chama ainda atenção para o fato de que se 

estilo é constitutivo do enunciado e o enunciado sempre se manifesta em um gênero, 

então existem dois estilos ou duas caracterizações atribuíveis a ele: o estilo funcional, 

o qual reflete essa estabilidade entre os textos de cada gênero, tornando-o 

reconhecível, e o estilo individual, o qual se configura nas escolhas textuais-
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discursivas que o sujeito faz, mesmo que, segundo o autor, essas escolhas estejam 

sempre subordinadas às imposições estilísticas do gênero, ao ponto de, em certos 

gêneros, a manifestação do estilo individual ficar resumida apenas a aspectos quase 

biológicos da individualidade55. 

Apesar de ser o pai da célebre máxima “nenhum discurso é neutro” 

(BAKHTIN, 2011), as discussões do autor recaem visivelmente sobre a investigação 

da primeira subclassificação do estilo (o estilo funcional). Em outras palavras, as 

pesquisas bakhtinianas tiram de cena o sujeito e direcionam todos os holofotes para 

os gêneros do discurso, já que, do seu ponto de vista: 

 

[...] na imensa maioria dos gêneros discursivos (exceto nos artístico-literários), o 

estilo individual não faz parte do plano do enunciado, não serve como um 

objetivo seu, mas é, por assim dizer, um epifenômeno do enunciado, seu produto 

complementar (BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 

Esse posicionamento nos parece um tanto perigoso, se tomarmos em 

consideração que, ao relegar o estilo individual à condição de mero complemento, 

um questionamento em torno do caráter único de cada criação verbal está sendo 

consequentemente desencadeado, haja vista que, se a função do estilo se restringe a 

evidenciar similaridades entre os textos, no sentido de aparentá-los com outros 

espécimes pertencentes deste ou daquele gênero discursivo, então, em muitos casos, 

o sujeito estaria atuando não como criador, mas como mero reprodutor textual-

discursivo ou, pelo menos, estaria subentendido que as escolhas operadas por ele são 

irrelevantes no processo da enunciação. 

Convém esclarecer que não estamos, em absoluto, negando a fundamental 

importância dos estudos bakhtinianos que postularam - de forma irrevogável - a 

ligação entre estilo e gênero. Entretanto, a sugestão de que o estilo individual merece 

menor atenção em seus estudos, a ponto de ser retirado do plano do enunciado, 

passa-nos a impressão de que, nessa perspectiva, trabalha-se com um conceito de 

estilo que se apresenta, de certo modo, “mutilado” em sua característica de garantir a 

individuação do que é dito. 

Sobre a perspectiva através da qual Bakhtin encara o estilo, é relevante ainda 

mencionar, como última observação, que, na ótica bakhtiniana, os estudos de estilo 

também aparecem vinculados à Estilística. A novidade é que, para ele, tal disciplina 

não é independente da gramática, mas, ao contrário, gramática e estilística possuem 

uma combinação orgânica que se baseia na unidade concreta do fenômeno da língua, 

o enunciado (BAKHTIN, 2011).  

 

 

 

 

                                                 
55 Expressão utilizada pelo autor (BAKHTIN, 2011, p. 265). 
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2. O ESTILO NA PERSPECTIVA SEMIÓTICA  

 

Partindo do princípio de que o estilo é um desdobramento discursivo do 

éthos56 do qual resulta um modo próprio de ser no mundo, Norma Discini adota uma 

postura semiótica frente a essa temática e postula que tudo tem estilo. Segundo ela: 
 

Cada texto, como unidade de sentido que se tem à mão para análise, apresenta 

vetores de estilo, que reúnem as marcas da enunciação enunciada, as quais se 

estendem aos mecanismos de textualização. Tais marcas, espalhadas num único 

texto, remetem à totalidade, tal como o dado remete ao não dado. Assim os 

vetores fazem ver o todo que subjaz à parte (DISCINI, 2015, p. 14). 

 

Ressaltamos aqui não só o fato de que ela assegura a presença de “vetores de 

estilo” em cada texto, como também a possibilidade que o analista tem de identificá-

los, uma vez que deixam marcas, por meio dos mecanismos de textualização. Para 

Discini, inclusive, as informações obtidas por meio dessa análise revelam uma voz, 

um caráter e um modo próprio do ser no mundo e é isso que respalda a compreensão 

do estilo como homogeneidade discursiva (DISCINI, 2015a). 

Ainda seguindo esse fio, Discini também afirma que o estilo não corresponde 

a simples átomos de expressividade acrescentados a uma certa norma “grau zero de 

expressão”57. Ao invés disso, revela-se na totalidade integral do enunciado e o 

enunciador é responsável por julgamentos melhorativos e pejorativos, os quais 

determinam a semântica da totalidade como um sistema de valores éticos.  

Temos aqui, portanto, um entendimento de estilo que centra sua discussão no 

sujeito e corresponde a determinado éthos, o qual, como imagem de “quem diz” dada 

por um modo sistematizado de dizer e depreensível de uma totalidade de 

enunciados, vincula-se à concretização discursiva de um estilo.   

No bojo dessa concepção discursiva de estilo, a autora explica ainda que: 

 
[...] da relação entre uma constante – uma forma – e as variações sustentadas pela 

forma, emerge o “homem” como estilo. Sob as flutuações enunciativas 

decorrentes de cada situação de comunicação, fica robustecido o corpo de cada 

autor da enunciação pressuposto a uma totalidade discursiva, que é fechada em 

si como unidade de sentido, mas é também aberta. Imanência (fechamento em si) 

e transcendência (abertura para o mundo) encontram-se na estrutura do corpo, 

que é histórica. [...] O homem apresenta-se como éthos: imagem de quem diz, 

dada por um modo recorrente e organizado de dizer, na apropriação feita pela 

estilística discursiva, da noção de éthos vinda da retórica aristotélica (DISCINI, 

2015a, p. 13). [Grifos da autora] 

 

                                                 
56 Do ponto de vista da retórica aristotélica. 
57 Expressão utilizada pela autora (DISCINI, 2015a, p. 14).  
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Ao tratar sobre a imanência e a transcendência do estilo, Discini se refere à sua 

constituição dupla, uma vez que, sob a ótica da estilística discursiva, este se firma 

como um corpo homogêneo (pela constância de procedimentos discursivos 

articulados entre si) e heterogêneo (pelo embate com o interdiscurso).  

Ancorados nessa premissa, podemos inferir que a atuação do estilo ocorre 

simultaneamente de forma endógena e exógena, consequentemente escorrendo pelos 

entremeios das camadas discursivas, haja vista que, do ponto de vista da autora, a 

estilística discursiva “dilui os limites entre o interior e o exterior, entre o eu e o outro, 

a fim de permitir que venha à luz o estilo como corpo contingente, posto nos 

discursos segundo ética e estética próprias” (DISCINI, 2015a, p. 12). [Grifo da autora] 

Outro ponto chave da estilística discursiva proposta por Discini é a relação 

que ela estabelece entre estilo e sentido, conforme nos mostra este excerto: 

 

A orientação imprimida à construção do sentido, sustento para o processo do 

corpo actorial, é pensada em duas direções: a) na organização do sentido da 

totalidade, enquanto encadeamento sintagmático entre os textos; b) na 

organização do sentido no interior de cada texto, enquanto transformações no 

eixo paradigmático do percurso gerativo, instrumento que contempla o plano de 

conteúdo de cada texto. O percurso gerativo de sentido, tripartido em níveis, do 

mais abstrato ao mais concreto, organiza-se de tal modo que um nível faz surgir 

outro, já que todos eles têm algo em comum. A conversão de um nível a outro é 

garantida por mecanismos de aspectualização do autor da enunciação, 

processados no interior de cada texto. Para a primeira orientação referida, valem 

as distintas presenças do cotejo de um texto com outro, encadeados linearmente 

na totalidade; daí se depreende a emergência do corpo actorial que, como estilo, é 

confirmado nas distintas etapas da própria consistência [...] o que corrobora o 

princípio unificador na sua alternância ao longo do todo, que radica as partes 

(cada parte vista como um dos enunciados que compõem a totalidade). A partir 

daí, o estilo visto num único texto corresponde a uma presença percebida sob o 

estatuto de realizada (DISCINI, 2015, p. 24-25). [Grifos da autora] 

 

As palavras da autora evidenciam que a estilística discursiva reconhece o 

estilo como parte do fazer interpretativo de um enunciado, além de inseri-lo entre os 

elementos presentes no processo interacional, entendendo-o como parte constitutiva 

do efeito de sentido produzido no e pelo discurso, o que nos leva a enxergar, nas 

ideias de Discini, uma consciência de que o estilo está presente em todas as etapas do 

“percurso gerativo de sentido” que vai se organizando através de mecanismos 

internos de processamento do texto. 
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3. FRONTEIRAS E TRAMAS ENTRE AS VISÕES BAKHTINIANA E 

DISCINIANA DE ESTILO 

 

A partir das ideias respaldadas nos estudos de Bakhtin e Discini, buscamos 

tecer considerações acerca das fronteiras e entrecruzamentos que vislumbramos entre 

os pensamentos dos referidos autores, na intenção de evidenciar um diálogo possível 

que perpassa as teorias bakhtiniana e disciniana acerca de estilo. 

Muito embora estejam evidentes pontos de convergência entre a forma como 

ambos nos apresentam o fenômeno do estilo, não se pode negar que, apesar de 

apresentarem pressupostos comuns, percebe-se que trilham, em certa medida, 

caminhos paralelos que se cruzam, mas que também se separam na proporção em 

que apresentam suas perspectivas. 

Em Discini (2015, p.13), o estilo se revela “como fato diferencial, já que o 

homem, como identidade, é entendido como o que se compõe na relação com seu outro, 

a alteridade”, sendo a semelhança entre um e outro o que viabiliza o surgimento das 

diferenças, as quais, por sua vez, permitem nascer o estilo. É nesse sentido que a 

teoria disciniana afirma ser o estilo constitutivamente heterogêneo, corroborando 

com a filosofia bakhtiniana da linguagem, que enxerga o fenômeno do estilo como 

dialógico por excelência. 

Ainda nessa perspectiva, a dupla constituição do estilo a que alude Discini 

corresponde, de certo modo, à dupla caracterização a que Bakhtin faz menção, no 

sentido de que o estilo funcional e o estilo individual referidos por este estão 

contemplados na ideia de estilo do gênero e estilo autoral apresentados por aquela. 

Conforme afirmamos, para Discini, tudo tem estilo e tal pensamento fica 

evidente na medida em que a autora situa suas reflexões entre as ideias de que o 

estilo é o homem e o estilo são dois homens. Logo, manifesta-se tanto por meio da 

expressão individual, o estilo autoral, como também em todo e qualquer gênero, o 

estilo do gênero. Assim sendo, conforme Discini (2004), o estilo corresponde a um eu 

constituído por meio do diálogo com o outro. O estilo é o homem, na medida em que 

é a expressão de uma individualidade, se for pensado para o homem um modo 

próprio de presença no mundo, que se concretiza, segundo a referida autora, 

conforme a ideia de um ethos. Enquanto isso, na visão bakhtiniana de estilo, este 

estaria mais condicionado ao gênero do que ao indivíduo.  

Na relação entre identidade e alteridade, encontramos consonância entre as 

ideias de Discini e Bakhtin, posto que, ao expor a compreensão de que o homem 

apresenta-se como um éthos, isto é, imagem de quem diz, dada por um modo 

recorrente e organizado de dizer, a autora situa o estilo como fato diferencial.  

Nesse sentido, portanto, o estilo se constitui de forma homogênea, uma vez 

que há uma constância de procedimentos discursivos articulados entre si no interior 

de uma totalidade. E, ao mesmo tempo, de forma heterogênea, considerando o 

embate com o interdiscurso, o que supõe um modo próprio de responder ao outro, 

sendo assim, dialógico por excelência, conforme o pensamento bakhtiniano. 
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Discini afirma ainda que, para se considerar o estilo, quer seja na perspectiva 

de uso do critério estético, que leva em conta a relação entre língua literária e estilo, 

quer seja na ausência de critério estético, considerando o uso espontâneo da língua 

nas situações de comunicação cotidiana, como na visão de Bakhtin, não se pode 

ignorar que estão em jogo circunstâncias sociais e institucionais em que elas 

emergem.  

Tampouco se pode deixar de tomar em consideração a noção de gênero, na 

perspectiva bakhtiniana, a qual salienta a necessária relação de cada produção verbal 

a uma determinada esfera de atividade humana. Dessa compreensão, origina-se a 

concepção proposta por Bakhtin de gêneros do discurso, caracterizáveis pelas 

regularidades associadas ao conteúdo temático, à construção composicional e ao 

estilo e considerados enquanto formas estáveis (orais ou escritas) associadas a cada 

esfera de atividade. 

É válido destacar que Discini (2015) reitera essa noção de gênero proposta por 

Bakhtin, quando destaca a necessidade de se olhar um pouco mais para o gênero 

textual, o qual se organiza de acordo com uma composição, uma determinada 

temática e um estilo. Inclusive, a autora, ao conduzir seus estudos, o faz sem deixar 

de atentar para os gêneros do discurso, o que, segundo ela, acaba de certa forma por 

remeter à situação de comunicação. Desse modo, o gênero é considerado como 

instrumento para a identificação do estilo, sendo a noção de gênero, efetivamente, 

inseparável daquela de estilo. 

Desse modo é que se percebe que o estilo, para Bakhtin, estaria fortemente 

condicionado à noção de gênero e a todos os aspectos que subjazem ao gênero 

específico do qual falante/escrevente faz uso para se comunicar, ao passo que, para 

Discini, o estilo pode ser visto como efeito de individualidade, na medida em que o 

sentido, examinado como construção do sujeito e como efeito de sentido, assim o 

permite. Logo, o estilo pode ser entendido como um fato formal e diferencial. 

Enquanto Bakhtin define o estilo como o conjunto de características 

linguísticas recorrentes de um grupo, tratando-o não como uma marca particular de 

cada indivíduo, mas como componente do gênero, Discini encara esse aspecto como 

sendo um efeito de individualidade, sendo necessário, para sua descrição, o exame 

de mecanismos de construção do sentido dos textos, os quais remetem ao sujeito 

pressuposto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, discutimos as ideias de Bakhtin, relacionando-as às ideias de 

Discini acerca do mesmo fenômeno, o estilo, buscando indicar pontos de 

convergência e/ou divergência e tecendo reflexões a partir das contribuições dos 

autores. Inicialmente, apresentamos o estilo na perspectiva dos gêneros, conforme 

delineado por Bakhtin, e partimos para a abordagem do estilo na perspectiva 

semiótica, segundo a visão de Norma Discini.  
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A partir das ideias apresentadas, buscamos sinalizar os entrecruzamentos 

percebidos entre o pensamento de um e outro autor, de modo a revelar o diálogo 

percebido nas entrelinhas do arcabouço teórico por eles delineado, evidenciando os 

pontos em que se aproximam e em que se distanciam suas reflexões. Neste sentido, 

procuramos, especificamente na última seção, recuperar o que se pode observar, no 

discurso disciniano, relacionado aos postulados bakhtinianos subjacentes à proposta 

com a qual ela trabalha. A autora revela, em seus posicionamentos, uma evidente 

influência dos pressupostos bakhtinianos, quando fala de gênero, entre outros 

pontos, apesar de não explicitar referência ao teórico.    

A perspectiva apresentada por Mikhail Bakhtin, a partir de uma concepção 

mais ampla de língua, aborda o conceito de estilo à luz da enunciação, enfatizando os 

aspectos coletivo e social e concebendo o estilo como um dos três componentes do 

gênero do discurso, juntamente com o conteúdo temático e a construção 

composicional.  

Segundo a perspectiva proposta por Discini, para quem todo texto tem estilo, 

esse fenômeno se concretiza em um sujeito (o éthos) e somente através dele pode ser 

identificado. Desse modo, torna-se compreensível a ideia de que, apesar de estar no 

texto, o estilo corresponde ao éthos do sujeito.  

Neste sentido, encaminhar uma discussão a partir do diálogo estabelecido 

entre as ideias de Bakhtin e Discinini, a nosso ver, permite o surgimento de reflexões 

suscitadas pelo cotejamento das ideias desses dois autores a respeito do mesmo 

fenômeno, o que não apenas contribui para o avanço da teoria, como também é capaz 

de fomentar a ampliação do conhecimento na área, contribuindo inclusive, nas 

palavras de Discini, para aumentar a inteligibilidade do próprio conceito de estilo. 
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TINHA UM BAKHTIN NO MEIO 

DO CAMINHO 
 

Francisco Leilson da SILVA58 
 

 

 ensaio apresentado torna-se um momento de refazer o caminho da minha 

da minha formação acadêmica, trazer à tona lembranças os momentos que 

encontrei a teoria bakhtiniana, logo imbuída do meu caminho de leitor, de 

acadêmico e busca por ser humano, demasiadamente humano, pleno e atuante no 

mundo da vida para quebrar e ultrapassar fronteiras. 

Uma sensação de morte, um sabor de destruição fazia parte do meu degustar 

cotidiano. A companhia de todas as minhas horas era uma mistura de um temor da 

morte e uma urgência de realizar todas as coisas. A inimiga chamada depressão vivia 

à minha porta, sempre querendo ser dona, trazendo um prazer e sabor especial pela 

poesia de Augusto dos Anjos: 

 

ASA DE CORVO 

 

Asa de corvos carniceiros, asa 

De mau agouro que, nos doze meses, 

Cobre às vezes o espaço e cobre às vezes 

O telhado de nossa própria casa... 

 

Perseguido por todos os reveses, 

É meu destino viver junto a essa asa, 

Como a cinza que vive junto à brasa, 

Como os Goncourts, como os irmãos siameses! 

 

E com essa asa que eu faço este soneto 

E a indústria humana faz o pano preto 

Que as famílias de luto martiriza... 

 

É ainda com essa asa extraordinária 

Que a Morte — a costureira funerária — 

Cose para o homem a última camisa! 

(ANJOS, 1993, p. 121) 

 

                                                 
58 Doutorando PPGEL - UFRN 
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Entre pensamentos, negociações e martírios fui para um curso superior em 

uma universidade particular. Nesse espaço de produção em massa de portadores de 

diplomas de ensino superior, comecei a abrir meus horizontes e entender meu lugar 

no mundo, os espaços destinados para o saber histórico e sua importância na 

formação de um cidadão consciente. 

 

UM ANJO VOLTADO PARA O PASSADO: história 

 

Entrar em uma universidade particular foi um momento doloroso por vários 

motivos, desde a mensalidade, até não me sentir capaz de estudar em uma 

universidade pública. Eu queria fazer o curso de História para ser um erudito, para 

ser um ser de leituras, mas, na verdade, o que me separou do curso de Letras foi o 

medo de não aprender toda gramática e R$ 50,00 a mais na mensalidade, muitas 

vezes, o óbvio eu não conseguia enxergar. 

Quanto mais eu entrava no universo da História, mais eu me achava em 

Letras, mais eu me achava no ensino, mais o fato histórico movia-me para o mundo 

letrado, então meus hábitos de leitura ficaram mais arraigados e intensos.  

Estudar antropologia foi um achado sem precedentes para uma nova 

perspectiva de mundo, pois sempre me vi apenas no lugar da vítima, também me 

descobri algoz. Aquele que era silenciado pelas questões mais diversas, logo se 

descobre algoz e causador de dor nos outros, logo não deixar de agradecer ao 

Professor Mestre Geraldo Barboza de Oliveira Júnior por essa voz que emana 

libertação pelo conhecimento científico. 

Como posso esquecer a primeira vez que estudei didática? A corujinha como 

era chamada a professora da referida disciplina entregou uma avaliação e soltou a 

seguinte frase: “Você é um herói!!!” A frase ficou mais forte que qualquer coisa, 

porém olhei o conteúdo da prova que vinha com uma nota máxima. Estava tão 

acostumado com escárnio que esperava uma crítica ferrenha e com doses de requinte 

de crueldade, pois afinal no curso superior os ultrajes viriam mais trabalhados no 

puro intelecto. 

Nesse rol de novas descobertas, a filosofia ganhou destaque que eu não posso 

esquecer da caverna mitificada e platônica. Eu estava na caverna e saindo de lá por 

meio do conhecimento. Como fica claro, o conhecimento histórico não tinha grande 

peso para mim, sempre estava centrado no aspecto didático ou mais generalista das 

disciplinas. Nenhum conteúdo específico me envolvia profundamente, apenas a 

capacidade da interdisciplinaridade, assim, estudar diferente assuntos me movia 

para o estudo da História. 

Para ser justo com o curso um momento que me chama atenção de verdade foi 

o estudo da Escola dos Annales. A História ganhou ares de Ciência desde o século 

XVII, efetivou-se como uma organização de métodos, fontes históricas e tudo que 

constitui uma área de conhecimento científico. Ainda no século XX começou o 

questionamento sobre a História das elites, firmadas em datas e eventos históricos 

com uma marca positivista sem levar em consideração o que comumente chamamos 
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de contexto, vazia de análises e observação de estruturas sociais que circunvizinham 

todas nossas ações. 

Na primeira década do século XX, surge na França uma revista que mudou o 

entendimento sobre a História chamada “Annales d’Histoire Économique et Sociale”, 

tendo por fundadores Lucian Febvre e Marc Bloch, assim definindo um renovo da 

historiografia e sendo denominado uma nova perspectiva de História, ou seja, uma 

nova corrente historiográfica chamada Escola do Annales. 

Começar a ver a História na perspectiva dos negros, mulheres, homossexuais, 

proletariado, trouxe uma visão de significação para meu entendimento enquanto 

pessoa. Nesse processo, eu decidi estudar gênero e estudar uma perspectiva feminina 

sobre o mundo que somente na perspectiva da última fase dessa escola ganhou 

significado, é o que passou a ser conhecido como “História Cultural”. 

Entrar em um curso da universidade que na sala, dentre as demais, cursavam 

oito pessoas que possuíam a mesma diferença que eu foi não me sentir sozinho no 

mundo e ter um grupo para se agregar. O chamado G8 era reconhecido como o 

grupo que determinava quem sobreviveria ou não na sala, quem estava na elite 

daquele ambiente ou era jogado ao chamado baixo clero daquele curso. 

A valorização docente era nível tão alto que escutei muitas vezes que minha 

eloquência deveria ser empregada no direito, pois não fazia sentido estar ali, afinal 

seria um desperdício empregar tal habilidade na sala de aula. Nesse período, eu tive 

minha primeira experiência da docência, um momento desagradável, não conseguia 

ministrar bem o conteúdo, não lidava bem com aquele contexto de Educação de 

Jovens e Adultos, quase terminei minha carreira docente que mal tinha começado e 

pedi para sair. Eu não me adaptava àquele público e sempre parecia um ultraje ter 

alunos mais velhos que eu, a sensação de incômodo era enorme, parecia que como 

cantou Caetano Veloso “alguma coisa estava fora da ordem” e estava mesmo, a 

minha falta de experiência estava gritando por todos os poros. 

Segui o curso, seguiu a vida e o meu desejo de entrar na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte não arrefeceu. Logo depois, aquele mísero pagamento de 

um mês de ministração de aula serviu para pagar minha taxa de inscrição do 

vestibular que tanto almejava ser aprovado e entrei no curso de Pedagogia 

começando um martírio de fazer dois cursos paralelos, porém me deterei mais à 

frente relatando a trajetória na UFRN. Eu conheci o cinema com os colegas do curso 

de História, a primeira vez que vi uma “telona” tinha dezoito anos e o filme que 

estava em cartaz era “Cidade de Deus”, então a sétima arte nunca mais saiu da 

minha vida. 

Nessa loucura de pagar muitas disciplinas em paralelo nas duas instituições, 

cheguei ao final do curso de História e fiquei sem saber qual mulher estudaria, pois 

fiquei encantado com a luta das mulheres por um espaço na sociedade patriarcal, 

pensei em estudar as benzedeiras como meio de preservar a cultura popular, o 

patrimônio histórico e manter viva a memória das mulheres que rezavam pela cura 

das pessoas, porém uma Tereza carmelita já estava me cercando e acompanhava no 

fim do curso. 
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 Em momento de arroubo espiritual, eu tive uma experiência com Santa 

Tereza Benedita da Cruz. Comecei a pesquisar sobre sua vida, descobri uma judia, 

ateia, que leu o “Livro da Vida” (livro de Teresa D’Ávila) em uma noite, experiência 

que também fiz para entender como Edith Stein se converteu ao catolicismo depois 

da leitura da obra. 

A carmelita perseguida pelo Nazismo escreveu uma obra marcada pelo 

posicionamento católico, dedicada a vida acadêmica, pois foi a primeira mulher 

doutora em filosofia da Alemanha do período Weimar. Ela foi professora de um 

curso de Pedagogia e autora de um livro chamado “A mulher segundo a natureza e a 

graça” que consegui provar que sua perspectiva de posicionamento da mulher de 

sua época trazia elementos do movimento feminista de vanguarda. 

As referências bibliográficas quase inexistentes promoveram uma busca 

incessante por qualquer texto que ajudasse a alcançar o objetivo de provar que ela 

era uma mulher à frente do seu tempo. Consegui por meio de Mary del Priore e 

Guacira Lopes para provar que a “Santa” Tereza Benedita da Cruz estava em 

contexto de vanguarda e termino o curso com uma nota 9,5 que ajudou a melhorar 

meu ego, porém ainda permanecido sobre o infortúnio como descreve o seguinte 

poema: 

 
SOB A CRUZ 

 

Maria, 

hoje permaneci contigo 

sob a cruz 

e jamais sentira tão claramente 

que foi sob a cruz que te tornaste 

nossa mãe. 

Como a fidelidade de uma mãe da terra 

não escutaria solícita a última vontade do filho? 

Mas tu, tu eras a Serva do Senhor; 

o ser e a vida do Deus feito Homem 

estavam inteiramente inscritos 

no teu ser e na tua vida. 

Foi assim que tomastes os teus no teu coração, 

e foi com o sangue de teus sofrimentos 

que resgataste cada alma para uma nova vida. 

Tu nos conheces a todos: nossas feridas, nossas chagas, 

tu conheces também o esplendor celeste 

que o amor de teu filho 

quer difundir sobre nós na claridade eterna. 

Assim, guia solícita nossos passos. 

Nem um preço é para ti 

muito alto para conduzir-nos 

ao fim. 

Mas aqueles que escolheste 



 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

2
1

3
 

para te seguir, 

para te rodear, um dia, de perto 

do trono eterno, 

devem permanecer aqui contigo sob a cruz; 

é com o sangue de seus sofrimentos 

que devem encontrar o esplendor celeste 

das almas preciosas 

que o Filho de Deus lhes confiou em 

herança.59 

 

Meu martírio branco continuava, a crucificação dos desejos ainda me 

mantinha cativo à carne que me constitui. Nesse período, vivenciei a situação 

descrita como maestria consciente “que havia colado sua boca na boca da estátua da 

mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra” 

(LISPECTOR, 1995, pég. 18), na verdade, beijei a boca de um moço de pedra e lá se 

foi desperdício do meu primeiro beijo numa pedra de quartzo, sem valor, sem ser 

lapidado, sem função comercial, esse fato ocorreu na capela do que espaço que é 

chamado atualmente campus. Assim, estabeleceu-se o fim do curso técnico em 

construção civil no antigo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RN), o 

fim da minha inocência amorosa, o fim da condenação religiosa e o próprio fim do 

curso que não fazia nem um sentido para mim. Várias historiadores citavam Bakhtin, 

logo eu já tinha uma familiaridade com esse nome. 

 

VONTADE DE SABERES 

 

O curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para 

mim foi um sofrimento no início, odiava o curso, as disciplinas, os professores, os 

alunos, o horário, pois estudava à noite e a perspectiva de alunos do curso noturno 

era apenas se tornarem massa de manobra e ganho de dinheiro para donos das 

escolas particulares. 

Eu trabalhava um horário ministrando aulas de história para séries finais do 

Ensino fundamental e, no outro horário, cursava Pedagogia que me causava uma 

autocomiseração sem fim por não ter escolhido outro curso. 

Recordo-me que minha nota no vestibular foi excelente e poderia ter escolhido 

e passado em outro curso. Apenas estudar numa instituição federal me movia ir para 

aquelas aulas que eu considerava chata, a vontade de mudar de curso, de desistir, de 

refazer minha vida começou a afetar na minha vida em todos os aspectos. 

Cada vez mais entrava em conflito com o curso, comigo mesmo, com o 

trabalho, a vida parecia dura, cruel e não via beleza, nem vida. Nunca me dei bem 

com rotinas, nem com imposições, a vontade de ser eu mesmo era muito forte e 

intensa que qualquer coisa. Minhas lembranças dos primeiros períodos desse curso 

                                                 
59 Texto disponível em: <http://oscgoiana.blogspot.com.br/2013/01/sob-cruz-poema-de-santa-teresa-

benedita.html>. Acesso em: 20 ago 2016.  

http://oscgoiana.blogspot.com.br/2013/01/sob-cruz-poema-de-santa-teresa-benedita.html
http://oscgoiana.blogspot.com.br/2013/01/sob-cruz-poema-de-santa-teresa-benedita.html
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estão envoltas em muita raiva e revolta, até porque a maioria dos assuntos não eram 

novidade, nem trazia alguma reflexão mais profunda. 

A rotina me matava aos poucos, o cotidiano torturante era uma coisa 

fustigante para mim, então surgiu a internet e com ela minha fuga ganhou um nome 

chamado Orkut, MSN e tudo mais que me tirasse daquele contexto sórdido e 

sombrio que vivia. 

Eu comecei a ler mais literatura brasileira, a cuidar mais da minha vida 

intelectual, sempre estava mais próximo das letras, muitos amigos cursavam letras 

ou tinham a leitura como hábito muito forte, o que me empurrava para algo que 

resistia por milhões de medos e anseios bobos.  

No decorrer do curso, assisti a outro filme que me tocou profundamente 

chamado “Uma lição de vida”. Uma professora universitária de literatura inglesa, 

chamada “Vivian Bearing” (Emma Thompson), sofre com um câncer de ovário em 

estado avançado. A professora a cada momento de sua doença e tratamento foi 

refletindo sobre sua rigidez enquanto professora, foi percebendo que ela era 

dispensável. Uma das falas da personagem que me marcou foi ela saber que para sua 

vaga existiam muitos candidatos e ela estava ali morrendo a mercê de uma 

enfermeira chefe que lhe dava carinho, atenção e humanidade. Aquele filme deixou 

uma lição tão profunda que mudei minha concepção sobre docência, sala de aula, a 

relação com os alunos e tudo mais que constituía a sala de aula. Assim, o 

conhecimento que ministrava ganhou mais respeito pelos alunos no aspecto humano 

e na dureza de reger uma sala, ser “dono” de parte do conhecimento que aquelas 

vidas têm acesso e quem sabe mudar os seus destinos. 

O curso de Pedagogia de formação generalista divide as disciplinas nos 

chamados ensinos. O aluno que está terminando o curso passa pelos ensinos antes de 

seguir para o estágio de regência. Não poderia ser diferente, o ensino que mais me 

marcou foi o de Língua Portuguesa I e II, logo não imaginava que lá começava a se 

delinear o meu futuro objeto de pesquisa que é a oralidade. No ensino II, eu ouvi 

pela primeira vez que a oralidade tinha uma gramática própria e me encantei. 

Outra disciplina que me encantou foi a Literatura Infanto-juvenil com o acesso 

a um mundo de leitura que já me cercava. Fábulas, contos e livros de temática 

infantil e juvenil começaram a ganhar força no meu imaginário e encontrei uma 

amiga: 
 

[...] PETÚNIA. Quero contar que acho o teu nome lindo. 

Depois que eu te conheci foi no dicionário ver se tinha Petúnia lá. 

E aí fiquei sabendo que flor que petúnia é. 

Depois que eu te conheci eu comecei a perguntar, onde é que tinha petúnia 

plantada para eu ir lê ver. 

Perguntei tanto que a professora resolveu fazer uma pesquisa de petúnias lá na 

classe. 

Todo mundo pesquisou. Mas só ontem eu via (sic) pessoalmente. 
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A professora trouxe um vaso com petúnia plantada dentro. Tinha roxa, cor de 

rosa e branca. Ela botou o vaso na janela e eu fiquei olhando para elas e pensando 

e você. Vendo que lindeza que é petúnia o teu nome ainda ficou mais bonito. 

O teu nome tão lindo PETÚNIA que eu vou sempre amar. Espero resposta. 

Tobias  

(BOJUNGA, 2006, p.130-131). 

 

Minha amiga Petúnia de Bojunga, de Tobias, da bolsa amarela e tantas outras 

aventuras que sempre estiveram presentes desde minha infância e nunca tinha 

percebido o papel daqueles docentes da literatura ficava imaginando minha 

descrição se eu fosse descrito nesses textos, seu fosse imortalizado na literatura 

deveria ser um bobo professor. Bakhtin apareceu em umas três disciplinas, nem 

imaginava que ele seria meu teórico de base e alicerce de vida.  

Sempre que eu refletia sobre minha profissão pensava que aqueles me 

descreviam como Clarice Lispector descreveu a personagem docente em “Os 

desastres de Sofia “O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. 

Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos, ele usava paletó curto demais, 

óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano”. 

A docência me colocou de fronte com duas situações bem peculiares que 

prefiro descrevê-las com muito cuidado e respeito. A primeira situação foi marcada 

duas paixões de alunos em sala de aula, um aluno e uma aluna se apaixonaram por 

mim nos meus primeiros anos de docência. 

A minha experiência mínima fez com que eu ficasse em silêncio, fingisse que 

nada estava acontecendo e deixei o tempo correr para que eles vissem meus ombros 

contraídos e o meu silêncio. Confesso que até hoje, quando por acaso encontro um 

dos seres ex-apaixonados, sinto um nó na garganta e fico meio sem ação, afinal no 

interior as pessoas guardam muito da vida uma das outras, assim ainda tenho 

resquícios dessa proximidade inconveniente. 

A segunda situação foi a falta de uma professora de Língua Portuguesa que 

exercia à docência no nono ano.  A chefia da instituição escolar não achou substituto 

para ela, logo justificado pelo conteúdo do ano em questão, mesmo quem tinha 

formação em letras não estava a fim de dar aula de orações coordenadas e 

subordinadas, muito menos qualquer outro conteúdo considerado difícil. 

Então, um dia qualquer recebo um comunicado que alguém muito importante 

da educação precisava falar comigo, eu teria que ir mesmo sem querer, afinal eu era 

um simples contratado. Aquele que era contratado tinha que cumprir ordens e 

aceitá-las de bom grado. 

Recebi o comunicado que deveria ser o novo professor de Língua Portuguesa, 

pois apesar de não ter a formação adequada, tinha responsabilidade e no momento 

isso seria o suficiente uma vez que ninguém queria a vaga. O mundo caiu sobre mim, 

chorei dias e dias, sofri muito, entrei em desespero, porém mal sabia que minha vida 

seria mudada em questão de meses. Entro na profundidade do Salmo 117 (118), em 

seu versículo vinte e dois, que recita a rejeição de uma pedra pelos pedreiros, porém 
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ela se tornou a pedra angular; igualmente, na minha vida docente, aquilo que parecia 

infortúnio tornou-se um motivo de vocação. 

Nesse contexto de vida e desencontros, recebo um presente da minha mãe que 

foi uma especialização em “Língua Portuguesa e Ensino”, porém já estava fazendo 

um curso de Psicopedagogia, também pela UFRN (tal momento de minha formação 

será relatado mais a frente). Estava eu mais uma vez no paralelo, no amontoado de 

conhecimentos e atividades que me deixava mais vazio.  Comecei a conhecer 

Bakhtin na especialização anteriormente citada. Eu nunca mais o deixei... 
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OS LIMITES DA CIDADE 

LETRADA EM UMA ESCOLA 

PERIFÉRICA DE FRONTEIRA BR/UY 

 

Lilia de Lima VIEIRA60 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho visa pensar de maneira teórica e reflexiva uma experiência docente 

durante a aplicação do projeto piloto do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), em uma escola periférica na cidade de Bagé, 

RS/Brasil, cidade que faz fronteira com o Uurguai, durante o primeiro semestre do ano de 

2017. O objetivo do projeto piloto visava trabalhar a língua espanhola em formato de 

oficinas, a partir da leitura de textos literários de escritores fronteiriços, ou seja, a partir da 

formação do leitor literário, poderíamos trabalhar também aspectos interculturais da 

fronteira, tendo em vista o contexto dos educandos. Também buscamos promover um 

espaço para o diálogo intercultural utilizando o texto literário latino-americano de fronteira 

como suporte no processo de sensibilização do educando à América Latina e sua história. Os 

resultados obtidos após a conclusão do projeto, nos levam a (re)pensar a configuração da 

cidade letrada. Podemos questionar até que ponto linguagem e poder andam irmanados, 

enfocando a relação entre a cidade letrada e os sujeitos que são marginalizados por ela. 

Neste sentido, é necessário compreender como funciona a nossa cultura escrita e o acesso à 

essa cultura, principalmente em sociedades que foram colonizadas durante vários séculos.  

 

Palavras-Chave: Cidade Letrada. Formação do Leitor. Linguagem e Poder. Prática Dialógica 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ntroduzo este trabalho apresentando o campo empírico no qual surge este texto. 

Sou Mestranda do Mestrado Prossional em Ensino de Línguas da Universidade 

Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Bagé/RS, e através de um dos 

componentes curriculares do mestrado, tive a oportunidade de aplicar um projeto de 

formação do leitor literário em literatura latino-americana em uma escola periférica 

da cidade de Bagé no estado do Rio Grande do Sul, durante o primeiro semestre de 

2017. Esta cidade está localizada em uma zona de fronteira com o Uruguai. O 

contexto de intervenção do projeto foi a Escola Municipal Professor João Tiago do 

Patrocínio. A instituição atende cerca de 200 alunos, desde a Educação Infantil até as 

séries finais do ensino fundamental, funcionando nos turnos manhã e tarde. Está 

                                                 
60 Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas pela Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), Campus Bagé/RS.  E-mail: lilialimaviera@hotmail.com 

I 
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localizada em uma região carente do município, visto que, grande parte dos alunos 

que estudam nesta instituição, são pertencentes à famílias de baixa renda. 

Neste contexto é que se desenvolveram as atividades do projeto, cuja ação 

pedagógica ocorreu no turno inverso com turmas de 8º e 9º ano do ensino 

fundamental. O objetivo do projeto piloto visava trabalhar a língua espanhola em 

formato de oficinas, a partir da leitura de textos literários de escritores fronteiriços, 

ou seja, a partir da formação do leitor literário, poderíamos trabalhar também 

aspectos interculturais da fronteira, tendo em vista o contexto dos educandos. 

Também buscamos promover um espaço para o diálogo intercultural utilizando o 

texto literário latino-americano de fronteira como suporte no processo de 

sensibilização do educando à América Latina e sua história. 

Os resultados que foram obtidos a partir desta prática, fizeram com que 

reflexões e caminhos “outros” surgissem e mudassem os rumos do projeto. A partir 

do momento que abri espaço para a escuta dos educandos, me deparei com uma 

realidade “outra”. Sendo assim, uma mudança de percurso se fez necessária.  

 

1. METODOLOGIAS E SUJEITOS DA PESQUISA 

  

No que tange aos instrumentos para a investigação e análise partimos de 

relatos escritos e orais dos educandos, em que eles relataram os novos conhecimentos 

adquiridos e o que acharam das oficinas ministradas. Utilizamos também de uma 

reflexão teórica dos resultados obtidos durante o processo. Os sujeitos envolvidos na 

ação foram alunos do 8º e 9º ano da escola, com idade média de 14 a 15 anos, todos 

jovens advindos do próprio bairro e arredores. 

Com relação a aplicação e desenvolvimento das atividades,  foram realizados 

dois encontros com duração de duas horas e meia cada, ocorridos no turno inverso. 

Como abordagem inicial do projeto, partimos de um diálogo com os educandos para 

questioná-los sobre o contato que eles tinham com a literatura, e se conheciam algo 

da nossa literatura fronteiriça, como, por exemplo, as obras do escritor 

fronteiriço/uruguaio Fabián Severo.61 Buscamos perceber também se os alunos 

conheciam algum escritor da cidade de Bagé. Também objetivávamos perceber se os 

alunos percebiam a influência do Uruguai em sua cidade, desde os nomes de 

estabelecimentos comerciais até a linguagem vigente no espaço fronteiriço.  

A atividade nº 1 das oficinas foi intitulada “Yo soy latinoamericano, sí, señor”. 

Este momento foi destinado a pensar na questão da identidade dos alunos e a 

história da língua espanhola, assim como também, a construção coletiva do conceito 

do que é ser latinoamericano. Já no segundo momento foi desenvolvida a leitura de 

poemas do escritor Fabián Severo. Nesta atividade, o objetivo era fazer com que os 

alunos tivessem acesso a este tipo de literatura e discutissem as questões que os 

                                                 
61 Este escritor escreve poemas em portunhol e problematiza as relações que são estabelecidas nas regiões de 

fronteira entre Brasil e Uruguai.  
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poemas abordam, no que tange às relações estabelecidas na fronteira e os diferentes 

tipos de sujeitos que fazem parte dela.  

Um outro momento das oficinas foi destinado a apresentar o documentário 

“La línea imaginária”62 que problematiza as questões em torno da variedade 

linguística da fronteira, principalmente a presença do portunhol. Para fechamento 

das oficinas foi proposto aos alunos que produzissem um material audiovisual sobre 

os temas abordados e os novos conhecimentos adquiridos em relação à leitura dos 

textos e discussões em sala de aula. O objetivo da proposta era possibilitar um espaço 

para o diálogo intercultural utilizando o texto literário latino-americano de fronteira 

como suporte no processo de sensibilização do educando à América Latina e sua 

história. Também de maneira mais específica, perceber o “outro” em si mesmo, no 

diálogo, na reflexão e na alteridade (BAKHTIN, 2003). Valorizar a produção literária 

existente na América Latina e na nossa fronteira de modo a possibilitar espaços de 

discussão e de construção de saberes sobre o que é ser latino-americano e fronteiriço. 

  

2. APRESENTANDO OS RESULTADOS E REPENSANDO A PRÁTICA 

 

No decorrer das oficinas surgiram diversas discussões com os alunos 

participantes. Em um destes diálogos, os alunos comentavam não conhecer muitas 

obras literárias, isso não era por mero desinteresse, mas pelo fato da escola não ter à 

disposição um acervo bibliográfico significativo. Outra questão problematizada no 

coletivo de alunos, foi o fato de muitos deles não terem acesso aos bens culturais de 

consumo público, como a biblioteca municipal (todos desconheciam a existência da 

mesma),  e a escola não havia possibilitado este encontro. Estes relatos me fizeram 

repensar minha prática. Me perguntei como poderia trabalhar algo tão específico 

como literatura de fronteira e as linguagens presentes no espaço fronteiriço, se meu 

aluno não tinha muito acesso à literatura em geral, tampouco poderia opinar sobre a 

existência ou não de obras literárias de autores fronteiriços, se não tinha contato com 

nenhum estabelecimento que dispusesse deste material.  

Tive diante de mim uma outra realidade, uma realidade de exclusão e 

marginalização dos sujeitos, que não percebiam ou identificavam a biblioteca 

pública, por exemplo, como um bem pertencente à todos e de acesso à todos.  

Pude chegar a esta conclusão, pois ao perceber as demandas dos meus alunos, 

levei todos para conhecerem as livrarias do município e a biblioteca municipal. 

Fizemos a rota da escola ao centro da cidade a pé. Levamos em torno de 40 minutos 

para chegar, o que de carro não seriam nem 10 minutos. No caminho, dialogávamos 

sobre as experiências dos alunos, sobre seus entretenimentos e coisas em geral que 

eles gostavam de fazer. Perguntei se eles tinham o hábito de vir com frequência ao 

centro da cidade em praças, shows, ets. Muitos deles relataram quase nunca, ou 

                                                 
62 Documentário realizado para apresentar a realidade das fronteiras entre Brasil e Uruguai no Rio Grande do Sul. 

O documentário apresenta declarações de sujeitos fronteiriços e imagens destes espaços. O vídeo pode ser 

encontrado no youtube: < https://www.youtube.com/watch?v=iw3ibMAzNa0> 
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nunca, frequantar o centro da cidade, ou se quer conheciam livrarias da cidade, 

muito menos a biblioteca pública do município. Segundo eles, somente os pais 

frequentavam o centro da cidade e mesmo assim, era somente para ir trabalhar, ou 

para pagar contas. 

Os resultados obtidos após a conclusão do projeto, nos levam a (re)pensar a 

configuração da cidade letrada, dentro da perspectiva teórica do pensador uruguaio 

Ángel Rama (1984). Podemos questionar até que ponto linguagem e poder andam 

irmanados, enfocando a relação entre a cidade letrada e os sujeitos que são 

marginalizados por ela. Neste sentido, é necessário compreender como funciona a 

nossa cultura escrita e o acesso à essa cultura, principalmente em sociedades que 

foram colonizadas durante vários séculos. A escola em questão se encontra a quase 

uma hora do centro da cidade, porém boa parte de seus educandos não têm contato 

com o centro. Sabemos que uma parcela significativa dos bens culturais de acesso 

público fica estabelecido no centro das cidades.  

Tendo em vista que o poder reside na língua, compreendo a partir da 

perspectiva teórica de Bakhtin (1988), que a palavra está presente em atos de 

compreensão e interpretação, e é um fenômeno ideológico por execelencia. Quando 

abrimos espaço para escutar o outro em suas particularidades e necessidades, 

estamos rompendo as fronteiras que limitam os sujeitos de acessarem determinados 

saberes e espaços em sociedade.  Foi o que aconteceu em minhas intervenção, tinha 

como objetivo trabalhar a literatura fronteiriça com os educandos e as influências 

linguísticas e culturais marcadas pelas relações entre brasileiros e uruguaios. O que 

me levou para um outro caminho, partiu de relatos dos educandos durante as 

oficians aplicadas.  

A escuta ao outro possibilitou a reflexão expressa neste trabalho, e abriu espaço 

para a construção de uma prática dialógica, iniciada na experiência vivida em sala de 

aula, no diálogo entre professora e alunos, e culminou na mudança de rotas e destinos. 

Mudamos o que havia sido programado pelas oficinas, levamos os alunos a conhecer 

os espaços que lhes são cerceados socialmente, mesmo estando aparentemente aberto a 

todos os públicos, o que vemos é apenas uma parcela da população local utilizar 

espaços culturais públicos, os sujeitos letrados (RAMA, 1984). 

A aluna A. Duarte de 15 anos confirma isto a partir de um relato escrito: 
 

“Não conhecia a origem de várias coisas. Também que dá para irmos ali (no 

Uruguai), sendo que várias pessoas em outros lugares não podem, ou melhor, 

não tem a liberdade de fazer isso. (...) Gosto de conversar, então gostei 

bastante da aula porque teve diálogo.” (Relato Escrito, 2017) 

 

Mais do que abrir espaço para escuta, casos como este exigem que o professor 

seja empático com o seu educando, interagindo e compartilhando a prática 

pedagógica.  Segundo Bakhtin (2003), a empatia e a exotopia são necessárias para a 

compreensão do outro. Enquanto que a empatia é um movimento de aproximação do 

outro/ético, a exotopia é necessária, pois possibilita o distanciamento entre o 
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interloctor e o objeto observável/ de interação. Não perceberia a necessidade de 

mudança de rotas, se não tivesse feito este movimento, este deslocamento reflexivo e 

comprometido com o “outro”. 

No que tange a leitura literária, constatamos que os alunos não possuem um 

maior contato com literatura em geral, o que tornou demasiadamente difícil uma 

abordagem prática voltada para a literatura fronteiriça. O que se observa quando se 

apresenta para o aluno o texto literário latinoamericano, detendo-nos 

especificamente nos textos produzidos em zona de fronteira sobre a temática, é que o 

discente desconhece total, ou parcialmente, este tipo de literatura. Poucos alunos são 

capazes de citar no mínimo um autor da América Latina, que não seja brasileiro. Esse 

distanciamento do aluno com o texto literário acarreta grandes dificuldades no 

processo de formação do leitor literário, e o fato de os alunos não lerem não pode ser 

percebido apenas como um fator cultural, mas também econômico e social. A escola 

precisa atentar para essa carência de modo que possa promover o diálogo 

intercultural nas instituições de ensino (JANZEN, 2005).  

O intercultural precisa vir à tona nas discussões do componente curricular de 

língua espanhola, e o texto literário surge como importante aliado para este intento. 

Segundo (JANZEN, 1998), há uma carência por parte do educando de compreender 

aspectos histórico-culturais do outro país cuja língua estuda. Falta-lhe aproximação 

com esse universo específico, ou até mesmo, a facilitação por parte do educador, para 

que o mesmo possibilite a realização de uma mediação didática cultural. 

A promoção de discussões sobre América Latina e Identidades por um viés 

intercultural no âmbito escolar se faz necessário, visto que nós, educadores, devemos 

auxiliar os educandos no processo de construção e aprendizagem de 

saberes/conhecimentos, com o objetivo de construir aquilo que Candau (2012) 

problematiza, que é a formação de sociedades democráticas, que articulem políticas 

de igualdade com políticas de identidade, ou seja, despertar no aluno o sentimento 

de pertencimento à América Latina, e que o mesmo reconheça o outro em si mesmo.  

A partir de Bakhtin, Torquato (2014) afirma que o diálogo intercultural “é 

constitutivo das culturas e propicia novas visões/compreensões da própria cultura, 

uma vez que esse diálogo implica tanto exotopia, quanto empatia na permanente (re) 

constituição das identidades culturais.” (TORQUATO, 2014, p. 03) Para Janzen 

(1998), o estranho funciona como fermento do desenvolvimento cultural: ensina a 

respeitar diferenças culturais e o seu reconhecimento para a melhor compreensão da 

própria e da outra cultura. 

Mediar conhecimentos sobre literatura latino-americana por um viés 

intercultural exige que estejamos dispostos a sair de nosso conforto, do ato de pensar 

no quadrado de nossas teorias sobre as coisas, e nos dispormos para as muitas 

formas de se ver e contemplar o mundo. Quando nos entregamos para o novo, somos 

automaticamente arremessados para um universo novo, uma esfera outra da 

realidade que nos cerca. Ou seja, para um lugar onde dialogamos, onde nos 

constituímos ainda mais enriquecidos de saberes e de vivências. Segundo (Bakhtin, 

2003) isso ocorre na alteridade, no ato de sair do nosso lugar para adentrar no mundo 
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do outro. E assim sendo, retornar, não “outro”, mas nós mesmos, ainda mais 

enriquecidos de sensibilidade e de conhecimento. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pensar a América Latina e a nossa fronteira no contexto atual da sociedade é 

de suma importância para o processo de sensibilização do contexto social e 

geográfico em que nos encontramos inseridos e muitas vezes não enxergamos. O “ser 

latino-americano” e “fronteiriço” parece algo distanciado, pois os próprios alunos 

que estão matriculados nas escolas regulares não conseguem nem mesmo se localizar 

geograficamente no tempo e no espaço quando o assunto é América Latina, muito 

menos perceberem-se como parte do todo latino-americano do qual fazem parte e são 

constituídos identitariamente. O poder que se outorga à cultura escrita também se 

torna foco do nosso estudo, visto que sabemos que aquele que é “letrado” é capaz de 

dominar espaços e bens de consumo com mais facilidade, diferente daqueles sujeitos 

que se encontram marginalizados socialmente e com um acesso ao saber restrito. 

A presença do outro é fundamental para o aprendizado, para a reflexão sobre 

a prática, pois nada sou sem este outro que me constitui. Somos o resultado das 

relações e dos diálogos que construímos e estabelecemos com o outro.  
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BNCC E ALTERIDADE: a 

construção do sujeito na educação 

infantil  
 

Luana RAMOS NEVES 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho investiga os cinco campos de experiências para a Educação Infantil pela 

Base Nacional Comum Curricular em paralelo com o conceitos de Bakhtin. Para pensar que 

sujeito é esse que temos na Educação Infantil com a BNCC, a pesquisa tem como objetivo 

dialogar e refletir como se espera o desenvolvimento da infância nessa etapa de 

escolaridade. Para iniciar uma busca para essa resposta esta pesquisa utiliza como 

metodologia a revisão de literatura, trazendo autores como Bakhtin e Marisol Barenco de 

Mello. Ao longo desta pesquisa pude observar avanços e retrocessos no que se diz respeito a 

Base Nacional Comum Curricular, infelizmente os retrocessos ganham peso e devem ser 

encarados como preocupação. 

 

Palavras-Chave: alteridade. Infância. BNCC. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Infância vista como categoria social ainda é algo novo, sendo assim as 

políticas públicas para essa fase da vida podem ser consideradas grandes 

conquistas. A obrigatoriedade da Educação Infantil é um exemplo de uma 

política recente e de grande importância para essa categoria. 

 
A Base Nacional Comum Curricular é  um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica. 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 

nº 9.394/1996) 

 

A Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e 

privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,em todo o Brasil. 

Mas como a Base Nacional Comum Curricular trabalha a formação do sujeito 

na Educação Infantil?  

Para Bakhtin, é na relação com o outro que os indivíduos se constituem, 

configurando alteridade. O ser se reflete no outro, refrata-se. A partir do momento 

A 
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em que o indivíduo se constitui, ele também se altera, constantemente. E esse 

processo não surge de sua própria consciência, é algo que se consolida socialmente, 

através das interações, das palavras, dos signos. Esse artigo tem como tema central as 

definições de alteridade trazidas por Bakhtin e como elas estão (ou não) introduzidas 

na Base Nacional Comum Curricular.  

Como as novas políticas de Currículo para a Educação Infantil lidam com 

autonomia do aprendizado do sujeito? Essa é uma das questões que eu busco 

responder aqui. Para isso faço uma revisão de literatura para imergir no conceito de 

alteridade, é uma revisão documental para entender melhor os cinco campos de 

experiências da BNCC no tocante a Educação Infantil. 

  

1. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um assunto que ganhou foco 

na educação e gera algumas dúvidas quanto ao seu conteúdo. Desta forma, a 

organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em campos de 

experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. A ideia é relacioná-las aos saberes e conhecimentos fundamentais 

a ser propiciados às crianças e associados às suas vivências. Configurando a base 

estrutural pedagógica, ou seja, as propostas curriculares que devem guiar as escolas 

com as aprendizagens necessárias para cada etapa. 

De acordo com o documento da base, a definição e a denominação dos campos 

de experiências também se baseiam no que dispõem as DCNEI (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil). 

 

Ao que se refere a Educação Infantil, a Base traz cinco campos de experiências:  

 

1.1 O eu, o outro e o nós 

 

O convívio com outras crianças e com adultos leva os pequenos a constituírem 

um modo próprio de agir, sentir e pensar, descobrindo que existem outros modos de 

vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 

Ao mesmo tempo, elas constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de 

reciprocidade e de interdependência com o meio. 

Sendo assim, na Educação Infantil, o ideal é criar oportunidades para que as 

crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, costumes, 

celebrações e narrativas. 

Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao 

outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que 

nos constituem como seres humanos. 

 

 

 

https://estantemagica.com.br/bsi/blog/bncc-e-alfabetizacao/
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1.2 Corpo, gestos e movimentos 

 

Desde cedo, com o corpo, por meio dos sentidos, gestos e movimentos, as 

crianças exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. 

Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos 

sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. 

E por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam com o corpo, emoção 

e linguagem. 

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade. Assim, é 

necessário que a instituição escolar promova oportunidades ricas para que os 

pequenos possam explorar e vivenciar um amplo repertório. 

 

1.3 Traços, sons, cores e formas 

 

O contato com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no 

cotidiano da escola, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 

vivenciar várias formas de expressão e linguagens. 

Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, 

criando suas próprias produções artísticas ou culturais. 

Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 

desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 

realidade que as cerca. 

Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em 

produções como as artes visuais, música, teatro, dança e audiovisual. Tudo a fim de 

favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal 

das crianças. 

 

1.4 Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as 

crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral. 

Pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e 

em múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular 

e pertencente a um grupo social. 

Neste mesmo sentido, a imersão na cultura escrita deve partir do que as 

crianças conhecem e das curiosidades. 

As experiências com a literatura infantil, propostas e mediadas pelo educador 

contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação 

e da ampliação do conhecimento de mundo. 

Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. 

propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários. 
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Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses 

sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabisco. 

Isso leva os pequenos, aos poucos, a conhecer as letras do alfabeto, em escritas 

espontâneas e não convencionais, mas que indicam sua compreensão da escrita como 

sistema de representação da língua e forma de comunicação. 

 

1.5 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes e sempre 

procuram se situar, seja em ruas ou em saber o que é dia ou noite, ontem ou amanhã. 

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, como seu próprio 

corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas e as transformações da 

natureza. 

E o mundo sociocultural, com as relações de parentesco e sociais entre as 

pessoas que conhece. 

Quais impactos esse novo currículo terá na vida das crianças? Uma questão 

que só a teoria não nos permite ter, devemos lembrar que a BNCC vai ser colocada 

em prática nas escolas em 2019. Mas podemos fazer um panorama, panorama esse ao 

qual tenho algumas críticas. Se a Base trás em seus campos a importância da 

interação com o outro é o ambiente na construção do sujeito, a mesma torna 

obrigatória para Educação Infantil o livro didático. Mas sabemos que nenhuma teoria 

pode ensinar tanto quanto a vivência de mundo, sendo assim que papel a escola 

passará a ter? Qual linha seguirá? Onde o livro didático vai se encaixar nessa fase? 

Será esse livro um podador dá curiosidade tão natural a essa faixa etária? Essa é a 

escola pela qual lutamos tanto? Sei que levantei questões que esse artigo por si só não 

é capaz de responder ainda, porém a reflexão se faz de extrema importância. 

 

2. ALTERIDADE  

 
Em “Estética da Criação Verbal”, Bakhtin afirma que “é impossível alguém 

defender sua posição sem correlacioná-la a outras posições”, o que nos faz refletir 

sobre o processo de construção da identidade do sujeito, cujos pensamentos, 

opiniões, visões de mundo, consciência etc. se constituem e se elaboram a partir 

de relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos, opiniões e dizeres. A 

alteridade é fundamento da identidade. (GEGe, 2009) 

 

Aqui tratamos da formação de sujeitos: seres expressivos e falantes, 

produtores e reprodutores de cultura, constituídos por palavras próprias e alheias. 

Tal especificidade remete atenção e cuidado ao formular um documento normativo 

que lista competências generalizando por grupo etário. 

Ao analisar os campos  de experiências, podemos refletir sobre a importância 

da alteridade na construção da subjetividade do sujeito, não estamos formando 
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alunos, estamos participando da construção social daquelas crianças. Esse é o 

currículo que uma escola de qualidade precisa propiciar. 

 
As relações sociais como as escolares são, antes disso, relações humanas, ou seja, 

relações entre seres humanos concretos, históricos e com uma história pessoal, 

“sujos do mundo”, e não seres etéreos dos manuais humanistas. Cada um que 

cruza nosso caminho é ao mesmo tempo a alteridade radical com quem 

dialogamos sem sínteses, e partilha conosco um tempo é um lugar, referências 

culturais e pertencimento a sociais. (BARENCO, 2017) 

 

Todos os campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular trazem em seu 

texto a importância das trocas de experiências e do outro na construção do conhecimento. 

Descobrindo o mundo e as pessoas nele existente que a criança vai se descobrindo, 

desenvolvendo e se tornando.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um sujeito que se construa na interação com seus amigos de turma, 

professores, comunidade escolar, suas explorações pelo mundo e sua interação com 

tudo e todos. Essas são experiências que nenhum livro pode proporcionar, 

nenhuma teoria pode abranger. Somente a ação e a curiosidade estimulada pode 

formar um sujeito ativo na formação do seu eu. 

Para concluir este artigo, gostaria de esclarecer que ainda é uma pesquisa em 

aberto, a saída da BNCC da teoria para o chão da escola é de fundamental 

importância para maiores reflexões. A obrigatoriedade do livro didático para 

Educação Infantil, também trazido pela base coloca em cheque todo belo discurso 

apresentado nos cinco campos de experiências da mesma. 

Qual perspectivas encontraremos em nossas escolas? Que tipo de sujeitos 

estamos formando? E o mais importante para que o estamos formando? São questões 

que por enquanto sem respostas. 

Finalizo esse artigo com um pequeno texto que sintetiza o sujeito ao longo 

deste retratado 

 
O menino pintor 

 

Era uma vez um menino que ia à escola 

Ele era bastante pequeno 

E ela era uma grande escola. 

Mas quando o menino descobriu que podia ir à sua sala caminhando através da 

porta da rua, ele ficou feliz. 

E a escola não mais parecia tão grande quanto antes. 

Uma manhã, quando o menininho estava na escola, a professora disse: 

“Hoje nós iremos fazer um desenho”. 

“Que bom” pensou o menininho. 

Ele gostava de fazer desenhos. 
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Ele podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos e 

ele pegou uma caixa de lápis e começou a desenhar. 

Mas a professora disse: “Esperem, ainda não é hora de começar”. 

E ela esperou até todos estarem prontos. 

“Agora” – disse a professora. 

“Nós iremos desenhar flores”. 

“Que bom”. – pensou o menininho. 

Ele gostava de desenhar flores. 

E ele começou a desenhar diversas flores com seu lápis rosa, laranja e azul. 

Mas a professora disse: “Esperem. 

Vou mostrar como fazer”. 

E a flor era vermelha, com o caule verde. 

“Assim” disse a professora. 

“Agora vocês podem começar”. 

O menininho olhou para a flor da professora. 

Então olhou para a sua flor 

Ele gostou mais da sua flor. 

Mas não podia dizer isto. 

Ele virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. 

Era vermelha com o caule verde. 

No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre a professora disse: 

“Hoje iremos fazer alguma coisa com barro”. 

“Que bom” – pensou o menininho. 

Ele gostava de barro. 

Ele podia fazer todo tipo de coisa com o barro: elefantes e camundongos, carros, 

caminhões. 

E ele começou a amassar e juntar sua bola de barro. 

Mas a professora disse: 

“Esperem. Não é hora de começar”. 

E ela esperou até todos estarem prontos. 

“Agora”. – disse a professora. 

“Nós iremos fazer um prato” 

“Que bom” – pensou o menininho. 

Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. 

A professora disse: “Esperem. 

“Vou mostrar como se faz”. 

E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. 

“Assim” – disse a professora. 

“Agora vocês podem começar”. 

Então ele olhou para o seu próprio prato. 

Ele gostava mais do seu prato que o da professora. 

Mas ele não podia fazer isso. 

Ele amassou o seu barro numa grande bola, novamente e fez um prato igual ao 

da professora. 

Era um prato fundo. 
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E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar e a fazer as coisas 

exatamente como a professora e muito cedo ele não fazia mais as coisas por si 

próprio. 

Então aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em 

outra cidade, e o menininho tinha que ir a outra escola. 

Esta escola era ainda maior do que a outra. 

E não havia porta da rua para sua sala. 

Ele tinha que subir grandes degraus até sua sala. 

E no primeiro dia ele estava lá. 

A professora disse: 

“Hoje nós vamos fazer um desenho”. 

“Que bom” – pensou o menininho, e ele esperou que a professora dissesse o que 

fazer. 

Mas a professora não disse nada. 

Ela apenas andava pela sala. 

Quando ela veio até o menininho disse: “Você não quer desenhar?” 

“Sim”, disse o menininho. “O que vamos fazer?” 

“Eu não sei até que você faça” – disse a professora. 

“Como eu posso fazê-lo?” – perguntou o menininho. 

“Da maneira de que você gostar”. – disse a professora. 

“E de que cor?” perguntou o menininho. 

“Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como posso 

saber quem faz o quê?” 

“E qual o desenho de cada um?” 

“Eu não sei”, disse o menininho. 

E ele começou a desenhar uma flor vermelha 

com um caule verde. 
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FRONTEIRAS DE 

ENUNCIADOS SOBRE 

ENUNCIADOS: o livro impresso no 

ambiente digital 
 

Marco Antonio VILLARTA-NEDER63 

Caroline Aparecida de LIMA64 

Letícia Arrabal Bonini da SILVA65 
RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar as fronteiras que se estabelecem entre os livros 

impressos enquanto enunciados em resposta a espaços de discussão virtual, no mundo 

digital, sobre as leituras que sujeitos fazem desses livros impressos. Para isso, serão 

analisados alguns blogs de discussão de leitura de livros impressos. Os conceitos 

bakhtinianos de enunciado e signo ideológico serão mobilizados para essa discussão, que 

abrangerá, também, uma análise da implicação que essas noções podem apresentar para as 

práticas pedagógicas no trabalho com a lingua(gem). 

 

Palavras-Chave: Círculo de Bakhtin. Tecnologias de leitura. Enunciado. 

 

INTRODUÇÃO 

  

m livro não se restringe a se constituir como objeto material. Na longa 

história da escrita e da leitura, em povos e culturas variados, sob diferentes 

nomeações, vem consistindo tanto em um suporte material para o registro 

da escrita e o ato de leitura, quanto das tecnologias e maneiras de (con)viver que 

suscita, mas das quais também é resultado. 

Seja sob a forma de placas de argila, papiros, pergaminhos, códices ou, mais 

recentemente, no aparato tecnológico de máquinas eletrônicas como os 

computadores, tablets, smartphones e e-readers, os livros se construíram nessas 

fronteiras entre o que são (como tecnologias e modos de interação) e o que contém 

(signos de linguagens e as tecnologias para representá-los). Desde os primeiros livros 

produzidos, é importante serem levadas em consideração as condições de acesso a 
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eles. Em algumas épocas e sociedades, as restrições se davam pela posse material, 

controlada, seja pelo alto custo e exclusivo acesso a círculos restritos do poder 

dirigente, seja por interdições de ordem política, moral, religiosa ou científica. 

No contexto do sistema escolar brasileiro, na Educação Básica, não é incomum 

que alunos e até professores vejam o livro como um artefato produzido para a escola. 

No contexto de uma realidade dentro da qual a escola tem pouco ou nenhum vínculo 

com a biblioteca, e a sala de aula constitui-se como um espaço estranho às funções 

concretas que a escrita e a leitura têm na sociedade, produz-se, não raramente, essa 

inversão do olhar para com o  livro. Com o advento da internet e o surgimento de 

novas tecnologias, o próprio espaço digital se constitui como um suporte diferente 

daquele em que são impressos os textos escritos, sejam livros, jornais, revistas ou 

quaisquer outras publicações.  

O referencial bakhtiniano sustenta-se em um olhar dialógico e dialético para 

com os sujeitos e para com a linguagem. Neste contexto pretende-se discutir, neste 

capítulo, fronteiras entre textos publicados em ambiente digital (páginas e blogs 

sobre leituras) e textos impressos em suportes não-digitais, mas que são objeto de 

comentários, análises e discussão nessas páginas. Entendemos que a existência desses 

sites e blogs configuram uma condição dialética e dialógica, de fronteiras entre esses 

dois âmbitos de produção, circulação e recepção desses textos e dos enunciados. 

Consideramos tanto os enunciados internos a esses textos, quanto esses textos 

mesmos enquanto enunciados. Objetivamos, ainda, discutir como esses textos, em 

cada um desses âmbitos, se constituem como signos para a construção intersubjetiva 

dos sujeitos que participam desse acontecimento e como essa constituição signica 

estabelece uma alteridade com a tradição de representação do livro tal qual se 

constroi na/a partir da escola. 

 Os conceitos bakhtinianos mobilizados neste trabalho serão os de  signo e 

enunciado presentes em Volóchinov (2013, 2017) e Bakhtin (2011). Utilizaremos, 

metodologicamente, a perspectiva dialética e dialógica, característica do Círculo de 

Bakhtin e o cotejo, indicado por Bakhtin (2011) e aqui também representado por 

Geraldi (2013). 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O livro como suporte a leitura possui em seu contexto uma constante 

tranformação de formato, suporte e tecnologias de registro, composição, 

armazenamento e condições de acesso à leitura.  Plaquetas de barro, papiros, 

pergaminhos, códices, ebooks são, mais que etapas evolutivas. Há uma 

interpenetração de tecnologias, de suportes e de modos de escrita e de leitura que 

estabelecem fronteiras entre diferentes maneiras de se conceber e de se consumir o 

livro.  

Nessa cadeia de tecnologias, a invenção do papel constitui um elo importante.  

Os chineses costumavam usar um material parecido com a seda, cujo produto final 

era conhecido como “papel de seda”,por ter um custo bem menor que o papiro e 
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pergaminho. Em seguida, oram usados outros tipos de matérias como folhas,madeira 

e ate a fibra de celulose,de forma muito rústica,diferente do que hoje conhecemos 

como papel. Quando essa tecnologia foi levada para a Europa, principalmente pelos 

árabes, houve, inicialmente, uma certa desconfiança, pela fragilidade e curta 

durabilidade do suporte. Depois, países como Italia,França,Espanha,Inglaterra e 

Holanda construíram a estrutura necessária para produção do papel, tornando o 

material fundamental na era Renascentista,a partir de quando o papel ganhou espaço 

no mundo da época . 

Assim como o papel os chineses começaram a fabricar pequenas peças de 

madeira com relevo de diversos signos da escrita para serem utilizados na impressão 

sobre o papel ,surgindo,  então, a tipografia. Em seguida,  com a necessidade de 

avanços,  surge a xilografia que constitui uma impressão em pranchas em relevo, 

que, embora pareçam semelhantes, tem como diferença a produção. Enquanto a 

tipografia era feita de maneira lenta,peça por peça a xilografia foi criada na intenção 

de produzir em maior quantidade e rapidez,  uma vez que na mesma prancha podia-

se ter vários caracteres,o que acelerava a produção.Depois das folhas com textos e 

imagens xilografados surgiram os livretos xilografados ,que geralmente tratavam de 

textos religiosos ou populares para atender à demanda da época . 

Os caracteres de tipo móvel surgiram com  Johannes Gutenberg, que utilizou 

uma tecnologia desenvolvida na China alguns séculos antes, que era prensa de tipos 

móveis. Desde então,  passou-se a reproduzir cópias de livros de forma mais rápida e 

eficiente, e a combinação deste elementos permitiu a reprodução dos livros de 

maneira mais econômica.  

A Revolução Industrial é outro fator importante na historia do livro,pois  

trouxe a maior transformação - a mecanização - que transformou a produção, 

circulação e recepção das obras impressas. A partir desse período a indústria do 

papel se modernizou, havendo demanda crescente para a produção de livros.  

A revolução digital transpôs para os modos de arquivamento, impressão e 

transmissão inicialmente as informações disponíveis e necessárias para o 

funcionamento dos computadores. Com o desenvolvimento da Internet e da World 

Wide Web (www), não somente os bancos de dados permaneceram como os 

materiais a serem produzidos, armazenados e impressos. Os conteúdos de livros e 

outras linguagens, tais como músicas, filmes e mapas, por exemplo, passaram a ser 

objeto desse circuito, agora disponível digitalmente.  

Os chamados e-books surgem em meados da década de 70,são arquivos de 

texto que formam um  mídia digital,equivalente aos livros impressos,mas podem ser 

lidos em diferentes suportes tecnológicos e de diferentes maneiras ,são lidos em 

aparelhos como celulares,tablets, e contam com recursos que os impressos não 

possuem,como por exemplo cada aparelho devido ao dispositivo de memória podem 

ter diversos livros em um único aparelho. 

Os primeiros livros digitais surgiram para serem lidos somente na tela de 

computadores,  mas com a constante necessidade de evolução, foram se modificando 

e atualmente estão nos diversos meios que conhecemos desde celulares até 
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tecnologias ligadas a grandes empresas de venda e difusão de conteúdos impressos e 

digitais.  

No entanto, se a impressão das pessoas é de uma sequência linear de 

tecnologias, a mais recente excluindo a mais antiga, não é exatamente isso que ocorre. 

Além de se manter uma convivência, no âmbito das sociedades, de diferentes 

tecnologias, com temporalidades e relações intersubjetivas entre autores e leitores, o 

próprio meio digital se presta, também, a divulgar, discutir e analisar livros 

impressos, em tecnologia de códices, em papel. 

A partir do referencial do Círculo de Bakhtin, vamos explorar algumas dessas 

fronteiras. Interessa-nos discutir não somente como são veiculados os enunciados 

presentes nos livros impressos em papel por meio de enunciados do meio digital dos 

sites que se comportam como clubes de leitura, mas pensar nesses objetos tecnológicos 

e simbólicos como enunciados. 

 

2. ENUNCIADOS DOS LIVROS X LIVROS COMO ENUNCIADOS 

 

O conceito de enunciado é um dos fundamentos teórico-epismtemológicos do 

Círculo de Bakhtin. No âmbito do Círculo de Bakhtin, a palavra enunciado não 

corresponde exatamente à noção que os autores russos desenvolvem e utilizam. Em 

russo, o substantivo vyskazyvánie (высказывание) implica processo. A língua russa 

possui dois verbos para 'falar': gavarit (гаварит) (perfectivo = ação ou evento 

definido, delimitado = falar uma língua) e skazat (сказать) (imperfectivo = falar em 

geral). Daí o verbo expressar-se é vyskazat (высказать), algo como dizer para fora, para 

o outro, já que вы é um prefixo verbal que aponta para a exterioridade. Há a variante 

vyskazyvat (высказывать), forma verbal que se mantém imperfectiva, evidenciando, 

ainda, a noção de "processo". A partir dessa forma verbal foi que o Círculo de 

Bakhtin criou o substantivo vyskazyvánie (высказывание), que foi traduzido por 

enunciado. No entanto, dada a sua característica imperfectiva, de processo, seria mais 

adequado entender o termo como processo de enunciar.  

Um primeiro âmbito conceitual do enunciado/da enunciação é situá-lo/a como 

um movimento de resposta ao que o/a antecede e de provocação a uma resposta 

posterior. Bakhtin aponta isso, quando diz que  

 
Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o 

antecederam e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. 

Ele é apenas um elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado. Entre os 

enunciados existem relações que não podem ser definidas em categorias 

mecânicas nem linguísticas. (Bakhtin, 2011, p. 371) 

 

Para Volochinov, o enunciado/a enunciação situa-se dentro do intercâmbio 

comunicativo social, ou seja, é na relação entre sujeitos, na unidade do 

acontecimento, que os signos são produzidos, retomados, se fazem circular e são 
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recebidos por esses sujeitos. Nem a língua, nem os suportes que registram os signos 

seus signos escritos gozam de uma imobidade: 

 
Antes de tudo, devemos recordar que a língua não é algo imóvel, dada de uma 

vez para sempre e rigidamente fixada em “regras” e “exceções” gramaticais. A 

língua não é de modo algum um produto morto, petrificado, da vida social: ela se 

move continuamente e seu desenvolvimento segue aquele da vida social. Este 

movimento progressivo da língua se realiza no processo de relação entre homem 

e homem, uma relação não só produtiva, mas também verbal. Na comunicação 

verbal, que é um dos aspectos do mais amplo intercâmbio comunicativo – o 

social -, elaboram-se os mais diversos tipos de enunciações66, correspondentes aos 

diversos tipos de intercâmbio comunicativo social. (Volóchinov, 2013,  157) 

 

 E, se é no intercâmbio comunicativo social que o enunciado existe como 

unidade e como realidade, é como enunciado concreto, na concretude da vida de 

sujeitos para quem a palavra não é uma mera designação, mas que, ao contrário, é 

criada na convivência deles no/com o mundo e cria, igualmente, o próprio mundo 

desses sujeitos67. E importa considerar questões como essa ao mobilizar o conceito 

para discutir o livro, não somente como portador enunciados, mas ele próprio, como 

enunciado concreto. As observações de Medviédev sobre o enunciado podem 

auxiliar nessa tarefa: 

 
A ligação entre o sentido e o signo em uma palavra, tomada separadamente, 

independentemente de um enunciado concreto, por assim dizer, em ‘palavra de 

dicionário’, é totalmente arbitrária e técnica. [...] Porém é diferente no caso de um 

enunciado singular concreto, mesmo quando ele consiste em uma palavra. 

Qualquer enunciado concreto é um ato social. Por ser também um conjunto 

material peculiar – sonoro, pronunciado, visual -, o enunciado ao mesmo tempo é 

uma parte da realidade social. Ele organiza a comunicação que é voltada para 

uma reação de resposta, ele mesmo reage a algo: ele é inseparável do 

acontecimento da comunicação. (Medviédev, 2012, p. 183) 

 

 Por fim, é pertinente à discussão e à análise aqui pretendidas, estender a noção 

de enunciado para a cadeia de signos que, tal como enunciados de ordens mais 

amplas, constituem-se como tais nessa cadeia que liga o que precede ao que sucede, 

por meio de um ato presente, único e singular, que situa os sujeitos, o acontecimento 

e os próprios signos. Diz Volochinov: 

 

Os signos também são objetos únicos e materiais e, como acabamos de ver, 

qualquer objeto da natureza, da tecnologia ou de consumo pode se tornar um 

signo. Neste caso, porém, ele irá admitir uma significação que ultrapassa os 

                                                 
66 Nessa tradução, высказывание está correspondendo a “enunciação”. 
67 Bakhtin diz que “[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é 

igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua.” (Bakhtin, 2016, pp. 16-17) 
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limites de sua existência particular. O signo não é somente uma parte da 

realidade, mas também reflete e refrata uma outra realidade [...]. (Volóchinov, 

2017, p. 93) 

 

 Assim, as palavras que estão nos livros, mas igualmente as tecnologias que os 

constituem como livros, as formas de circulação ou de consumo desses livros são 

signos, lembrando que, enquanto tais, não há como escapar do diálogo com outros 

signos, da relação enunciativa que cria a cadeia ininterrupta com os que precedem e 

com os que sucedem. 

 Por outro caminho, se tomamos cada livro como obra, cabe nos interrogar 

sobre o que institui seu acabamento. Ao contrário de tradições que concebem esse 

acabamento na própria palavra ou na obra em si, no campo bakhtiniano, o 

acabamento é construído na cadeia enunciativa, sem que seja definitivo. É um 

momento, uma réplica que participa desse movimento retrospectivo e projetivo do 

enunciado. Segundo Bakhtin: 

 
A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas 

críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições 

responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de 

um dado campo da cultura. A obra é um elo na cadeia da comunicação 

discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras obras – 

enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que lhe 

respondem; ao mesmo tempo, à semelhança da réplica do diálogo, ela está 

separada daquelas pelos limites absolutos da alternância dos sujeitos do discurso. 

(Bakhtin, 2016, pp. 34-35) 

 

 Portanto, o campo bakhtiniano permite que olhemos para os livros 

comentados/discutidos nos sites como obras, e, enquanto tais, como enunciados que 

dialogam com outros enunciados, precedentes e subsequentes. Mas, igualmente, 

esses enunciados-obras dialogam com enunciados do mundo digital. O enunciado-

tecnologia do códice livro impresso dialoga com o enunciado-tecnologia do ambiente 

digital. Assim como podemos pensar a biblioteca convencional enquanto um 

enunciado arquitetônico e cultural, essa ciberbiblioteca também enuncia, conversa com 

signos passados e futuros, na relação intersubjetiva de vozes e consciências dos 

sujeitos que se/a constituem. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CORPUS 

 

 Esse capítulo tem como corpus um conjunto de páginas digitais que 

recomendam, listam e discutem livros impressos como experiências de leitura para 

os internautas que os visitam. 
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 O primeiro critério que adotamos foi a hierarquização de busca no Google. 

Com as palavras-chave blogs sobre livro e sobre leitura obtivemos 34.200.000 resultados. 

Optamos por consultar o primeiro dos resultados, pela relevância hierárquica de 

acessos e pela característica da página, já que se tratava de site que compila blogs de 

livros. Trata-se da página 12 minutos blog. (12 min blog). O blog, na consulta que 

fizemos, exibia o post “Blogs de Livros: os 20 melhores que você tem que conhecer 

agora!”. O blog apresenta um texto introdutório: 

 

Como você escolhe os livros para a sua prateleira? Conhecer blogs de livros é 

uma das estratégias comuns de todo leitor assíduo. Nossa missão neste post 

especial será ajudar você! 

Entre os bons hábitos de todas as pessoas, a leitura está entre eles. Além de trazer 

mais conhecimento, os livros ajudam no raciocínio, na memória e até mesmo com 

os nossos sentimentos. Contudo, sabemos também o quantoencontrar bons livros 

para ler é um desafio para muitos. 

Pesquisamos bastante e criamos uma lista bem especial. Descobrimos os 20 

melhores blogs sobre livros para você aproveitar, seguir, compartilhar e, 

principalmente, LER!  

(https://blog.12min.com/br/blogs-de-livros/)  

 

O primeiro elemento que chama a atenção é a palavra “prateleira”. 

Navegando em uma página digital, com signos digitais, há um texto que alude ao 

mundo físico de acondicionamento de livros. O signo prateleira dialoga, enquanto 

enunciado, com o signo livro físico, com os signos imagéticos no interior dos blogs 

listados (em todos eles aparecem fotografias de livros, estantes com livros, pessoas 

lendo ou manuseando livros em papel).  

Em seguida, começamos a navegar pelos links dos blogs listados. Como 

recorte para a análise, escolhemos três: Capa&Título, Livro&Café e Universo dos 

Leitores. Os três tinham propósitos não comerciais, cumpriam a proposta de discutir e 

apresentar livros e leituras e, especialmente o terceiro (Universo dos leitores) abarcava 

um universo multissemiótico, já que se propõe a dar “dicas de literatura, cinema, 

quadrinhos e TV para todos os estilos e idade” (segundo o release do blog 12 

minutos).  

 A estrutura visual dos três blogs selecionados é semelhante. Há um cabeçalho, 

com o título do blog, que, no caso deles apresenta fontes de letras que imitam uma 

escrita cursiva (totalmente nos blogs Capa&Título e Livro &  Café e parcialmente no 

blog Universo dos leitores). Há, em cada um deles, uma aba com opções de navegação 

para o internauta. Todos os três apresentam, nesse menu, resenhas e/ou comentários 

sobre os livros.  

 O blog Capa&Título, como se pode ver nas figuras 1 e 2, logo abaixo do 

cabeçalho, apresenta um boxe com resenha de livros e, ao lado, fixos, as bio(grafias) 

digitais dos criadores e mantenedores do blog.  

  

 

https://marketingdeconteudo.com/como-criar-um-blog/
http://blog.12min.com.br/dicas-bons-habitos/?utm_source=blog12min&utm_medium=post
http://blog.12min.com.br/encontrar-bons-livros-para-ler/?utm_source=blog12min&utm_medium=post
http://blog.12min.com.br/encontrar-bons-livros-para-ler/?utm_source=blog12min&utm_medium=post
https://blog.12min.com/br/blogs-de-livros/
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Figura 1. Blog Capa&Título - Cabeçalho 

 
Fonte: http://www.capaetitulo.com.br/ 

 
Figura 2. Blog Capa&Título – Posts sobre livros 

 
Fonte: http://www.capaetitulo.com.br/ 

 

 O blog Livro & Café, exemplificado na figura 3, apresenta, também, abas com 

opções, mas difere pela apresentação de uma linha dinâmica, com fotografias e 

pequenos textos sobre livros escritos, alternando-se à visualização do internauta, 

como se fossem folheados/passados com o dedo, e percorrendo uma lista horizontal 

de livros.  
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Figura 3. Blog Livro & Café - Cabeçalho 

 
Fonte: http://livroecafe.com/ 

 

Finalmente, como está exibido na figura 4, o blog Universo dos leitores 

apresenta uma aba com opções, logo abaixo do cabeçalho, e, na rolagem da página, 

posts com dicas e análises de livros. As abas dão acesso a informações e discussões 

sobre peças de semioses variadas, tais como textos literários escritos, audiovisual 

(cinema e tv) e quadrinhos/mangás. Ao se clicar na aba outros, o internauta pode ter 

acesso, ainda, a fotos, música e crônicas. 

 
Figura 4. Blog Universo dos leitores - Cabeçalho 

 
Fonte: http://www.universodosleitores.com/ 

  

Uma visão reducionista das tecnologias de produção, circulação e recepção de 

textos e de sua história, pode criar a falsa percepção de que há um relação linear e 

excludente entre os signos de diferentes tecnologias e suportes. No entanto, o 

hipertexto das páginas digitais endereça o internauta para signos que representam 
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livros físicos e as práticas de leitura que são construídas por meio do contato dos 

leitores com esses livros impressos em papel, mas compartilhados em meio digital. 

Quando discute o enunciado, Volochinov faz uma consideração que pode ser 

pertinente e que pode ser relacionada a essa discussão: 

 
[...] é precisamente a diferença das situações que determina a diferença dos sentidos de 

uma mesma expressão verbal. Portanto, a expressão verbal, a enunciação, não 

reflete passivamente a situação. Ela representa sua solução, torna-se sua conclusão 

valorativa e, ao mesmo tempo, é condição necessária para seu posterior 

desenvolvimento ideológico. (Volochinov, 2013, pp. 172-173) 

 

Embora esteja falando de expressão verbal, essa análise pode ser aplicada a 

qualquer linguagem. Nos casos que estamos discutindo, as diferentes situações 

enunciativas e as diferentes naturezas dos acontecimentos que as congregam na 

constituição intersubjetiva dos sujeitos envolvidos na interação, produzem sentidos 

diferentes para esses signos. 

Assim, os signos livros impressos em papel são ressignificados, saindo de seus 

circuitos de uso e de participação, enquanto signos, na vida dos sujeitos que os leem. 

Como exemplo disso, podemos considerar que um gênero oral que se utiliza de 

livros ou textos escritos como um sarau, desloca-se de uma situação de reunião de 

pessoas, presencialmente, em um local fisicamente estabelecido, para discutir e 

compartilhar leituras, para instâncias de resenhas e fóruns virtuais, em ambiente 

digital, nessas páginas da internet.  

É precisamente essa conclusão valorativa do enunciado livro, ressignificado, que 

explica a renovação dele como objeto. Na verdade, ele não é renovado, enquanto livro, 

porque os usos do livro em outras situações deixou – pelo menos parcialmente – de 

existir. O que ocorre é que, mesmo mantendo sua existência física, o livro impresso 

em papel que passa a ser objeto de discussão no ambiente virtual, já se trata de outro 

signo, de outro enunciado. Da mesma maneira, o ambiente digital, repositório de 

textos hospedados virtualmente, passa a dialogar com o acontecimento em que o 

livro físico produz sentidos e participa da constituição dos sujeitos leitores.  

Por fim,  podemos pensar nas fronteiras entre essas duas ordens de signos. 

Um dos muitos conceitos disponíveis no referencial bakhtiniano e que pode ser 

mobilizado para essa finalidade é o discurso alheio. Volochinov diz que o “[...] 

‘discurso alheio’ é o discurso dentro do discurso, o enunciado dentro do enunciado, 

mas ao mesmo tempo é também o discurso sobre o discurso, o enunciado sobre o 

enunciado.” (Volochinov, 2017, p. 249). 

Enquanto signo, os textos do livro impresso em papel e os textos das páginas 

digitais enquadram-se nesse raciocinio de Volochinov. Os signos do impresso e do 

digital interpenetram-se dialeticamente em um diálogo; como enunciados, um 

responde ao que o outro constitui, a como se constitui e suscita novas 

ressignificações. E, em última instância, a própria existência do digital é um 

enunciado sobre a história de sentidos dos livros impressos em suportes físicos, 
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como o papel. O sequenciamento de posts de um blog, por exemplo, não deixa de 

retomar, refletindo e refratando o movimento de rolagem de um papiro ou de um 

pergaminho. 

Temos uma tradição que insiste, sempre, em (se) construir pela negação da 

historicidade e pela dialogicidade dos sujeitos e pela dinamicidade dos sentidos. 

Nosso sistema escolar talvez seja um dos mais prestativos representantes dessa 

tradição. Sob um enfoque dialógico, podemos entender que a reflexão sobre essa 

condição de os enunciados concretos, enquanto unidades reais da vida dos sujeitos, 

cidadãos, alunos, professores, demanda perceber que 

 
o processo educativo é historicamente determinado por uma imposição de 

produção/reprodução de um modelo de sociedade que é determinado pela classe 

dominante. Assim, o contexto educacional pode ser permeado por muitas 

situações de conflito, em que se apresentam o confronto social, os encontros e os 

desencontros, as aproximações e as rejeições, e manifestam-se comportamentos 

de subordinação e resistência (ANDRÉ, 1995). Nesse contexto de diálogo, de 

confronto e de tensões entre os interlocutores, que se evidencia no espaço escolar, 

há a necessidade de, nesse espaço, serem promovidas estratégias pedagógicas 

que regulem o funcionamento discursivo definido na própria relação de 

interlocução, em função dos modelos já instituídos (RANGEL, 2007). Essas 

estratégias podem ser adquiridas por uma prática de ensino de língua que 

promova, aprimore, desenvolva a responsividade, uma atitude que 

instrumentaliza os sujeitos para uma eficaz prática social. Assim, esse espaço 

educacional estaria se configurando com um contexto propício ao ato 

responsável nos termos bakhtinianos. (LIMA; SILVA, 2015 p. 10) 

 

Exercer essa tomada de posição, esse ato responsável, assumindo essa 

dialogicidade dos enunciados, signos, sujeitos e acontecimentos constitui não 

somente uma atitude de honesta investigação intelectual e acadêmica, mas, 

sobretudo, um fazer pedagógico, dentro e fora da sala de aula que permita a esses 

sentidos serem respostas frutuosas, instigantes, transformadoras. E importa 

tomarmos esse fazer pedagógico nessa dimensão, porque, como enunciado, constitui-

lo também fora da escola, nos enunciados concretos do mundo, nos acontecimentos 

da vida concreta dos sujeitos é uma réplica responsável pela transfornação e pelo 

respeito às fronteiras que (nos) constituem como sujeitos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tivemos como objetivos, neste capítulo, em primeiro lugar, discutir fronteiras 

entre textos publicados em ambiente digital (páginas e blogs sobre leituras) e textos 

impressos em suportes não-digitais, objetos de comentários, análises e discussão 

nessas páginas. Em segundo lugar, tivemos como propósito discutir como esses 

textos, em cada um desses âmbitos, se constituem como signos para a construção 

intersubjetiva dos sujeitos que participam desse acontecimento. 
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Nessa trajetória analítica, procuramos, a partir de uma reflexão sobre a 

natureza do enunciado e do signo, dentro do campo bakhtiniano, delinear o caráter 

dialético e dialógico desses entremeios que vão (se) transformando em/após cada 

contato, seja porque o signo do livro impresso sucede o da página digital, seja porque 

o antecede como objeto de comentário. 

Essa cadeia enunciativa dialoga, também, com a fronteira interior/exterior das 

práticas escolares. Com o lugar comum – patrocinado pelo poder dominante – das 

concepções de linguagem que negam a responsabilidade e a necessária e inescapável 

responsividade dos sujeitos. 
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LITERATURA INFANTIL: as 

fronteiras do real com o 

imaginário  
 

Marina MOREIRA68 

 
“As pessoas sem imaginação podem 

ter tido as mais imprevisíveis aventuras, 

podem ter visitado as terras mais estranhas. 

Nada lhes ficou. Nada lhes sobrou. Uma vida 

não basta ser vivida: também precisa ser 

sonhada. ” 

 

Mário Quintana 

 

“A imaginação é mais importante que 

o conhecimento” 

 

Albert Einsten 

  

1. DO ENCONTRO AO ENCANTO 

  

ou professora de educação infantil já a algum tempo, afastada temporariamente 

para cursar o Mestrado em Educação na Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Minha vida docente começou de forma turbulenta. Estava com toda a energia 

circulando em minhas veias pela emoção do tão sonhado diploma. A graduação que 

durou quatro anos da minha existência, fazia revigorar semestre após semestre a 

insana vontade de ser professora. Anos dos quais me deleito em lembranças e 

calafrios, por caminhos tomados que no momento pareciam escolhas, mas se 

tornaram renúncias. 

Quando “me vi” professora através de um decreto, impresso em um jornal de 

circulação municipal, não tinha em mente os desafios da prática que teria que 

vivenciar, outrora vistas apenas em teorias. Na faculdade nenhum professor me 

ensinou com se davam as relações existentes entre o professor e o aluno na educação 

infantil. Relação de atrito, de afeto, de desdém, de ternura e muita cumplicidade. 

Os primeiros contados foram estranhos. As vozes ensurdecedoras invadiam 

meu subconsciente como flechas a penetrar seu alvo. Doloridas e rasgadas vozearias 

                                                 
68 Mestranda em Educação. Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - Campus Chapecó. Bolsista da 

FAPESC. Membro do grupo de pesquisa Bakhtinianas. E-mail: marynnah_moreira@hotmail.com  

 

S 
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me assolavam durante o dia, mas me acompanhavam durante toda a noite. A 

estranheza era grande, mais aos poucos fui percebendo a dimensão da importância 

daquela etapa da educação básica para o sujeito e consequentemente para a 

sociedade. 

Nestas relações vivenciadas entre a teoria e a prática moldei e dei vida a esse 

trabalho. Ele tem por objetivo enfatizar, sob a luz da filosofia da linguagem, a 

literatura infantil e as relações existentes entre o real e o imaginário. Com foco na 

educação infantil e a importância do professor para dar sentido as leituras, onde 

apresento minhas próprias experiências e alguns diálogos com as crianças. As 

interpretações de fronteira como ponto de encontro entre diferentes, vai delinear a 

junção entre o falante (escritor) e o ouvinte (leitor).  Como as duas consciências são 

prenhes de visão de mundo cada encontro será único. 

A educação infantil vem ganhando grande destaque no contexto social e 

político brasileiro nas últimas décadas, acompanhando historicamente as 

transformações das concepções de infância. Nos primórdios de sua existência no 

Brasil, sua finalidade era atender crianças cujas famílias se encontravam 

principalmente em um nascente sistema fabril e urbano, de cunho totalmente 

assistencialista. A passos lentos e com ainda hoje se encontrado com grandes feridas, 

as instituições destinadas a primeira infância foram se transformando, e dando lugar 

aos princípios pedagógicos.  

Em meio a essas modificações é introduzido no contexto político nacional a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde insere a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica e deve se orientar em princípios que garantam à 

criança seu desenvolvimento integral. Assim, 

 
A concepção de caráter assistencialista que historicamente acompanhou a 

educação de crianças pequenas assume um caráter: o educacional e, acima de 

tudo, diferenciado do apresentado (educação), não sendo considerado como uma 

etapa de ensino, mas circunscrito num processo educativo. (DEBUS, 2006, p. 17) 

 

Nesta perspectiva, esse novo caráter pedagógico das instituições de educação 

infantil tem o devem de proporcionar as crianças um ambiente onde ela possa se 

desenvolver através de experiências concretas. Dentre as mais variadas atribuições 

dadas hoje à educação infantil, irei me aproximar da leitura literária e sua 

importância ao aproximar e criar fronteiras entre o real e o imaginário, “[...] porque já 

na creche a criança merece oportunidades de contato com livros adequados para a 

idade, que promovem sua entrada no mundo da escrita. ” (BRASIL, 2014, p.11). 

Minha aproximação foi ficando cada vez mais evidente, as vivências geradas 

naquele local eram únicas. Fui modificando meu modo de agir através das 

experiências do dia a dia. Era apenas mais uma aprendiz no meio da criançada. Elas 

me ensinaram como ser professora, moldaram minha visão de mundo através das 

relações. Eu, professora, sedenta por aprender com os pequenos, e eles, com seus 

olhinhos arregalados me pedindo: “ Prof, conta uma história? ”.  
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Eu já havia estudado a “importância da contação de história para a educação 

infantil”, “a leitura como parte integrante dos currículos”, “o livro como bem 

cultura”. Mas foi pelas vivências concretas que pude mensurar a verdadeira 

influência que o livro exercia na vida de uma criança. 

A leitura é uma fonte inexaurível de conhecimento, é através dela que o sujeito 

tem acesso a heranças culturais. Para tanto, a leitura que se espera vinda da escola, 

não é uma mera decodificação do código escrito, ela perpassa o imaginário 

permitindo ao leitor fazer inferências e dar sentindo para o que se lê. 

Para Freire (1999) a leitura de mundo vem antes que a leitura da palavra, e a 

leitura da palavra implica a continuidade da leitura de mundo, neste sentido vemos 

que antes mesmo de decifrar códigos a criança já tem o contanto com o mundo, 

mesmo não sabendo ler ou escrever a palavra “sapato”, por exemplo, a criança já 

consegue identificá-lo, consegue tocá-lo e atribuir o sentido e o significado há 

palavra. Isso não quer dizer que o código escrito seja de menor importância, mas sim, 

que a leitura depende do estado atual do leitor e de suas experiências no mundo. 

 

[...] Bakhtin afirma que a língua e a palavra são quase tudo na vida humana e, 

portanto, uma realidade tão abrangente e com tantas facetas não poder ser 

compreendida por meio da metodologia linguística. Como vimos anteriormente, 

segundo ele, a linguística tradicional é incapaz de apreciar a natureza do diálogo. 

A especificidade das relações dialógicas precisa de uma abordagem que 

considere os aspectos metalinguísticos que constituem qualquer enunciado e que 

não são redutíveis às relações lógicas da língua. Embora as relações lógicas da 

língua sejam envolventes e necessárias, elas não esgotam toda a complexidade 

presente nas relações dialógicas. (SOUZA, 2010, p.101)   

 

A criança é um ser histórico, para tanto, sua herança cultural é perpassada de 

uma geração para a outra. Como salienta Souza (2010) “Tudo que diz respeito a mim, 

assegura Bakhtin, chega a minha consciência por meio da palavra dos outros, [...]. 

Com isso, ao abrir seus pequenos olhos pelas primeiras vezes, a criança já é parte 

integrante da sociedade como sujeito, seja qual for suas condições, sua época, sua 

localidade.  Neste sentido Oliveira (2005) afirma que “[...] a criança nasce em um 

mundo onde estão presentes sistemas simbólicos diversos socialmente elaborados, 

particularmente o sistema linguístico. ” 

O pequeno vai aos poucos adquirindo mais palavras ao seu vocabulário. Suas 

construções cognitivas vão se estabelecendo, e através do discurso do outro vai 

criando uma visão de mundo, e nas palavras de Smith (2003), “Mesmo as crianças 

menores parecem ser capazes, na maior parte do tempo, de extrair um sentido do 

mundo [...]”. Dessa forma, quando a criança entra em contato com o livro pela 

primeira vez, este contato já está prenhe de sentidos. Acerca do universo da criança, 

de suas visões de mundo e de suas experiências já vivenciadas. Ou seja, não é algo 

vazio de sentidos. Que cause estranheza. Até por que a curiosidade aguçada, faz com 

que ele queira sempre mais. Mais do que está escrito no livro. Mais do que as 
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inferências de um adulto. Ela quer dar seus próprios sentidos as histórias, 

aproximando-as dos seus vividos. Passam a ser os personagens, a criar finais que 

nem ao menos estavam escritos. Se tornando parte integrante do enredo, e também 

autores de uma nova história, única e particular.  

 
Na infância, a imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que podem 

ser caracterizadas apenas pelo prazer que proporcionam. [...] A criança, ao 

inventar uma história, retira os elementos de sua fabulação de experiências reais 

vividas anteriormente, mas a combinação desses elementos contitui algo novo. A 

novidade pertence criança sem que seja mera repetição de coisas vistas ou 

ouvidas. Essa faculdade de compor e combinar o contigo como novo, tão 

facilmente observadas nas brincadeiras infantis, é a base da atividade criadora do 

homem. (SOUZA, 2010, p. 148) 

 

Sempre iniciei as leituras com rodas de conversas. Não para delimitar um 

assunto a ser trabalhado. Mas para deixar fluir as experiências prévias dos pequenos 

através de uma temática que era lançada. Os assuntos iam sempre tomando caminho 

diversos. Cada fala instigava-os a mergulharem no seu arsenal de vivências, que por 

sua vez, aguçavam a criatividade. Recordo-me de um momento em que estávamos 

falando sobre a copa do mundo, e na ocasião levei para a turma um livro infantil 

sobre o Planeta Terra. As crianças tinhas 3 e 4 anos. Fui mostrando para eles onde 

nós estávamos naquele mapa. Falei ludicamente sobre as noções de país, Estados e 

municípios. Não havia naquele momento, um sussurro se quer. Tanto pela fascinação 

que eles tinham pelos livros (boa parte herdada de mim), quando pelas informações 

que estavam sendo expostas. Os falatórios formam os mais variados: 

 
-Prof, minha vovó mora em Mangueirinha, fica aqui perto de Pato Branco, e as 

duas cidades ficam nesse planeta né! 

-Prof Marina, mais eu não moro ai! Eu moro na minha casa, com o meu pai e 

minha mãe! 

-Prof, você vai na minha casa hoje? Não é longe! Fica nesse Planeta. 

-Prof, lá na minha casa eu tenho um cachorro que se chama Thor! 

 

Todos esses discursos em uma mesma roda de conversa. Onde as crianças 

eram livres para imaginar o seu planeta do seu modo naquele momento. Com as suas 

experiências. E a leitura ia ganhando múltiplos sentidos. A do escritor, que teve uma 

intencionalidade ao escrevê-lo, a minha ao ler, com a entonação de voz e maneiras de 

utilizar-se do livro, pois segundo Bakhtin (2011, p.296) “[...] (se tirarmos a oração de 

um texto determinado nós a entoamos, evidentemente, segundo a expressão de dado 

texto)”, e a das crianças, que em suas consciências vivas e cheias de sentindo iam 

ganhando novos significados. 

O sujeito, que irá se relacionar com o livro, vai estabelecer um diálogo com o 

falante, neste caso, segundo Bakhtin (2011), o escritor. As relações livro-leitor são de 

caráter único, posto que, os diálogos estabelecidos compreenderam as visões de 
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mundo de ambos, assim, “O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira 

essência, sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos. ” 

(BAKHTIN, 2011, p. 311).  O autor não se referia a fronteira com peculiaridade de 

limitações, separações e divisas como podemos encontrar facilmente nos dicionários, 

mas sim, o local de encontro entre o texto produzido pelo escritor e o leitor. 

 
A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas 

críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições 

responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de um 

dado campo da cultura. A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; 

como a réplica do diálogo, está vinculada a outras obras – enunciados: com aquela 

as quais ela responde, e com aquelas que lhe respondem; ao mesmo tempo, à 

semelhança da réplica do diálogo, ela está separada daquelas pelos limites 

absolutos da alternância dos sujeitos do discurso. (BAKHTIN, 2011, p. 279) 

 

Ao manusear um livro, mesmo “não sabendo ler”, a criança consegue viajar 

por lugares incríveis, e a partir dela, constrói junto com o autor uma nova história. 

Como citei anteriormente, cada criança possui sua própria visão de mundo, logo, as 

inferências feitas através do livro irão variar dependo do sujeito que o está 

manuseando. 

 
 A imaginação da criança trabalha subvertendo a ordem estabelecida pois, 

impulsionada pelo desejo e pela paixão, ela está sempre pronta para mostrar uma 

outra possibilidade de apreensão das coisas do mundo e da vida. (SOUZA, 2010, 

p.149) 

 

É interessante notar, que quando o pequeno já está familiarizado como livro, 

seus desfechos são os mais surpreendentes: 
 

- E aí, a Chapeuzinho falou para o Lobo Mau que era feio comer criancinhas! O 

lobo ficou envergonhado e virou amigo da Chapeuzinho! Os dois foram brincar 

no gira-gira do parquinho! Daí Prof, o caçador não precisou matar o Lobo! (4 

anos). 

É incrível perceber a sensibilidade que toca essa criança, toda sua relação com a 

morte, e a importância que ela dava naquele momento para as relações de 

amizade. Ao mesmo tempo, outra criança, gritava a todo momento: 

- Não Prof, a história não é assim! Eu sou o caçador e quero matar o Lobo Mau! 

 

Aqui, a criança, não modifica a história, mas se insere nela. E é neste sentido 

que Parreiras (2012) afirma que: 

 
Quando o livro permite a criança brincar, se colocar na história, recriar fantasias, 

se subjetivar, ele é como um brinquedo. Isso porque o brinquedo é o primeiro 



 AS FRONTEIRAS ENTRE OS CONCEITOS TEÓRICOS E O MUNDO REAL: ENTRE AS SALAS DE AULA E OS 

LIVROS 

P
ág

in
a1

2
4

7
 

objeto cultural introduzido na vida do bebê. Por meio do brinquedo, ele se 

conhece, se comunica, interage com o meio ambiente e com os outros. E por meio 

do livro, pode se colocar, pode imaginar, pode se divertir, pode compartilhar 

experiências com as outras pessoas (PARREIRAS, 2012, p. 112) 

 

 Enquanto está lendo ou ouvindo uma história, a criança viaja em seu próprio 

subconsciente, em sua própria visão de mundo. Utilizando-se de símbolos e objetos 

nas informações visuais e auditivas com o destino de partir do real e concreto, para 

um mundo de imaginações, desenvolvendo cada vez mais seus conhecimentos 

cognitivos. Inversamente, esse mundo imaginário, aproxima a criança cada vez mais 

da realidade concreta. Com tal característica, 

 
Ela sintetiza por meio dos recursos da ficção, uma realidade, que tem amplos 

pontos de contato com o que o leitor vive cotidianamente. Assim, por mais 

exacerbada que seja a fantasia do escritor ou mais distanciadas e diferentes as 

circunstâncias de espaços e tempos dentro dos quais uma obra foi concebida, o 

sintoma de sua sobrevivência é o fato de que ela continua a se comunicar com 

seu destinatário atual, porque ainda fala de seu mundo, com suas dificuldades e 

soluções, ajudando-o, pois, a conhecê-lo melhor. (ZILBERMAN, 2003, p.25) 

 

Nesta multiplicidade de fantasias, de aproximação do real com o imaginário, e 

justamente do encontro do real no imaginário nos deparamos com a leitura literária, 

que traz encanto e magia para a leitura, adoça as almas aflitas por sabedorias, e 

instiga espíritos inquietos pela sapiência A leitura que amarra o leitor com palavras e 

significações. Que envolve os instintos humanos em todas as experiências já vividas, 

arremetendo-o ao novo. 

De acordo com Zilberman (2003) a formação de crianças leitoras se dará em 

grande parte com o auxílio da literatura infantil, pois é através dela que a criança 

pode obter o gosto pela leitura, assim desenvolvendo sua imaginação e sua 

criatividade. 

Neste prisma, percebo uma relação inerente entre a leitura literário e o 

desenvolvimento da criatividade através da imaginação, portanto as instituições de 

educação infantil devem ter um caráter criador para instigar essa criatividade, 

cabendo ao professor essa busca por técnicas que desenvolvam essa potencialidade. 

Assim o docente assume um papel importante na mediação das leituras e 

consequentemente no desenvolvimento da criança. 

 

O papel primário dos professores de leitura pode ser resumido em poucas 

palavras – é o de garantir que as crianças tenham demonstrações adequadas da 

leitura sendo usada para finalidades evidentemente significativas, e ajudar os 

alunos a satisfazerem, por si mesmos, estas finalidades. Onde as crianças vêem 

pouca relevância na leitura, os professores devem criar situações interessantes. 

(SMITH, 2003, p. 247) 
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É imprescindível que o professor, além de saber da importância da leitura 

para o desenvolvimento da criança, crie hábitos de leitura mediadora na rotina da 

sala de aula. Para tanto, o livro deve sair das estantes, caixas, arquivos, e diversos 

lugares onde são acomodados e se desloquem para as mãos das crianças, e para isso 

é indispensável que o mediador instigue a curiosidade e o interesse pela leitura. 

Marque e Arena (2013) ressaltam que quando a criança tem um mediador, sua 

ligação com a leitura terá caminhos mais consolidados para a compreensão. Sem essa 

mediação, o livro passa a ser apenas um objeto exaurido de sentidos. Como uma 

peça qualquer, que a criança logo perde seu interesse. 

As crianças veem no adulto seu ponto de referência. Querem imitá-lo e fazer 

tudo como o adulto faz. São as atitudes dos adultos que são copiadas. O modo de 

vestir. A maneira de falar. Os gestos e atitudes. A crianças não se torna aquilo que 

não conhece. Ela é fruto do meio onde está inserida, na escola, na rua, na igreja, em 

casa e nos vários lugares de contato. Em uma determinada roda de conversa por 

meio do livro das profissões, com as crianças de 5 anos, fiz há elas uma pergunta: 

- O que vocês querem ser quando crescerem? 

As respostas foram as mais variadas... 

 

- Eu quero ser médica de animais. 

- Eu quero ser construtor igual meu pai! Porquê meu pai constrói casa, e eu vou 

construir uma escola para você Prof! 

- Eu quero ser uma cozinheira famosa. Vou ter um restaurante chique! E vou ser 

chamada de Chefe! 

- Eu vou ser jogadora de futebol! Sabia Prof que o meu pai disse que menina 

também pode jogar futebol? 

 

Todas as respostas tinham ligações diretas com a afetividade das crianças. 

Queriam ser parecidos com o pai, com a mãe, ou com alguém que eles gostavam 

muito. Mas a resposta que mais me surpreendeu foi esta: 

 

- Professora, eu vou ser bibliotecária igual você. Quero crescer e vou trabalhar 

com você na Fadep. Ah! E vou te ajudar a terminar nossa biblioteca aqui da 

creche. 

 

Naquela ocasião, eu trabalhava no período noturno como auxiliar de 

biblioteca em uma faculdade da cidade, e também a duras penas, tentava montar 

uma biblioteca para as crianças na creche. Fiquei extasiada ao ver que o meu discurso 

havia influenciado aquela pequena. Minha fascinação pelos livros e pelas bibliotecas 

já não era só mais minha. Sementes haviam sido plantadas. 

As rotinas cada vez mais aceleradas das famílias, fazem com que o prático 

conceda lugar ao complexo, que por vezes é mais lento e conota atenção e tempo. Em 

outras palavras, quero dizer que, os pais ou responsáveis pelas crianças, optam por 

algo muito mais cômodo, como: dar um smartphone para uma criança se entreter com 
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vídeos e jogos, ao invés de contar ou ler a ela uma história para que ela adormeça. 

Acarretando maiores responsabilidades para o professor. Assim, 

 
Tanto o ato de ler como o de contar requer do professor um conhecimento prévio do 

texto e um planejamento que conquiste o leitor para o momento de troca entre o 

narrar e o ouvir. Essa atividade exige determinado número de estratégias que 

viabilizam a cumplicidade entre o narrador e o leitor-ouvinte. O professor deve estar 

sensibilizado para sensibilizar. Seduzido para seduzir, daí que a escolha da história a 

ser narrada tem de apaixonar primeiro o narrador...[...] (DEBUS, 2006, p. 76) 

 

Formar um sujeito propiciando-lhe elementos para ser criativo é sem dúvida 

um dos objetivos principais da educação, pois é atrás da criatividade que se esconde 

uma das chaves para o sucesso na sociedade contemporânea. Sendo assim, o objetivo 

do educador é buscar meios para estimular o desenvolvimento dessa potencialidade 

em cada indivíduo.  

Entendendo a importância da leitura para formar sujeitos que transitam com 

autonomia pela cultura letrada. Ver a literatura como uma leitura que aproxima o 

leitor ao mundo real sempre foram os objetivos das minhas contações de história. E 

perceber nas crianças a crescente paixão pelos livros me estimula, e me faz pensar 

que estou no caminho certo. Que a leitura literária na Educação Infantil produza o 

inquietamente das crianças. Pois “Que não precisemos ser homens-livros por 

desatinos de governos ditatoriais, mas que sejamos pelo prazer de ler um bom livro 

[...] (DEBUS, 2006, p. 125) 
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RESUMO 

 

Este artigo aborda as fronteiras entre o livro didático e o método sociológico bakhtiniano, o 

qual aponta para a dimensão extraverbal como ponto de partida para o estudo dos 

enunciados  (BAKHTIN, 2003 [1979]; 2004 [1929]; COSTA-HÜBES, 2017). Trata-se de parte 

de uma pesquisa de doutorado em fase inicial, que possui metodologia qualitativa 

interpretativista, de cunho exploratório (BORTONI-RICARDO, 2008; GIL, 1989), cujo objeto 

de estudo são livros didáticos de Língua Espanhola – Ensino Fundamental, terceiro e quarto 

ciclos – adotados pela cidade de Rio Branco/AC, que se situa no contexto da Amazônia Sul-

Ocidental. Partimos da premissa de que o método sociológico permite a compreensão dos 

fatores sociais e ideológicos que impulsionam adotar o uso de um determinado gênero 

discursivo como o LD de LE.  

  

Palavras-Chave: Gêneros Discursivos. Método Sociológico. Livro Didático 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 livro didático (doravante, LD) tem sido objeto de estudo em várias 

pesquisas na área de Linguística Aplicada, que visam interpretar qual a sua 

contribuição no processo de ensino e aprendizagem (VERCEZE; SILVINO, 

2008; BORELLA; SCHROEDER, 2013). Ao revisar os pressupostos bakhtinianos 

acerca dos campos da comunicação humana, verifica-se que o LD se insere na esfera 

educacional, servindo como um elo na cadeia discursiva entre professores e alunos 

                                                 
69 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE. Coordenadora Pedagógica na Secretaria Municipal de Rio Branco/AC e Professora da rede estadual 

de ensino do Acre. E-mail: michellyfm@yahoo.com.br 
70 Professora Doutora do Programa de Pós-graduação em Letras e do curso de Graduação em Letras da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: tehubes@gmail.com 
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inseridos nesse contexto. Sendo uma forma de interação, ele se situa em um contexto 

de produção que sofre interferências ideológicas.  

Logo, para analisar um LD é preciso compreendê-lo, antes de tudo, como um 

enunciado que organiza um projeto discursivo de dizer, dentro de um contexto 

sócio-histórico-ideológico. O ponto de partida para a análise de enunciados que 

circulam socialmente, conforme pressupostos bakhtinianos, é a compreensão de seu 

contexto social. Essa orientação sustenta-se em premissas da filosofia da linguagem, 

como sugere Bakhtin (2004 [1929]): 
 

A única maneira de fazer com que o método sociológico marxista dê todas as 

profundidades e dê todas as sutilezas das estruturas ideológicas ‘imanentes’ 

consiste em partir da filosofia da linguagem concebida como filosofia do signo 

ideológico. E essa base de partida deve ser tratada e elaborada pelo próprio 

marxismo (BAKTHIN/VOLOCHÍNOV, 2004 [1929], p. 38). 
  

Conforme tal orientação, para se entender a formação dos enunciados na 

sociedade e sua natureza ideológica, deve-se partir de uma reflexão sobre o sistema 

social no qual esses enunciados são produzidos e circulam posteriormente. Destaca-

se, assim, a importância de se interpretar a sua natureza por um viés marxista, que 

permite a compreensão dos fatores ideológicos e estruturais da sociedade. Logo, é 

importante buscar as bases teórico-metodológica para esse tipo de estudo. 

Costa-Hübes (2017) mostra que os pressupostos bakhtinianos acerca dos 

estudos da linguagem orientam que as Ciências Humanas possui como objeto de 

estudo o ser falante e expressivo. Esse ser que se constitui na relação interacional que o 

circunda, que se manifesta por meio de textos-enunciados, os quais revelam seus 

interesses, ideologias, valores por meio de um projeto discursivo. 

Partindo da premissa de que um LD é um gênero discursivo que, por meio de 

seu texto-enunciado, se organiza em função de um propósito discursivo, é que 

interessamos em refletir sobre o seu uso em aulas de ensino de línguas estrangeiras 

(LE). Entendemos que se trata de um aspecto bastante relevante para ser analisado, 

tendo em vista que esse recurso didático tem um papel preponderante nas práticas 

educativas, principalmente, nas escolas públicas. Inclusive, esse instrumento 

estabelece uma importante relação entre as línguas materna e estrangeira, durante o 

processo de aprendizagem, uma vez que o sujeito ao aprender uma LE deve interagir 

com conhecimentos linguísticos de seu idioma de origem, facilitando o alcance do 

aprendizado (BRASIL, 1998).  

Em tal contexto, o LD, compreendido como um gênero discursivo, assume o 

papel de facilitador do trabalho docente, uma vez que é adotado, muitas vezes, como 

um guia da prática pedagógica.  De posse de um bom LD, o professor tem melhores 

condições de interagir com os seus alunos e criar situações de aprendizagem que 

estejam relacionadas com a realidade na qual estão inseridos, proporcionando, assim, 

o alcance dos conhecimentos linguísticos. Logo, um aspecto preponderante com 
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relação a esse trabalho com o LD é o contato com os gêneros discursivos que 

circulam socialmente.  

Para que esse trabalho, voltado para os enunciados concretos, tenha um efeito 

adequado, deve estar vinculado com a realidade nas quais os gêneros são 

produzidos. Então, para que os gêneros discursivos sejam devidamente 

interpretados, Bakhtin/Volochínov (2004[1929]) propõem que sejam orientados pelo 

viés sociológico, ou seja, os enunciados devem ser analisados partindo de sua 

dimensão social, para posteriormente ser analisado em sua característica verbal (ou 

verbo-visual)71. 

Com tal propósito, esse trabalho tem como objetivo abordar as fronteiras entre 

o metódo sociológico e o gênero discursivo LD de Língua Estrangeira (LE), 

destacando a relevância de se considerar a dimensão social como ponto de partida 

para as análises dos enunciados para, em seguida, analisá-lo em seu aspecto verbo-

visual. Entendemos, então, que esse aspecto é necessário para o trabalho envolvendo 

os enunciados concretos que circulam socialmente, como é o caso do LD de LE. A 

abordagem teórica que será utilizada parte dos pressupostos da Análise Dialógica do 

Discurso, recorrendo a Bakhtin/Volochínov (2004[1929]); Bakhtin (2003[1979]), dentre 

outros estudiosos dos escritos do Círculo. 

As bases deste estudo são derivadas de um projeto de pesquisa72 que se 

encontra em sua fase preliminar, no qual se objetiva refletir sobre a abordagem 

teórico-metodológica que subsidia o trabalho com os gêneros discursivos no LD de 

LE, especificamente o Espanhol Língua Estrangeira (ELE), atentando para a 

condução das práticas de letramento no contexto da Amazônia Sul-Ocidental. 

A metodologia, de natureza qualitativa, a ser despendida na pesquisa, se 

constitui na análise documental e exploratória, atentando-se para o corpus que 

constitui-se da Coleção Cercanía, do 6.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental 

(COIMBRA, CHAVES e ALBA, 2012), LD de língua espanhola, adotado pelas escolas 

da rede pública de ensino da cidade de Rio Branco/Acre.  

O recorte para a referida língua se justifica pela proximidade que nosso país 

tem com essa língua, uma vez que o Brasil se situa na América do Sul, continente no 

qual a maior parte dos países possui o espanhol como língua materna. Em se 

tratando mais especificamente da cidade de Rio Branco/Acre, que se localiza no 

contexto da Amazônia Sul-Ocidental, região fronteiriça com a Bolívia e o Peru, a 

aprendizagem dessa LE se apresenta como um fator de desenvolvimento, por ser 

                                                 
71 Tendo em vista a amplitude de textos multimodais que circulam socialmente, não podemos nos deter, apenas, 

aos seus aspectos verbais. Precisamos, também, relacionar o estudo da língua com outros elementos semióticos 

que organizam um texto enunciado.  
72 A partir deste projeto de pesquisa de doutorado temos a pretensão de propiciar a reflexão sobre o uso dos 

gêneros discursivos no LD de Língua Espanhola, e sua contribuição para as práticas de letramento no contexto da 

Amazônia Sul-Ocidental, região fronteiriça com o Peru e a Bolívia, países de idioma espanhol. Esse estudo tem 

como título provisório “Os gêneros discursivos em aula de língua espanhola: encaminhamentos do livro 

didático” e se insere no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na 

linha de pesquisa Linguagem: Práticas linguísticas, culturais e de ensino, sob a orientação da Prof.ª Drª Terezinha 

da Conceição Costa-Hübes. 
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fundamental nas relações sociais e econômicas no âmbito dessa fronteira. Logo, 

compreender os diferentes aspectos da apropriação dos conhecimentos linguísticos 

da referida língua se apresenta como um fator relevante para a construção de 

subsídios teóricos acerca do papel do LD de ELE como instrumento para essa 

apropriação e sua importância para o letramento. 

Assim, este trabalho, além desta parte introdutória, se divide em mais seis 

seções, sendo a seção final a lista de referências bibliográficas. A seção 2 trata sobre 

as fronteiras entre os gêneros discursivos e o método sociológico. Na seção 3, aborda 

sobre o LD de LE e sua função social. Enquanto que na 4, destaca-se a dimensão 

extraverbal do LD Cercanía. E, na seção 5, tecemos as considerações finais sobre o 

presente trabalho. 

 

2. AS FRONTEIRAS ENTRE OS GÊNEROS DISCURSIVOS E O MÉTODO 

SOCIOLÓGICO 

 

Segundo Bakhtin (2003[1979]), todos os campos ou esferas da atividade 

humana interagem por meio do uso da linguagem. Para isso, elaboram projetos 

discursivos que possuem conteúdo temático, construção composicional e estilo 

peculiares, os quais se revelam em enunciados concretos, orais e escritos, que 

refletem as características desses campos. Essa organização, compreendida como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”, são definidos  por Bakhtin (2003[1979]) 

como gêneros discursivos. As relações de interação que se estabelecem na sociedade 

se concretizam em enunciados que, por sua vez, organizam-se em um gênero. Logo, 

se queremos compreender como a linguagem se constitui na sociedade, precisamos 

recorrer, necessariamente, aos gêneros discursivos e seus enunciados.  

Os gêneros do discurso são complexos e heterogêneos, já que sofrem as 

coerções sociais. E, devido a essa complexidade, podem ser categorizados como 

primários e secundários. Os gêneros primários (simples) são aqueles utilizados no 

cotidiano para que se estabeleçam interações imediatas. Já os secundários 

(complexos), se constituem por formas de comunicações mais sofisticadas, que são 

elaboradas nos campos artístico, científico, político, literário, etc., gerando gêneros 

como romances, propagandas publicitárias, dentre outros, que se caracterizam por 

incorporar os gêneros primários. (BAKHTIN, 2003[1979]).  

Por outro lado, entende-se que os enunciados são de natureza dialógica, uma 

vez que o dialogismo é uma característica peculiar dos enunciados, visto que “Cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” 

(BAKHTIN, 2003  [1979], p. 272).  Produzir um enunciado, então, significa estabelecer 

um diálogo com outros enunciados que o antecedem e também com aqueles que 

poderão ser gerados a partir dele.  

Por serem dialógicos, os gêneros também apresentam uma característica 

ideológica, pois refletem os ideais dos grupos nos quais são produzidos seus 

enunciados. Logo, para que tais enunciados sejam analisados, é importante partir da 
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dimensão extraverbal, isso porque, conforme Bakhtin/Volochinov (2004[1929]), o 

método sociológico assim orienta o estudo da língua: 

 
▪ Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-a no campo 

da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível). 

▪ Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social (entendendo-

se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizada 

e que não tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico). 

▪ Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (infra-

estrutura) (BAKHTIN, 2004[1929], p. 44). 
 

A partir dessa orientação, entendemos que as formas de comunicação 

socialmente produzidas (textos-enunciados) podem explicitar quais são os interesses 

predominantes no(s) grupo(s) no(s) qual(is) foi(ram) constituído(s). Para melhor 

compreender esses enunciados, percebe-se a relevância de tal método que se orienta 

por uma perspectiva sociológica, tendo em vista que nas interações sociais se 

estabelecem trocas discursivas que são orientadas por signos linguísticos e 

ideológicos. Esse método permite que haja essa compreensão sobre as relações entre 

a superestrutura e a infraestrutura da sociedade. Com base em Bakhtin (2004[1979]), 

é possível entender que a infraestrutura se constitui na realidade, na estrutura 

sociopolítica e nas relações de produção, enquanto que a superestrutura consiste na 

ideologia, nos valores sociais, que abrangem esses aspectos materiais.   

A orientação para um estudo pautado no método sociológico encontra 

respaldo no que Costa-Hübes (2017) explana sobre a realização de pesquisas em 

Ciências Humana. Quando se tem a pretensão de estudar o(s) sujeitos(s), deve-se 

partir de sua realidade concreta, sociohistoricamente situada, revelada na 

compreensão da produção de seus enunciados, os quais demonstram as suas 

ideologias. Considerando-se assim, não somente os seus enunciados, mas também o 

contexto extraverbal onde tais interações enunciativas foram estabelecidas.  

Acrescente-se que, conforme Volochínov e Bakhtin (1976 [1926]), a linguagem 

verbal não pode ser desvinculada do seu contexto de produção, tendo em vista que, 

nasce de um situação extralinguística/extraverbal, e caso seja separada desse contexto 

perde a sua significação, pois o discurso produzido está diretamente relacionado com 

a vida e dela não pode ser divorciar.  Assim sendo, esses autores mostram que o 

contexto extraverbal é constituido por três fatores, necessários para a análise dos 

enunciados: o horizonte espacial comum dos interlocutores: que compreende as 

condições espaciais e temporais do evento discursivo;  o conhecimento e a comprensão 

comum da situação pelos interlocutores:  aquilo que é “conjuntamente sabido” da 

situação que torna os sujeitos co-participantes da situação discursiva; sua avaliação 

comum da situação: se refere à forma como os interlocutores elaboram suas 

conclusões valorativas sobre a situação comunicativa.  

Diante disso, percebemos que a linguagem, enquanto material semiótico, 

possibilita a expressão humana, e é marcada por fatores socioideológicos, que ao 
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serem analisados, permitem o entendimento sobre as relações nas quais foram 

produzidos os enunciados. Isto porque, mediante o seu projeto discursivo, os sujeitos 

estabelecem interações, e a análise desses enunciados permite conceber quais os seus 

interesses, valores, ideologias, as suas formações culturais, dentre outros aspectos 

inerentes à linguagem (COSTA-HÜBES, 2017). 

Bakhtin/Volochínov (2004[1929]) explicitam que todo signo linguístico e 

ideológico é marcado por um horizonte social de determinada época ou grupo social. 

Ademais, aponta que há um indíce de valor em relação ao conteúdo do signo. 

Dependendo do valor social que determinado objeto constitui para o corpo social, 

tende a produzir formas de comunicação por signos. Para que um objeto adquira um 

valor social no grupo, deve estar relacionado com as condições sócio-econômicas 

desse grupo, e é somente dessa maneira que poderá desencadear uma reação 

semiótico-ideológica. A realidade que permeia essas relações é o tema do signo, que 

possui um valor social. O tema e a forma dos signos ideológicos são interligados e 

indissociáveis. É por meio dessas formas semióticas (que são ideológicas) que os 

grupos sociais estabelecem as suas lutas de classes. 

 É nessa fronteira entre signos sociais e ideológicos que os gêneros discursivos 

são preponderantes para que ocorram as interações dialógicas entre os grupos 

socialmente constituídos, bem como que aconteçam as relações entre a infraestrutura 

(relações socioeconômicas) e a superestrutura (ideologias), permitindo que haja o 

confronto de interesses entre os grupos que deles fazem uso.  

A partir dessa perspectiva de análise dos enunciados, poderá ampliar-se, 

ainda mais, a compreensão acerca de sua característica verbal, pois de acordo com 

Bakhtin (2003[1979]): 

 
O estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo nos 

parece, de importância fundamental para superar as concepções simplificadas da 

vida do discurso, do chamado ‘fluxo discursivo’, da comunicação, etc., daquelas 

concepções que ainda dominam a nossa linguística. Além do mais, o estudo do 

enunciado como unidade real da comunicação discursiva permitirá compreender de 

modo mais correto também a natureza das unidades da língua (enquanto 

sistema) – as palavras e orações (BAKHTIN, 2003 [1979], p. 269). 

  

Tendo como ponto de partida o estudo da natureza do enunciado, que se 

forma no contexto social, mediante as interações dialógicas, que são ideológicas por 

natureza, temos como partir para o outro tópico de análise dos enunciados, que é o 

seu aspecto verbal (ou verbo-visual), e somente mediante a proposta de Volochínov e 

Bakhtin (1976[1926]), Bakhtin (2003[1979]) e Bakhtin/Volochínov (2004[1929]), 

ressaltada por Costa-Hübes (2017) que os estudos dos enunciados fazem sentido para 

as investigações em Ciências Humanas.  

Assim, outra fronteira que pode ser vislumbrada por esse método, permite 

entender que os enunciados se constituem a partir da realidade social. Os seus 

aspectos verbais (ou verbo-visual) são compostos pelo conteúdo temático, construção 
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composicional e estilo, os quais são determinantes na identificação do gênero 

discursivo ao qual pertence. O conteúdo temático se refere à realidade, ao tema sobre 

o qual se diz. A construção composicional diz respeito à estruturação, ao formato do 

gênero. O estilo revela a individualidade do falante/escritor e do gênero em si. 

(BAKHTIN, 2003[1979]). Esses elementos que estão intrinsecamente ligados no todo 

do enunciado são fundamentais no processo de interpretação do projeto discursivo. 

Por isso, não podem ser estudados fora do contexto no qual estão inseridos.  

Ao se relacionar tantos os aspectos extraverbais, quanto os verbais dos gêneros 

discursivos podemos partir para a análise desses elementos, considerando sempre, 

que Bakhtin/Volochinov (2004[1929]) e seus adeptos orientam que toda análise deve 

partir da dimensão extraverbal para avançar, posteriormente, para sua dimensão 

verbal (ou verbo-visual), entendendo que esses elementos só se distinguem para 

efeito de análise, tendo em vista que eles são imbricados entre si.  

É essa orientação, portanto, que seguiremos na análise do LD, considerando-o 

como um gênero discursivo. 

 

3. O GÊNERO DISCURSIVO LD DE LE E SUA FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

 

O LD é um gênero discursivo presente no campo educacional que estabelece 

diálogos entre os sujeitos presentes nesse contexto. Para que seja compreendido em 

sua função social, a qual consiste em estabelecer interações discursivas entre alunos e 

professores com o propósito de trabalhar e ampliar conhecimentos, o LD deve ser 

bem elaborado, com atividades que atendam aos interesses e necessidades de ambos.  

Como todo gênero discursivo, organiza-se em um enunciado que apresenta 

duas dimensões: a verbal e a extraverbal. A dimensão verbal (ou verbo-visual), 

conforme já explicitamos teoricamente, diz respeito ao conteúdo temático, estilo e 

construção composicional que o organiza; a dimensão extraverbal se refere aos 

aspectos sociohistórico e ideológico no qual foi produzido (VOLOCHÍNOV; 

BAKHTIN, 1976 [1926]). Portanto, para que o gênero discursivo LD seja devidamente 

compreendido nas relações estabelecidas na sala de aula, precisamos compreender as 

dimensões que o constituem.  

Ao olharmos mais especificamente para sua dimensão social, entendemos que 

o LD foi criado com o objetivo de facilitar o trabalho docente (VERCEZE; SILVINO, 

2008), sendo esta a sua principal função na sala de aula. Conforme Verceze e Silvino 

(2008), desde que foi criado em 1938, por força do Decreto Lei n.º 1006, o LD assumiu 

a função de instrumento da educação política e ideológica, dentro de um  espaço em 

que o Estado fazia o papel de disciplinador do uso desse artefato, determinando o 

professor como o responsável pela sua escolha, mediante uma lista pré-determinada. 

Somente por volta dos anos de 1990,  o seu uso no Ensino Fundamental passou a ser 

visto com um olhar mais crítico, e se tornou objeto de constantes análises a partir das 

ações do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), instituído pela Lei n.º 

9154/85. Assim, desde que foi criado, esse material de apoio sofre as coerções 
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políticas e ideológicas do meio social que o constitui e, mesmo que apresente uma 

autoria, geralmente é moldado para atender aos interesses governamentais. 

Em tratando-se de escolas públicas, as quais são subsidiadas pelo PNLD, 

aparentemente lhes é dada a opção de escolher o LD que considerarem mais 

adequado para atender dada situação de uso. Todavia, nem sempre os interesses e 

escolhas dos professores – diretamente envolvidos com sua utilização – prevalecem, 

pois, por traz desse processo de seleção predomina os interesses econômicos 

sustentados pelo poder político vigente. Porém, no ato de selecionar esse material, é 

importante que o professor procure compreender seus contexto de produção (quem 

são os autores envolvidos, qual é a sua formação, que editora publica esse livro, 

desde quando esse livro circula no meio escolar e qual é a base teórica que subsidia a 

sua organização). Além disso, é importante relacionar a organização do LD com as 

situações de ensino e aprendizagem nas quais estão inseridos os seus alunos. Para 

isso, deve amparar-se em seus objetivos didáticos, bem como conhecer o meio social 

em que o LD será utilizado.   

Em relação à sua dimensão verbal (ou verbo-visual) faz-se necessário, 

primeiramente, compreender a sua forma de organização. O LD de LE, 

necessariamente, tem que conter um Manual do Professor que contemple as suas 

necessidades; acrescido a isso, deve se atentar se atende à necessidade dos alunos, 

sendo culturalmente adequado ao contexto em que se insere (BORELLA; 

SCHROEDER, 2013). Em sendo assim, o professor poderá recorrer a esse gênero, 

como um aliado no seu planejamento e prática de ensino, considerando que não é o 

único recurso que esse profissional pode despender para a utilização nas situações 

didáticas (VERCEZE; SILVINO, 2008). 

Ainda em relação à sua construção composicional, esse gênero discursivo recorre a 

outros gêneros para constituí-lo, o que nos permite compreendê-lo em sua 

heterogeneidade discursiva formado por muitos outros gêneros que passam a intercalá-lo 

para a constituição de seu conteúdo temático. Este é, também, o seu estilo.  Tal 

organização é autorizada a um especialista na área (seu autor-criador) a quem é conferido 

o poder de conduzir, auxiliar e orientar as aulas do professor e facilitar a aprendizagem do 

aluno. Inclusive, o LD em geral pode ser entendido, pelo viés bakhtiniano, 
  

[...] como um enunciado que constitui um elo na cadeia de comunicação verbal, 

estabelecida por professores e alunos na sala de aula. Desse modo, na interação 

face a face, constitui um mecanismo relevante para os processos de leitura e 

compreensão de textos. Se o professor souber explorá-lo, fazendo uso de sua 

criatividade, inserindo, através de textos, a diversidade de gêneros textuais 

necessária ao alunado, certamente, lhe propiciará boas reflexões sobre sua 

realidade (VERCEZE; SILVINO, 2008, p. 87). 
  

Esse entendimento considera que o LD é um gênero inerente ao campo 

educacional que se constitui em uma forma de interação entre os sujeitos ali 

presentes. Machado (2008), ao reportar-se aos gêneros discursivos, explica que “[...] 

antes mesmo de se configurar como terreno de produção de mensagens, os gêneros 
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são elos de uma cadeia que não apenas une como também dinamiza as relações entre 

pessoas ou sistemas de linguagens e não apenas entre interlocutor e receptor” 

(MACHADO, 2008, p. 158). Os LD, compreendidos como um gênero discursivo, ao 

apresentar seu conteúdo temático, seu estilo e sua construção composicional, revelam 

elos discursivos importantes que reportam tanto ao contexto que o constitui quanto 

aos seus possíveis interlocutores, na perspectiva de dinamizar as relações humanas, 

bem como de ensino e de aprendizagem da linguagem. 

Ao melhor compreender o seu o papel social, pode-se também melhor utilizá-

lo nas interações possíveis, desde que se consiga estabelecer a sua relação com a 

realidade na qual estão sendo produzidos novos conhecimentos mediados pelo uso 

de tal recurso didático. Nesse sentido, Galli (2016) orienta que o fator intercultural no 

ensino de línguas estrangeiras é primordial, destacando a relevância ao letramento e 

à alteridade. Pois esse aspecto é preponderante no processo de ensino e 

aprendizagem de uma língua, dado que por meio da interação com o componente 

cultural e com o outro que permite a apropriação de conhecimentos linguísticos.   

   

4. A DIMENSÃO EXTRAVERBAL DO LD CERCANÍA 

 

Nesta seção, o propósito é lançar um olhar mais específico para nosso objeto 

de estudo que se constitui da coleção de LD intitulada Cercanía. Para isso, recorremos 

a uma orientação apresentada por Costa-Hübes (2017)  que, com a finalidade de 

analisar as dimensões social e verbal (extra-verbal) de gêneros do 

discurso/enunciados, elaborou um quadro, baseado em Volochínov e Bakhtin (1976 

[1926]), bem como em outros adeptos a teoria bakhtiniana, que algumas orientações 

para exporar as condições de produção de um enunciado, a partir do seu contexto 

extraverbal. Vejamos: 

 
Quadro 1 – Questionamentos que podem direcionar a análise da dimensão social do gênero 

Contexto de produção do gênero e texto-enunciado em estudo 

Elementos do contexto de produção 
Perguntas que podem ser feitas para orientar um estudo 

sobre o contexto de produção de um texto – enunciado 

Horizonte espacial e temporal 

Onde é produzido? 

Qual é a esfera social de produção? 

Quando é produzido/publicado? (momento histórico de 

produção) 

Qual é o veículo de circulação? 

Qual é o suporte de veiculação? 

Horizonte temático 
Qual é o seu tema ou conteúdo temático? 

Com que finalidade foi produzido? 

Horizonte 

axiológico 
Interlocutores 

Quem é que produz esse texto-enunciado? 

Qual é o papel social do autor? 

Para quem é produzido? 

Que imagem faz o autor de seu interlocutor? 

Qual é a atitude valorativa dos participantes? 

Fonte: Organizado por Costa-Hübes (2017), a partir de estudos pautados em Volochínov e Bakhtin (1926), 

Rodrigues (2001), Acosta-Pereira (2012) e Brocardo (2015). 
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A dessa orientação,  faremos uma análise da dimensão extraverval do gênero 

discusivo LD Cercanía (COIMBRA, CHAVES e ALBA, 2012). 

Quanto ao seu horizonte espacial e temporal, o referido LD de ELE, é 

produzido pela Editora SM, sendo que o ano de sua edição é 2012. Essa tiragem foi 

produzida para o PNLD de LE, para serem utilizados nas escolas por alunos e 

professores, nos anos de 2014 a 2016.  

Já em relação ao seu horizonte temático, o gênero em análise funciona como 

um recurso didático utilizado nas aulas de língua espanhola nos terceiro e quarto 

ciclos. Ele apresenta várias unidades, que visam auxiliar o trabalho docente. Uma de 

suas finalidades é no tocante ao desenvolvimento das habilidades de compreensão 

escrita, leitora, auditiva e da fala. Além disso, existe um espaço para se explorar os 

conteúdos culturais, lexicais e gramaticais. Vale salientar, que o referido LD de ELE, 

trabalha na perspectiva dos gêneros discursivos, pois todas as suas atividades são 

iniciadas pela seção Conociendo el género (RODRIGUES-MARTINS, 2015).  

Esse LD de LE foi produzido por três autores, que, mediante buscas na 

Plataforma Lattes (CAPES, 2018), podemos falar um pouco da trajetória de cada um, 

destacando a suas funções na sociedade:  

Ludmila Coimbra é Doutora em língua e cultura (UFBA), Mestra em Letras 

(UFMG) e tem Graduação em língua espanhola/língua portuguesa (UFMG). Possui 

experiência nas áreas de Educação e Letras, na produção de materiais didáticos, e 

atua como Professora na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) (CAPES, 

2018); 

Luiza Santana Chaves também é Doutora em Letras/Estudos Literários, 

Mestra em Letras/Estudos Literários, pela FALE/UFMG, Co-autora em livros 

didáticos de língua estrangeira e língua materna, destacando a Coleção Cercanía 

(Ensino Fundamental) e Coleção Cercanía Joven (Ensino Médio). Atua como 

Professora do Centro Pedagógico da Universidade de Minas Gerais (CAPES, 2018);  

E, José Moreno de Alba é Doutor e Mestre em Língua Hispânica, Licenciado 

em Língua e Literaturas Hispânicas pela Universidade Autônoma do México, 

trabalhando como Professor na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade 

Autônoma do México e como Professor convidado em distintas Universidades pelo 

mundo (RODRIGUES-MARTINS, 2015). 

 O LD Cercanía foi produzido para alunos e professores que estão no contexto 

do 6.º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O horizonte axiológico de seus idealizadores 

se revela nas palavras de uma das autoras. De acordo com Luíza Chaves (EDIÇÕES 

SM, 2016), um aspecto relevante quando se é um autor é ter sido professor. Dessa 

forma, ao elaborar o LD Cercanía, se pensou nos dois sujeitos, o “sujeito aluno” e o 

“sujeito professor”. Ela afirma que o “bom livro é aquele que é aberto”, e sendo aberto, 

tanto, o aluno, quanto o professor, complementam os seus saberes. Esta autora vê o 

professor como co-autor porque ao lidar com as situações envolvendo o uso do LD, ele 

poderá reformular o conteúdo do livro quando necessário, de forma autônoma, 

visando levar os conhecimentos aos alunos. Considera, ainda, que o bom professor é 
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aquele que consegue inspirar e aguçar a curiosidade dos seus alunos, levando-os a 

mudarem de vida, isto é, deve tornar o “saber saboroso”. 

 Ao analisar os elementos pertinentes à dimensão social do LD Cercanía, verifica-

se que tal material didático tem um fim em relação ao ensino e aprendizagem no 

contexto escolar. A concepção que norteia o referido livro, ao considerar professor e 

alunos como sujeitos, inseridos num contexto de ensino e aprendizagem, em que há a 

utilização do LD como um recurso facilitador dessa relação, parece se basear em uma 

perspectiva interacional, aproximando-se das concepções da Análise Dialógica do 

Discurso (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1976 [1926], 2003 [1979], 2004 [1929]), pois 

nessa visão de produção de conhecimentos, os sujeitos interagem por meio de 

enunciados concretos, e compreende-se que essas formas de comunicação são 

dialógicas, pois são o ponto de partida para a construção de novos enunciados.  

Além disso, pela formatação do referido enunciado concreto, o LD Cercanía 

consegue relacionar diferentes conteúdos que são necessários para o 

desenvolvimento das habilidades comunicativas dos alunos, haja vista que suas 

seções abrangem as habilidades de compreensão escrita, leitura, auditiva e a fala.  

Outro fator relevante, em relação a esse livro, diz respeito ao aspecto cultural que ele 

aborda, tendo em vista que há uma seção na qual serve de pretexto para se estudar a 

cultura de determinada cultura de língua espanhola.  

Estamos cientes de que essa análise da dimensão social do referido LD é ainda 

bastante preliminar, mas já nos aponta um caminho que pretendemos trilhar com 

maior profundidade, relacionando com sua dimensão verbal (ou verbo-visual). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das premissas apontadas neste artigo, podemos compreender a 

relevância do método sociológico para a análise dos enunciados em pesquisas da 

área de Ciências Humanas. Particularmente, quando esses estudos se voltam para os 

gêneros discursivos no contexto escolar, como exemplo, o gênero LD de LE, entende-

se que não se pode desvincular esse gêneros discursivos da realidade vivenciada 

pelos sujeitos no contexto que o envolve. 

O método sociológico permite que, ao se analisar os enunciados orais ou 

escritos, o olhar do pesquisador se volte primeiramente para a dimensão social no 

qual foram produzidos, para, em seguida, se analisar os elementos verbais (ou verbo-

visuais) que o sustentam. O contexto social mostra quais foram as relações 

socioideológicas que engendraram a produção desses enunciados, enquanto que a 

dimensão verbal possibilita entender esses enunciados como fenômeno sistêmico da 

língua, conforme explica Bakhtin (2003[1979]) e Bakhtin/Volochinov (2004[1929]). 

Ao estudar os gêneros discursivos em um contexto social podemos entender 

quais são as relações sociais e ideológicas que impulsionaram a sua vinculação com 

determinados gêneros em detrimentos de outros. No caso do estudo do LD de LE, 

possibilita interpretar qual a sua importância para o contexto local de utilização. No 

exemplo do Estado do Acre, situado na região amazônica, na fronteira com o Peru e a 
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Bolívia, não resta dúvida sobre a importância do ensino da língua espanhola, mas a 

opção por determinado LD de ELE é um fator a ser estudado e analisado em suas 

particularidades, vislumbrando se a escolha favorece o desenvolvimento de práticas 

de letramento adequadas com o contexto situado.  

Portanto, coadunamos com o entendimento de Galli (2016) que aponta para a 

perspectiva intercultural, o respeito à alteridade e o letramento como esteios para o 

trabalho com o ensino de línguas estrangeiras, por considerar que esses fatores 

convergem para as concepções Dialógica e Interativa da linguagem, do Letramento e 

Novos Letramentos.  
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NO 

ENSINO DE LÍNGUAS 

ADICIONAIS: criação de produto 

autoral  
 

Moacir Lopes de CAMARGOS73 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a criação de um produto pedagógico para o ensino de 

línguas – materna e estrangeira. Para a geração de dados, após a criação do produto, 

procedemos a sua aplicação em turma que cursava o segundo semestre de um curso de 

licenciatura em letras português/espanhol, durante o segundo semestre de 2017. No que se 

refere à metodologia de pesquisa, nos pautamos na pesquisa ação-reflexão, ou seja, criamos, 

aplicamos e refletimos sobre uso efetivo de nosso produto pedagógico inovador para o 

ensino/aprendizagem de línguas. O arcabouço teórico que embasa nosso trabalho advém de 

teorias recentes acerca da inovação pedagógica para o ensino de línguas, tais como as 

discutidas por Eteuqob (2017), dentre outros investigadores da área. Como resultados de 

nossa pesquisa, pudemos observar, ainda que o produto não esteja disponível em sites para 

livre acesso, que houve um total engajamento por parte de todos os envolvidos em todas as 

etapas do processo de ensino, ou seja, quanto mais uso e aplicabilidade se faz do produto, 

melhor serão os resultados positivos que poderão ser obtidos, além de aberturas para novas 

pesquisas no campo de ensino de línguas. 

 

Palavras-Chave: Produto Pedagógico. Metodologia. Resultados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

ra uma vez, ou talvez seja agora essa vez, Ícaro, o menino que voou de longe, 

estava, digamos, muy aburrido en la frontera durante sus clases de español. Entre 

saberes, pronúncia, aulas e muito esforço para limpar seu sotaque caipira para 

hablar o bom espanhol, tudo era um marasmo como naqueles dias mornos de 

primavera, sem tesão algum para nada... Enquanto os alunos repetiam imensas listas 

de exercícios de fixação de verbos em todos os tempos, a professora comia, sentava 

na mesa, voltava, saia, falava ao celular, gritava e repetia: tem que criar algo 

inovador usando os imperativos para colocar no nosso blog, face, moodle, noodlle 

etc. Tudo que passava ali naquele local era muito similar ao cenário – real, fictício – 

daquele conto do Cortázar, uma descoberta preciosa que levou a colega Elis, não a 

                                                 
73 Doutor em Linguística. Prof. Associado do Curso de Letras da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, 

RS. E-mail: lopesdecamargos@gmail.com 
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cantora, claro! Segue na íntegra o conto e, saibamos que: quem conta um conto 

aumenta um ponto, mas não distorce o conto. 

 

Lucas, sus clases de español 

 

Julio Cortázar 

 
En la Berlitz donde lo toman medio por lástima el director que es de Astorga 

le previene nada de argentinismos ni de qué galicados, aquí se enseña castizo, 

coño, al primer che que le pesque ya puede tomarse el portante. Eso sí usted les 

enseña a hablar corriente y nada de culteranismos que aquí los franceses lo que 

vienen a aprender es a no hacer papelones en la frontera y en las fondas. Castizo 

y práctico, métaselo en el digamos meollo. 

Lucas perplejo busca en seguida textos que respondan a tan preclaro criterio, 

y cuando inaugura su clase frente a una docena de parisienses ávidos de olé y de 

quisiera una tortilla de seis huevos, les entrega unas hojitas donde ha policopiado 

un pasaje de un artículo de El País del 17 de septiembre de 1978, fíjese qué 

moderno, y que a su juicio debe ser la quintaesencia de lo castizo y lo práctico 

puesto que se trata de toreo y los franceses no piensas más que en precipitarse a 

las arenas apenas tengan el diploma en el bolsillo, razón por la cual este 

vocabulario les será sumamente útil a la hora del primer tercio, las banderillas y 

todo el resto. El texto dice lo siguiente, a saber: 

El galache, precioso, terciado, mas con trapío, muy bien armado y astifino, 

encastado, que era noble, seguía entregado a los vuelos de la muleta, que el 

maestro salmantino manejaba con soltura y mando. Relajada la figura, trenzaba 

los muletazos, y cada uno de ellos era el dominio absoluto por el que tenía que 

seguir el toro un semicírculo en torno al diestro, y el remate, limpio y preciso, 

para dejar a la fiera en la distancia adecuada. Hubo naturales inmejorables y de 

pecho grandiosos, y ayudados por alto y por bajo a dos manos, y pases de la 

firma, pero no se nos irá de la retina un natural ligado con el de pecho, y el dibujo 

de éste, con salida por el hombro contrario, quizá los más acabados muletazos 

que haya dado nunca El Viti. 

Como es natural, los estudiantes se precipitan inmediatamente a sus 

diccionarios para traducir el pasaje, tarea que al cabo de tres minutos se ve 

sucedida por un desconcierto creciente, intercambio de diccionarios, frotación de 

ojos y preguntas a Lucas que no contesta nada porque ha decidido aplicar el 

método de la autoenseñanza y en esos casos el profesor debe mirar por la 

ventana mientras se cumplen los ejercicios. Cuando el director aparece para 

inspeccionar la performance de Lucas, todo el mundo se ha ido después de dar a 

conocer en francés lo que piensan del español y sobre todo de los diccionarios 

que sus buenos francos les han costado. Sólo queda un joven de aire erudito, que 

le está preguntando a Lucas si la referencia al «maestro salmantino» no será una 

alusión a Fray Luis de León, cosa a la que Lucas responde que muy bien podría 

ser aunque lo más seguro es que quién sabe. El director espera a que el alumno se 

vaya y le dice a Lucas que no hay que empezar por la poesía clásica, desde luego 

que Fray Luis y todo eso, pero a ver si encuentra algo más sencillo, coño, 
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digamos algo típico como la visita de los turistas a un colmado o a una plaza de 

toros, ya verá cómo se interesan y aprenden en un santiamén. 

 

Apesar do marasmo e tédio que reinavam nas aulas, eis que surgiu a grande 

ideia. Entre inovador, mercado, produto, blog, divulgar, postar.... e, de repente, 

pummmmm: deu-se a luz! Até que Ícaro gritou como se estivesse caindo das alturas 

sua magnânima ideia:  

 -Chicos, ya tengo mi gran producto innovador: Uma máquina de fazer boquete e 

beijar, ou seja, um duplo vínculo com o sujeito. Duvido que alguém tenha criado algo 

tão inovador até o momento!! Nem os japoneses com toda a indústria erótica do 

oriente. Eu rompi todas as fronteiras, sai da sala de aula, dos livros para trazer algo 

realmente autoral! Vou bombar no face, no insta, no youtube....  

Dios mío, !qué carajo vamos a crear!, repetiu um aluno enlouquecido. Justo,  neste 

signo está a grande super ideia, caraaaaajoooo – disse Ícaro! Outros somente 

olhavam com o rabo de olho. E eis que do rabo do olho foi descendo para o baixo 

ventre até chegar às partes pudendas, aquelas..... Puta que pariu!!! Quem não pensou 

no Rabelais! Galera, vamos ler o ritual do limpa-cu para buscar inspiración! Rabelais 

rima com rabo, enrabar, rabada, rabanada, mamada – gritou, finalmente, Ícaro, 

esfusiante. Então, em um reunião grupal começaram a leitura:  

 
COMO GRANDGOUSIER CONHECEU O ESPÍRITO MARAVILHOSO DE 

GARGANTUA NA INVENÇÃO DE UM LIMPA-CU 

 

Passados cinco anos, de regresso da vitória das Canárias, Grandgousier foi 

visitar seu filho Gargantua. Estava alegre como podia estar um pai ao ver tal filho e, 

beijando-o e abraçando-o, fez-lhe várias perguntas pueris sobre os assuntos mais 

diversos. Bebeu muito com ele e as governantes, às quais, cheio de cuidados, 

perguntou, entre outras coisas, se o haviam conservado asseado e limpo. Gargantua 

respondeu que, a esse respeito, tinha dado tal ordem que, em todo o país, não havia 

menino mais limpo do que ele. 

 - Como assim? – indagou Grandgousier. 

- É que – respondeu Gargantua – por longa e curiosa experiência, eu descobri 

um meio de limpar o cu, o mais real, mais senhoril, mais excelente e mais expediente 

que já se viu. 

- Qual? – pergunta Grandgousier. 

- É o que vou contar agora – responde Gargantua – uma vez, eu me limpei 

com o cache-nez de veludo de uma moça, e gostei, porque a maciez da seda me 

causava no cu uma volúpia enorme. Outra vez, com uma boina da mesma moça, e foi 

a mesma coisa. Outra vez, com um xale. Outra vez, com umas orelheiras de cetim 

encarnado, mas tinham umas esferas douradas de merda que me esfolaram todo o 

rabo. O fogo de Santo Antônio (Nota: O carbúnculo.) queime o olho-do-cu de quem 

as fez e da moça que as usava! A dor passou depois que me limpei com o gorro de 

um pajem, todo emplumado à suíça. Depois, cagando atrás de uma moita, peguei 
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uma fuinha e me limpei, mas com as unhas ela me feriu todo o períneo; só fiquei 

curado no dia seguinte, quando me limpei com as luvas de minha mãe, todas 

perfumadas de boceta. Limpei-me depois, com salva, com funcho, com anete, com 

manjerona, com rosas, com folhas de abóbora, com couves, com acelga, com parreira, 

com alteia, com verbasco (que torna o cu escarlate), com alface e com folhas de 

espinafre – tudo isso me fez muito bem às pernas -, com mercurial, com persicária, 

com urtiga, com consolda, mas fiquei cagando sangue e só me curei ao limpar-me 

com o caralho. Depois eu me limpei com um lençol, com um cobertor, com uma 

cortina, com uma almofada, com um tapete, com um oleado, com um esfregão, com 

um lenço, com um peignoir. E tive prazer maior do que os sarnentos quando coçados. 

 “ – É verdade – diz Grandgousier – mas qual foi o limpa-cu que você achou 

melhor? 
- Já chego lá – responde Gargantua – e você ficará sabendo, tu autem. (Nota: Palavras 

tomadas do fim do breviário: Tu autem, Domine... Gargantua quer dizer que vai terminar.) 

Limpei-me com feno, com palha, com tripa de boi, com crina, com lã, com papel. Mas, feno, 

com palha, com tripa de boi, com crina, com lã, com papel. Mas, 

 

      Os colhões nunca deixa de sujar 

      Quem com papel costuma se limpar. 

 

     - O quê! – exclama Grandgousier – estou vendo que você bebeu, pois está rimando! 

     - Sim, papai – responde Gangantua – rimo muito, e rimo tanto que me arrimo. 

Escute o que diz a nossa privada aos cagadores: 

 

            Cagão, 

            Borrão, 

            Mijão, 

            Peidão! 

            Teu troço 

            Saiu, 

            Caiu 

            No fosso. 

            Caroço 

            Colosso 

            Tens tu 

            No cu! 

 

      Quero que morras tostado, 

 

            Se agora, 

            Nesta hora, 

 

      Daqui saíres cagado. 

 

      - Quer mais? 

      - Quero – responde Grandgousier. 
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      - Então – diz Gargantua – ouça: 

 

                                              RONDÓ 

 

            Há dias, quando cagava, 

            Tive o que me era devido: 

            O cheiro eu não esperava 

            E fiquei todo fedido. 

            Oh! Se houvessem consentido 

            Em levar-me o que aguardava, 

                                   Cagando! 

 

            A pissa de quem chegasse 

            Teria eu logo tapado, 

            Para que também fechasse 

            O meu buraco borrado. 

                                    Cagando! 

 

      - E agora, diga que não sei nada. Juro que esses versos não são meus e que só os 

guardei na caixa da memória depois de ouvir aquela senhora recitá-los. 

      - Mas – diz Grandgousier – voltemos ao assunto. 

      - Qual? – pergunta Gargantua – cagar? 

      - Não – respondeu Grandgousier – limpar o cu. 

      - E você – indaga Gargantua – está disposto a pagar-me uma pipa de vinho bretão 

se eu o deixar encabulado com a história? 

      - Naturalmente – responde Grandgousier. 

      - Pois bem – continua Gargantua – só se limpa o cu quando ele está sujo; ora, ele 

só está sujo quando se caga; logo, para limpar o cu é preciso cagar. 

      - Oh! – exclama Grandgousier – que lógica tem você, meu pimpolho! Juro que vou 

mandá-lo para a Sorbonne, pois você tem mais raciocínio do que idade. E, agora, continue a 

descrição limpaculativa, vamos! Em lugar de uma pipa, eu lhe darei sessenta desse bom 

vinho bretão, que não cresce na Bretanha, mas em Verron. (Nota: Antiga cidade francesa, 

perto de Chinon.) 

      - Depois – continua Gargantua – eu me limpei com uma carapuça, com um 

travesseiro, com um chinelo, com uma bolsa, com uma peneira (maldito limpa-cu) e com um 

chapéu. E note que uns chapéus são lisos, outros felpudos, outros aveludados, outros 

acetinados. O melhor de todos é o felpudo, porque faz ótima abstersão da matéria fecal. 

Depois, eu me limpei com uma galinha, com um galo, com um frango, com uma pele de 

veado, com uma lebre, com um pombo, com um corvo-marinho, com uma pasta de 

advogado, com um capuz, com uma touca, com um passarinho de couro. Mas, concluindo, 

digo e afirmo que não há melhor limpa-cu do que um ganso com bastante pena, desde que se 

ponha a cabeça dele entre as pernas. Fique certo de que, fazendo assim, você sentirá no olho-

do-cu uma volúpia mirífica, quer pela maciez da penugem, quer pelo calor temperado do 

ganso, que facilmente se comunica aos intestinos e atinge, depois, a região do coração e do 

cérebro. E não pense que a beatitude dos heróis e dos semideuses que se acham nos Campos 

Elísios esteja no asfódelo, ou na ambrósia, ou no néctar, como contam essas velhas. Em 

minha opinião, ela reside no fato de que limpavam o cu com um ganso. A mesma opinião é 
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sustentada por João da Escócia. (Nota: Duns Scot [1274-1308])], teólogo inglês, adversário 

de São Tomás de Aquino, cognominado o Doutor Sutil,  

  

ANÁLISES 

 

Depois da leitura grupal do capítulo de Rabelais, não precisa explicar que 

tudo virou pura rima pelos corredores, banheiros, salas e pátios daquela 

universidade. Criou o campeonato de rimas, com rodas de rimas,  pastiche, 

paráfrase, parodia sem odio, sátira, enfim, diálogos sem loucura de logos, sem ismos, 

nem cartesianismos. As línguas começaram seu pleno funcionamento e eis alguns 

exemplos:  

 

boquete que se repete 

Rimo para dar o clima 

E se tu cais encima 

Aiiii, boquete que se repete 

 

Não para 

Rala 

Passa 

Língua  

Alisa 

Babosa 

Mimosa 

 

Ek het’  

Blowjob nodig 

 

Delicia 

Caricia 

Me usa 

Abusa 

lambusa 

 

ech brauch e 

blowjob 

 

am nevoie de o  

muie 

 

ederra behar 

dut 
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antes del pete 

mirá el paquete 

 

 

venite 

pa un pete 

placentero 

entero 

temprano 

tarde 

cerquita 

ahorita 

 

 

Há dias, quando mamava, 

            Tive o que me era devido: 

            O prazer eu não esperava 

            E fiquei todo melado. 

            Oh! Se houvessem consentido 

            Em tirar-me o que  eu guardava, 

Gozando! 

 

            A pissa de quem chegasse 

            Daria  eu logo uma pegada, 

            Para que também alagasse 

            A minha garganta venerada, 

                                    Gozando! 

 

 

Horacio  

Rex fellatio  est 

 

If you need a blow 

Don’t be slow 

Ask for Bob 

the best for a blow job 

 

pour une bonne pipe 

il ne faut qu’une belle bitte 

 

bisogno 

bambino 

buono bocchino 
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E de Rabelais seguiu outros tantos autores para inspiração: Platão, porque do 

Banquete ao boquete é um pulinho; Hilda Hilst e seus contos fubólicos, dentre tantas 

outras referências! E se tu, caro/a leitor/a achas que Drummond de Andrade só 

pensava na humanidade, veja a beleza de sua pura poesia profana, sagrada, sacana! 

 

 Mimosa boca errante 

 
Mimosa boca errante 

 à superfície até achar o ponto  

em que te apraz colher o fruto em fogo  

que não será comido mas fruído  

até se lhe esgotar o sumo cálido  

e ele deixar-te, ou o deixares, flácido,  

mas rorejando a baba de delícias  

que fruto e boca se permitem, dádiva. 

 

Boca mimosa e sábia,  

impaciente de sugar e clausurar  

inteiro, em ti, o talo rígido  

mas varado de gozo ao confinar-se  

no limitado espaço que ofereces  

a seu volume e jato apaixonados,  

como podes tornar-te, assim aberta,  

recurvo céu infindo e sepultura? 

 

Mimosa boca e santa,  

que devagar vais desfolhando a líquida  

espuma do prazer em rito mudo,  

lenta-lambente-lambilusamente  

ligada à forma ereta qual se fossem  

a boca o próprio fruto, e o fruto a boca,  

oh chega, chega, chega de beber-me,  

de matar-me, e, na morte, de viver-me. 

Já sei a eternidade: é puro orgasmo. 

Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça 
 

Sem que eu pedisse, fizeste-me a graça  

de magnificar meu membro.  

Sem que eu esperasse, ficaste de joelhos  

em posição devota.  

O que passou não é passado morto.  

Para sempre e um dia  

o pênis recolhe a piedade osculante de tua boca. 
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Hoje não estás nem sei onde estarás,  

na total impossibilidade de gesto ou comunicação.  

Não te vejo não te escuto não te aperto  

mas tua boca está presente, adorando. 

Adorando. 

Nunca pensei ter entre as coxas um deus. 
 

 

 Como resultados finais, ao terminar o campeonato, somaram-se 4761 versos 

rimados entre odes, rondós, sonetos, haicais, decassílabos etc. A universidade, em 

toda sua história, jamais havia presenciado algo que envolvesse toda a comunidade 

acadêmica, sem esquecer os técnicos, pessoal da limpeza, etc. Imaginem que isso 

surgiu a partir de um simples produto inovador! 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

E ao finalizar o semestre, todos estavam curiosos para saber a nota, mas como 

no conto de Régoli de Mullen, o criador do produto inovador não atingiu o objetivo 

exigido que era, a partir da apresentação do produto, utilizar os verbos no modo 

imperativo – afirmativo e negativo.  

  

El profesor indicó a los alumnos que hicieran tres flexiones tocándose los pies. 

Un niño dijo: “No puedo”. 

El profesor dijo: “Cero”. 

Entonces el niño saltó por el aire, realizó una graciosa cabriola y volvió a ocupar su 

sitio.  

El profesor dijo: “No pedí eso”. 

Entonces el niño extendió los brazos, voló sobre el patio del colegio y fue a posarse en 

un níspero. 

El profesor dijo: ”Es inútil. Ya está calificado.  

 

Após os catastróficos resultados finais, restaram-lhes bebeeeeer, comeeeer e 

festejaaaar até o dia raiar. Então, na reunião grupal concluíram que: 
 

Os estudos universitários no campo das letras não levam, como se sabe, 

praticamente a nada, a não ser, para os estudantes mais dotados, a uma carreira 

de ensino universitário no campo das letras - em suma, temos a situação um 

tanto cômica de um sistema sem outro objetivo além de sua própria reprodução, 

acompanhado por uma taxa de não aproveitamento superior a noventa e cinco 

por cento. Esses estudos no entanto não são nocivos e podem até apresentar uma 

atitude marginal. Uma moça que procure um emprego na Céline ou na Hermès 

deverá naturalmente, e em primeiríssimo lugar, cuidar de sua aparência; mas 

uma graduação ou mestrado em letras modernas poderá constituir um trunfo 
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secundário que garanta ao patrão, na falta de competências mais aproveitáveis, 

uma certa agilidade intelectual que pressagie a possibilidade de uma evolução na 

carreira - a literatura, além do mais, vem desde sempre acompanhada de uma 

conotação positiva no ramo da indústria de luxo.  (HOUELLEBECQ, 2015, p.14). 

 

Então, Ícaro repetiu: - Al carajo las fronteras! Entre la inovación, lo nuevo, los 

huevos, lo mercado neoliberal, lo lattes, lo látex, me quedo con los huevos, por 

supuesto! Vou patentear esse produto e vender para estrela ou alguma 

apresentadora de programa infantil poderosa/famosa que queira divulgá-lo com seu 

nome. Afinal, não tem contra indicações nenhuma - vide bula. E, para agregar um 

ponto mais no conto: imperativo que nada, o que vale mesmo é arte de la buena 

mamada!  
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O DESAFIO DE ENSINAR A LÍNGUA 

INGLESA PARA ALUNOS QUE VIERAM 

DE UMA MODALIDADE EDUCACIONAL 

PAUTADA NO RESPEITO AOS RITMOS 

DIFERENCIADOS DE APRENDIZAGEM. 
 

Paulo Nunes da MATA74 
 

No processo de assimilação de uma língua estrangeira, sente-se a “sinalidade” e 

o reconhecimento, que não foram ainda dominados: a língua ainda não se tornou 

língua. A assimilação ideal de uma língua (BAKHTIN, 2006, p. 97) dá-se quando 

o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela 

compreensão (BAKHTIN, 2006, p.98) 

 

 

ara que o aprendiz de língua inglesa tenha sucesso na aprendizagem, ele 

precisa de prática das habilidades de fala, entendimento, escrita e leitura, 

assim ele assimilará a língua como já disse Bakhtin na passagem acima. Mas, 

não é o que estes estudantes fazem ao frequentar as aulas de língua inglesa na 

educação básica brasileira, visto que  segundo os resultados de algumas pesquisas, 

(Education First, 2017) a maioria dos estudantes brasileiros de escola de educação 

básica pública  tem baixo nível de proficiência na língua inglesa, alguns até buscam 

por esta aprendizagem em cursos livres de idiomas, pois acreditam que  somente 

nestas unidades é que é possível aprendê-la,(JARITA, 2015) sob alegação de que os 

professores não sabem lidar com os objetivos destes estudantes que estão 

frequentando a escola pública em busca de educação básica nas disciplinas, entre 

elas, a língua inglesa.  Em muitas salas de aulas de língua inglesa de escola pública, 

não há uma clareza dos objetivos a serem desempenhados pelos alunos em termos de 

educação, o que Vieira-Abrahão (1996) classifica de “conflitos e incertezas” por parte 

dos profissionais da escola.       

  No intuito de estabelecer um novo rumo para a educação linguística, o 

governo brasileiro está reformando o formato pela inserção da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC): “Novas formas de engajamento e participação em um 

mundo cada vez mais globalizado e plural” (BNCC, 2017, p. 239)  

Esse engajamento e participação exigiu que o status de inglês como língua 

estrangeira passasse para inglês como língua franca.  Língua franca, conforme a 

própria definição da BNCC, uma língua,” que não pertence exclusivamente aos 

                                                 
74 Estudante de Mestrado em Linguistica na Universidade de Franca. 
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falantes nativos.” Em uma palestra proferida por Jennifer Jenkins, professora da 

Kings´s College, de Londres, Inglaterra e publicada no jornal de Ensino de Língua 

inglesa, ela informa que a língua inglesa é na atualidade falada por mais falantes não 

nativos do que nativos.  Este não pertencimento da língua inglesa a um determinado 

povo, tem levado a comunidade de falantes não nativa de língua inglesa, desta forma 

a não reconhecer uma variedade padrão da língua inglesa, seja ela americana, 

britânica ou outra, assim, “o mito de adoção destas variedades nativas como 

“corretas” está sendo debatido no mundo da língua inglesa.   O autor do livro 

didático VOICE PLUS tem um posicionamento ligado ao inglês global, outra 

variedade de língua de contato como o inglês como língua franca: 

 
“Como a obra é concebida segunda a ideia do inglês como língua global, 

entende-se que ela é um meio de comunicação entre nações e línguas, ou seja, 

não pertence necessariamente a um país específico. Contudo, para fins de 

padronização, é adotada a variante conhecida como “inglês americano padrão”, 

uma vez que não há (e seria uma incoerência haver) uma padronização do inglês 

global.  Apesar de tal adoção e por conta do compromisso com o inglês global, os 

textos presentes na obra, tanto os escritos quanto os orais, tiveram mantidas suas 

características originais, condizentes com as variantes a que pertencem.” (TÍLIO, 

2016, p, 34)   

 

É muito comum ouvirmos pessoas que nasceram antes dos anos 80-90 

afirmarem que “o mundo está doido” ou frases assim com referência aos 

comportamentos, ações e pensamentos da sociedade brasileira nos dias atuais.   No 

entanto, essa mudança social é comum para muitos intelectuais que perceberam que 

o sistema econômico influencia os discursos dominantes de uma sociedade: 

 
 “as relações de produção e estrutura sociopolítica que delas diretamente deriva 

dominam todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, todas as formas e 

os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida política, na criação 

ideológica” (BAKHTIN, 2006, p. 43)   

 

De 1980 em diante o Brasil passou a aceitar muitos valores democráticos após 

passar por quase duas décadas sob regime autoritário, no qual direitos foram 

suprimidos e a opressão da elite dominante era mais notável, principalmente com 

relação às famílias da classe trabalhadora e às mulheres.   Ao resgatar mais liberdade, 

o sistema capitalista impôs outros rumos para a vida social e punindo a classe 

trabalhadora de um formato diferente, assim, mulheres passaram a ter alguns 

direitos a ela negados como o direito ao trabalho e a disputa pelo poder econômico, 

ao mesmo tempo,  mais abertura para os direitos humanos, direitos das crianças e 

dos adolescentes  e a diminuição da evasão escolar especialmente no nível 

fundamental.  No Estado de Mato Grosso, por exemplo, foram adotadas as escolas de 

ciclos de formação humana para o Ensino Fundamental.  
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“O ciclo de Formação Humana é o ciclo da própria vida, em que se devem 

respeitar os “tempos” de cada sujeito.  A escola, por ser um espaço de 

aprendizagem, deve proporcionar meios para que esse sujeito construa, ao seu 

tempo, sua própria autonomia, identificando suas possibilidades pessoais e 

profissionais.  Nessa concepção, ainda que o sujeito, num período de tempo, não 

consiga construir os conhecimentos científicos necessários, mesmo esse aluno 

sendo avaliado e assistido pela escola, ele não deverá ficar retido, pois isso 

contraria o ciclo da vida.” (ALMT APUD ARROYO, 1999. p.8)      

 

Resultados sociais positivos ou negativos, estudantes das salas de aulas das 

escolas de Ensino Fundamental são,  em grande maioria, provenientes de famílias da 

classe trabalhadora cujo salários médios chegam a 2.5 e diferentes dos estudantes que 

nasceram antes dos anos 80-90 são impregnados com valores liberais  tendo a 

possibilidade de tomar decisões sobre o que fazer ou não de suas vidas como fazer as 

tarefas escolares ou não, comer ou beber o que quiserem, dormir na hora que 

quiserem e até faltar as aulas, apesar que esta opção se torna menos opcional devido 

a sua ligação com o programa social, bolsa família. Apesar deste formato descrito do 

estudante das escolas de Ensino Fundamental predominantemente das escolas 

públicas brasileiras, os livros didáticos são elaborados tendo como modelo o 

estudante da classe capitalista cujo comportamento se assemelha a este da vida do 

Felipe: 

 

“O Felipe, menino de oito anos, aluno do 4º ano do ensino fundamental, leu os 12 

Volumes de “Diário de um Banana” – Jeff Kinney – em dois meses, no total de 

2.240 páginas. Uma leitura visual de texto impresso em papel – livro – portanto, 

não foi uma leitura de escuta auditiva, nem uma leitura virtual de tela eletrônica. 

Neste tempo, o Felipe frequentou o colégio, está escrevendo o diário “A Saga do 

Felipe”, título que ele mesmo inventou, brinca com amiguinhos e amiguinhas no 

condomínio onde mora, desenha e pinta inúmeros quadros, e se diverte com 

jogos online no celular. Todas e todos coleguinhas da sala do Felipe estão lendo 

visualmente o “Diário de um Banana”, conversam, comentam e inventam muitas 

histórias, interagem e compartilham muito as interpretações segundo a 

imaginação de cada uma e cada um.” (VII CÍRCULO. Rodas de conversa 

Bakhtiniana. 2018)  

 

De maioria branca e que não trabalham enquanto são estudantes e frequentam 

as escolas particulares mais caras da cidade.  Seus pais possuem salários que variam 

de 6000 a 30.000 ou são proprietários de grandes meios de produção tais como 

latifúndios, fábricas, lojas e grandes comércios em geral.  Os pais sempre 

acompanham o estudo dos filhos, comparecem às reuniões escolares, além de 

geralmente controlar a vida cotidiana de seus filhos, ou seja, sabem com quem 

andam, onde andam e o que estão fazendo.  Seus acessos a bens culturais são de 

forma mais enriquecedora do que a dos jovens da classe trabalhadora além de estar 

expostos a incentivos que o levem a uma visão mais prospera economicamente 
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falando já que são rodeados por famílias que estão na posição superior da pirâmide 

econômica e assim transmitem esses valores e padrões de vida a esses jovens.  São as 

falas presentes em sua vida que o formatam, assim, esse jovem por meio destes 

discursos passa a ser conduzido por esses enunciados no ato de aprender e ser 

ensinado no seu contexto social e cultural, situação já comentada por Bakhtin,  

“Graças aos enunciados concretos que  ouvimos e reproduzimos na comunicação 

efetiva com as pessoas  que nos rodeiam.” (BAKHTIN, 2006. P.99) 

Até aqui percebemos dois níveis segmentais da sociedade na mente do autor 

do livro didático que possuem diferentes discursos.   Os discursos produzidos pelos 

grupos e ouvidos pelos jovens estudantes diferem e consequentemente os levam a 

realizações de diferentes ações no dia a dia. Enquanto os estudantes da classe média 

dominante são geralmente orientados a cultura dos livros e motivados a lutar pelos 

objetivos próprios por meio de exposições destes discursos, os da classe trabalhadora 

tem muitos de seus membros familiares estressados e distantes dos filhos por causa 

do trabalho ficando expostos a discursos não relacionados a cultura do 

desenvolvimento econômico, além de viverem com colegas que originaram de 

ambientes violentes ou cultura apenas do entretenimento.  São, portanto, discursos 

diferentes para classes sociais diferentes.  Segundo Bakhtin: “Classe social e 

comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo, entendemos a 

comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação.  

Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua.      

Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditórios.   O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes.” 

(BAHKTIN, 2006 p.47) Diante do exposto sobre as classes sociais acima, tomamos 

como exemplo, a escola Joaquim Nunes Rocha que adotou o livro didático de língua 

inglesa, VOICES PLUS 1, o livro cujo autor aqui já fora tratado, para o 1º ano do 

Ensino Médio.    Esta escola é localizada em Rondonópolis, no Estado de Mato 

Grosso, no bairro Cidade Salmem, em 2015 atingiu 5.4 no IDEB.    

Os alunos desta escola pertencem a famílias cuja renda salarial mensal é de 

2.5, renda média da cidade de Rondonópolis. Os alunos foram assinalados uma 

atividade auditiva em que tiveram que escutar a canção “I am what I am” e 

responder o que eles acham que a letra da canção retrata.  Essa atividade auditiva é 

inserida no contexto de letramento auditivo que segundo o autor: 

 
“Busca trabalhar gêneros orais... com o uso de áudios autênticos, acompanhados 

de compreensão oral intensiva (sons, palavras, sentenças) e extensiva 

(compreensão global) e seletiva (compreensão pontual). (TÍLIO, 2016, p. 211) 

  

Nesta atividade, é esperado também que os estudantes tenham o 

conhecimento prévio ativado, criem hipóteses, sejam estimulados para a vida social, 

ampliem seus arcabouços lexicais, entre outros. (TÍLIO, 2016, p.211)  

Foi feita a explicação e solicitado aos alunos que fizessem uso de várias 

abordagens como, scanning e skimming como técnicas de leitura, também foi 
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permitido aos estudantes fazerem uso de dicionários eletrônicos ou impressos 

sempre que fossem necessários.  

Dos 120 alunos presentes na aula, apenas 50% fizeram a atividade, e destes, 

uma grande maioria preferiu usar o Google Tradutor online para tradução direta, o 

que, didaticamente, não contribui eficazmente para o processo de aquisição lexical, 

mas o objetivo destes estudantes ao optarem por esta metodologia foi com o intuito 

para que sobrasse tempo para fazer uso durante a aula de entretenimento em seus 

celulares por outros meios diferentes dos propósitos da aula de língua inglesa,  sendo 

repreendido para que evitassem isso.         

Os usos descontrolados do celular por jovens estudantes desta classe social 

fazem parte da permissividade dos pais, dificultando o engajamento destes na 

participação efetiva na aprendizagem de língua inglesa na escola.    O celular tem sua 

importância no auxílio de aprendizagem de língua inglesa, mas os estudantes são 

levados a tarefa do prazer, visto que essa é a norma entre a maioria destes jovens.   

Estes hábitos, que de alguma forma tem sua influência dos meios econômicos, visto 

que os estudantes, embora, pertençam a uma classe socioeconômica desfavorecidas, 

conseguem influenciar seus pais a oferecerem a eles seus desejos de consumo como o 

celular de última geração como mais importante em suas vidas do que seus estudos, 

o que faz com que os membros da comunidade educacional a mesma reflexão de 

Bakhtin que inquietamente, buscou a resposta de como acontece o funcionamento do 

poder econômico  construir este discurso e eventualmente torna-lo como dominante 

e transformador na sociedade. 

 
“De fato, a essência deste problema, naquele que nos interessa, liga-se a questão 

de saber como a realidade (a infraestrutura) determina o signo, como o signo 

reflete e retrata a realidade em transformação.” (BAKHTIN, 2016 p. 42) 
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APRENDER QUE É BOM... 
 

Rosiane Gonçalves dos Santos SANDIM75 
 

 

ste texto surge a partir do diálogo com outros textos, outras histórias e outros 

sujeitos. Como escreve Bakhtin:  

 
o texto só tem vida contando com outro texto (contexto). Só no ponto desse 

contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e prospectivamente, 

iniciando dado texto no diálogo. Salientemos que esse contato é um contato 

dialógico entre textos (enunciados) e não um  contato mecânico de “oposição”, só 

possível no âmbito de um texto (mas não do texto e dos contextos) entre os 

elementos abstratos (os signos no interior do texto) e necessário apenas na 

primeira etapa da interpretação (da interpretação do significado e não do 

sentido). Por trás desse contato está o contato entre indivíduos e não entre coisas 

(no limite). ( BAKHTIN, 2000, p. 401). 

 

Durante o segundo semestre de 2015, frequentava, em meu curso de Letras 

Português/literaturas na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, RS,  o 

componente “Linguística Aplicada”, ministrado pela professora Fabiana Giovani. 

Para os trabalhos a serem desenvolvidos em sala de aula, ela trouxe como tarefa a 

leitura de vários gêneros discursivos. Dentre essas tarefas deveríamos ler o texto “A 

aula como acontecimento”, de autoria do professor Geraldi. A tarefa foi dividida 

entre os alunos, e era constituída da elaboração de dois gêneros, indicados pela 

professora e escolhidos pelos alunos. Coube a mim, após a escolha, a elaboração de 

um conto e de uma notícia fictícia, com o objetivo de exercitarmos nossa capacidade 

criativa dentro do componente curricular. 

O texto que produzi ficou guardado até que surgiu a oportunidade de 

escrever para o VII Rodas. Comentei com colegas sobre a escrita dos textos, e 

também falei sobre o meu texto durante as conversas sempre alegres e instrutivas 

com o professor Moacir, carinhosamente chamado de Moa. Ele me pediu para lhe 

enviar o texto. Quando nos encontramos, após a sua leitura do meu texto, ele me 

perguntou: - guria, tu conheces o conto do James Joyce chamado Evelyne? Eu respondi que 

não, pois nunca havia lido nada deste autor. Então, nos sentamos para procurar o 

conto e eis que o professor me disse: - mas este teu texto me lembra do poema do Pessoa! 

Então, fomos procurar o poema do Pessoa. 

Enfim, este texto surgiu como uma peça do vestuário que brota das mãos 

habilidosas de uma tricoteira, entrelaçando seus pontos, um a um, cada qual com sua 

importância para, finalmente, comporem uma única peça autoral. Mas surgiu 

                                                 
75 Graduanda em Letras Português e Literaturas na Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé-RS. 
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também, principalmente, do relato das vivências infantes da personagem principal, 

com as suas agruras e problemas típicos da pré-adolescência, superdimensionando 

coisas banais, mas que, na visão pueril do aluno, são de extrema importância. Enfim, 

relato sucedido e precedido por tantos outros relatos… Fragmentos da vida… eis que 

então, tecemos esse texto. 

 

Olho no relógio. São 13:00 horas. 

 

Pela janela da minha casa vejo a rua. As pessoas caminham se espremendo pela 

pequena faixa de sombra que se forma junto às paredes das casas, muitas antigas, de 

cores envelhecidas, cheias de histórias.  

Assim como a personagem do conto Evelyne, de James Joyce, história de uma 

garota que divaga ao olhar a rua e não sabe que decisão tomar, ela apenas olhava 

pela janela: 
 

“Ela sentou-se à janela para ver a noite invadir a avenida[...]. 

Poucas pessoas por ali passavam. O sujeito que morava no fim da rua passou a 

caminho de casa; ela ouviu seus passos estalando na calçada de concreto e em 

seguida rangendo sobre o caminho coberto com cascalho em frente às casas 

vermelhas[...].” 

 

A diferença é que a personagem do conto tinha uma escolha a fazer, e eu não 

tinha escolha.  

Você deve estar se perguntando: esse guri leu durante as férias? Sim meu 

amigo, eu li e li muito!!! Não sou diferente da gurizada que você conhece: corro, 

brinco, jogo bola, mas tenho hábitos, digamos, pouco convencionais pra gente da 

minha idade, e a leitura é um deles. Aprendi a viajar sem sair do lugar, e você nem 

imagina os lugares que já visitei sem sair da poltrona. 

Se você não lê, só lamento, mas não sabe o que está perdendo. Mas deixa eu 

seguir em frente com minha história! 

Tá um calor infernal. Parece que tem um sol pra cada um lá fora. Pode parecer 

estranho, afinal não vejo nenhum adulto gostando dela, mas é uma linda segunda-

feira nesses últimos dias de verão.  

Não dá pra adiar mais, tenho que ir. É o tão esperado(?) primeiro dia de aula. 

Saio de casa contrariado porque, afinal de contas, da minha turma de amigos, 

apenas eu fiquei no turno da tarde. Por quê???  

Conversei, pedi, implorei pra minha mãe ir à escola pedir pra eu ficar no turno 

da manhã. 

—Mãe, todo mundo estuda de manhã!!!! 

Ela veio com uma resposta que, com certeza, você já escutou um dia:  

— Tu não é todo mundo! 

Ninguém merece!!! 
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No caminho vou pensando: sou bem jovem, um menino ainda, embora às vezes 

eu queira parecer mais velho, pelo menos para impressionar as meninas e tal. Você 

entende né? 

Será algum castigo lá de cima pelas besteiras que eu fiz durante as férias? Tá 

certo, eu quebrei uma vidraça na janela da casa da Dona Santinha, mas eu precisava 

fazer aquele gol, afinal o “careca” é o melhor goleiro da rua! 

Ou talvez pela briga com o “alemão”? Mas ele falou mal da minha mãe, como é 

que eu ia ficar quieto? 

Quem sabe então eu esteja sendo castigado porque me escondi no cinema no 

domingo retrasado, só pra assistir de graça a sessão das 16:00? Mas como eu poderia 

perder a oportunidade de ver novamente o maior herói dos cinemas, e de graça! 

Teve também aquele dia que eu cochilei na missa que minha vó fez a 

“gentileza” de me levar, mas aquilo é muito chato!!! E eu nunca sei quando é pra 

sentar e quando é pra levantar!!! 

Já sei, só pode ser pelas laranjas que eu “ganhei” do quintal do Seu Leôncio!!! 

Mas será? Foram tão poucas!! Umas... Bah deixa pra lá!!! 

Realmente eu não sei o que foi que eu fiz pra merecer esse castigo. 

Chego à escola. Minha desgraça começa a se formar com o barulho infernal da 

algazarra que as crianças pequenas fazem, brincando antes do início da aula.  

Meu Deus! Por que será que gritam tanto? Eu não me lembro de gritar assim 

quando tinha a idade deles, se bem que não faz tanto tempo assim. 

Procuro algum dos meus amigos na esperança de que eu não seja o único 

azarado da turma, mas não tem jeito, estou sozinho. 

O barulho da campainha, que parece uma cigarra histérica, anuncia que as 

aulas já vão começar e atiça ainda mais a gritaria dos pequenos.  

É hoje que eu piro de vez!!! 

Entro na sala de aula (ou seria um forno?), procuro um lugar perto de uma das 

janelas, penso:” pelo menos é mais fresquinho!”, mas em breve vou descobrir que 

essa foi uma péssima ideia. 

Dona Glecy, a professora, entra na sala, com aqueles óculos pontiagudos nos 

cantos, o cabelo preso, sua velha bolsa e sempre a mesma saia. Será que ela só tem 

essa saia? 

Minha desgraça pessoal só aumenta. 

Ela fala algumas coisas sobre o ano que está começando e em seguida começa a 

escrever no quadro negro. Aquele barulhinho estridente do giz contra o quadro é o 

único som da sala, pois ela jamais permitiu conversas em sua sala de aula. 

Acho que o braço dela é biônico, pois ela não cansa nunca de escrever! 

Quando ela finalmente para, diz: 

—Copiem! E senta-se calada. 

Agora o único barulho na sala é o ponteiro do relógio na parede se arrastando 

de segundo em segundo.  

Caracas!! Como o tempo custa a passar!!! 

Ela apaga o quadro com o mesmo braço biônico e volta a escrever. 
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Novamente diz: 

— Copiem!!! E mais uma vez senta-se sem dizer nada. 

Acho que nem precisa estudar muito pra fazer isso, pois é só olhar para os 

alunos com cara de brava, mandar eles ficarem calados, escrever no quadro e repetir: 

—Copiem.  

Isso até eu faço!! 

Eu bem que podia estar em casa agora! Ainda mais hoje que iria passar na 

sessão da tarde um filme do Jerry Lewis!  

Os filmes dele são muito legais!!! 

A cigarra histérica volta a tocar!!! É o intervalo!! 

Minha esperança que os pequenos já tivessem cansados de gritar se acaba no 

primeiro minuto no pátio. Pelo jeito eles descansaram e agora estão gritando mais 

alto ainda! 

Ainda não fiz nenhum amigo novo pra conversar, mas com essa gritaria, 

impossível!!! 

Eu quero ir pra casa!!!!!! 

Pelo menos tem o lanche e na cantina é menos barulhento que no pátio. 

Volto pra sala, sento na minha cadeira.  

Eu não disse que sentar perto da janela tinha sido uma péssima ideia? 

 

Novamente na janela eu pareço aquele cidadão do poema “Tabacaria” com suas 

divagações: 

 
“Janelas do meu quarto, 

Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é[...] 

[...]Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.  

Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,  

E não tivesse mais irmandade com as coisas  

Senão uma despedida[...],” 

 

Eu avisei que leio pra caramba e de tudo, um pouco! Mas continuemos... 

Daqui dá pra ver, sobre o muro da escola, a rua, e o que eu enxergo completa a 

minha “tarde da desgraça”: lá vão eles, a minha turma, os meus amigos, todos eles e, 

pelos trajes, vão todos pro rio tomar banho.  

E eu aqui!!! Definitivamente, ninguém merece!!! 

 A aula segue. 

— Copiem, copiem, copiem! É só o que essa mulher sabe falar? 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac...inúmeros, incontáveis, infinitos tiques e taques do 

relógio que parece tiquetaquear (existe essa palavra?!?) dentro da minha cabeça. 

Segundos, minutos, horas se passam até que finalmente chegou a hora de ir embora! 

Pra aumentar meu desespero, a diretora avisou que iria liberar os pequenos 

primeiro porque seus pais iriam vir buscá-los e nós, os “grandes”, por último. 

Minha vontade era colocar a cabeça pra fora da janela e gritar: 
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— Corre aí gurizada!! Andem duma vez!!!! Eu quero ir pra casa!!! 

Quando consegui sair da sala, corri o mais que pude para dar tempo de chegar 

em casa, colocar um calção e ir pro rio. Tá! Tudo bem! Eu confesso, e se você me 

conhece, já sabe que perto da minha casa não existe nenhum rio, mal e porcamente 

tem um arroio poluído. Nós vamos é dar uns mergulhos num açude mesmo, mas fica 

mais ajeitadinho escrever rio né! Agora você tá sabendo, leu “rio” já sabe que é açude 

mesmo! 

Chegando em casa, minha mãe perguntou: 

—Como foi o primeiro dia de aula? Viu como não é tão ruim estudar à tarde? O 

que você aprendeu hoje? 

Minha vontade era responder: — Aprendi “copiem, copiem e copiem!” e que 

com o calor, o segundeiro do relógio se muda pra dentro da cabeça da gente, mas 

isso só iria deixar ela mais curiosa e ia atrasar o meu mergulho com os meus amigos, 

então falei: 

—Aprendi muitas coisas legais mãe! 

Pra falar a verdade, aprender que é bom… 

E na manhã seguinte ao acordar e ligar o rádio eis que surge a canção: 

 
PAISAGEM DA JANELA  

 

Milton Nascimento 

Da janela lateral do quarto de dormir 

Vejo uma igreja, um sinal de glória 

Vejo um muro branco e um vôo pássaro 

Vejo uma grade, um velho sinal 

 

Mensageiro natural de coisas naturais 

Quando eu falava dessas cores mórbidas 

Quando eu falava desses homens sórdidos 

Quando eu falava desse temporal 

Você não escutou 

 

Você não quer acreditar 

Mas isso é tão normal 

Você não quer acreditar 

E eu apenas era 

 

Cavaleiro marginal lavado em ribeirão 

Cavaleiro negro que viveu mistérios 

Cavaleiro e senhor de casa e árvores 

Sem querer descanso nem dominical 

 

Cavaleiro marginal banhado em ribeirão 

Conheci as torres e os cemitérios 

Conheci os homens e os seus velórios 
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Quando olhava da janela lateral 

Do quarto de dormir 

 

Você não quer acreditar 

Mas isso tão normal 

Você não quer acreditar 

Mas isso tão normal 

Um cavaleiro marginal 

Banhado em ribeirão 

Você não quer acreditar 
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O CELULAR COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: um breve retrato do 

trabalho com gêneros radiofônicos na 

escola pública 
 

Nádia Cristina da Silva SANTOS76 

Rozana Castilho Dias da SILVA77 
 

 

1. PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 presente texto vem ao encontro da provocação colocada nas últimas linhas 

do referido eixo temático sobre as fronteiras entre os benefícios e os 

malefícios da maquinaria eletrônica. Vivemos uma era na qual nossos alunos 

são conhecidos como “nativos digitais”, nesse sentido, seria inevitável a imersão 

desses sujeitos em práticas sociais que envolvem “as maquinarias eletrônicas”, 

principalmente o celular. 

Este, por sua vez, tem se tornado o grande vilão da vez, chegando a ser 

totalmente proibido em algumas escolas. Como foi dito anteriormente, existe uma 

fronteira entre o bem e o mal, quando se trata do uso de tecnologias pelos 

adolescentes, jovens e adultos que é preciso ser analisada dialeticamente78 e 

dialogicamente79. 

Por isso, neste texto pretende-se mostrar como o celular pode ser uma 

ferramenta de ensino-aprendizagem quando é proposto algo que parte da realidade 

do aluno e avança para um desenvolvimento/aprendizado mais significativo. 

Para tal, recorremos a algumas atividades desenvolvidas no âmbito de um 

projeto de intervenção em uma escola pública que trabalhou desde o ano de 2017 

com uma turma piloto com a qual foram desenvolvidos diferentes projetos didáticos 

                                                 
76  Doutorada em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: 

nadiacris27@gmail.com. 
77 Mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: rozana.castilho@gmail.com 
78 Dialética entendida aqui no sentido marxista, para qual as coisas e os fenômenos estão sempre em movimento, 

sempre em luta de contrários e não como algo estanque, imóvel. 
79 Sentido destacado por Bakhtin de que onde há linguagem existe diálogo, relações dialógicas. 

O 
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a partir de vários gêneros radiofônicos a fim de prepará-los para a criação de uma 

web-rádio no ano de 2018. Sendo assim, das muitas atividades propostas em sala de 

aula e extraclasse, o celular foi muito utilizado como recurso pedagógico. 

 

2. EM BUSCA DE OUTRAS PALAVRAS 

 

2.1 Tecnologia e ensino: usos e desafios 

 

Desde o início da escolarização, a tecnologia esteve presente nas escolas, 

inicialmente com o quadro negro, mimeógrafos, projetores, fotocopiadoras e outras 

inovações que fizeram parte de nossas práticas pedagógicas; atualmente, com a 

revolução tecnológica e a internet, uma nova era se configura e impõe ao professor o 

repensar da ação pedagógica, pois esse universo tecnológico permite novos modelos 

de comunicação, a capacidade de transmitir informação rapidamente e, 

consequentemente, romper barreiras de tempo e espaço é uma realidade que o 

professor precisa estar atento e perceber a necessidade de acompanhar essa nova 

realidade.  

A internet abriu novas formas de comunicação e é inegável a importância do 

repensar sobre a forma como a sociedade e, principalmente, os jovens se relacionam 

com o universo midiático. A tecnologia assume um importante papel em nossas 

vidas, por isso a importância de discutir e direcionar atividades que contemplem a 

utilização dessas tecnologias com nossos alunos.  

Para Tajra (2010, p. 21)  

 
Como marco do novo milênio, temos a Internet que, a partir de 1995, penetrou no 

mercado, iniciando uma nova revolução, a revolução digital, a era da inteligência 

em rede, na qual seres humanos combinam sua inteligência, conhecimento e 

criatividade para revoluções na produção de riquezas e desenvolvimento social. 

Essa revolução atinge todos os empreendimentos da humanidade – 

aprendizagem, saúde, trabalho, entretenimento. 

 

Segundo Moreira e Fichtner (2015), nenhuma geração antes havia incorporado 

tantas mudanças como o jovem contemporâneo. Sabe-se que as mudanças estão 

ocorrendo em várias áreas do conhecimento, e a tecnologia é uma aliada nesse 

contexto. Assim, ela assume um papel preponderante nesse universo juvenil, pois os 

mesmos são consumidores em potencial da mídia. 

Moreira e Fichtner (2015), suscitam reflexões destacando o caráter dinâmico 

em que as informações circulam. Os produtores da mídia e quem a consome 

interagem de várias maneiras, seja de forma positiva ou negativa.  

O consumo midiático para Moreira e Fichtner (2015), apresenta um caráter 

dual, pois ao consumirmos a mídia também somos consumidos por ela, pois a mídia 

está presente em nosso cotidiano diariamente, seja através da televisão, celular, 

computador e/ou outros portadores midiáticos. A mídia tem o poder de persuasão, 
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considerando que a linguagem é orientada para uma ação, que influencia e provoca 

mudanças, papel que a mídia assume ao influenciar e persuadir para que a 

população passe a consumi-las. 

O aluno chega à escola com muitos conhecimentos que vão além do que 

imaginamos, dessa forma o professor deve mediar aquilo que o aluno já sabe com os 

conhecimentos a serem adquiridos. Ao direcionar seu olhar para o aluno, é possível o 

professor perceber o que os alunos estão consumindo na mídia e mediar essa relação 

para que os jovens aprendam a manusear de forma segura as mídias, para que 

avaliem criticamente os conteúdos midiáticos reconhecendo os perigos e se 

protegendo dos mesmos.  

Para Rangel e Freire (2012, p. 51-52) 

 
Crianças e adolescentes não precisam de uma formação para usar quaisquer 

dispositivos de comunicação, pois isto pode acontecer de maneira empírica; o 

que necessitam é de uma orientação para a percepção crítica do processo 

comunicacional e, ainda, de moderação de usos, de modo a não serem 

envolvidos pela velocidade labiríntica digital. 

 

Nessa perspectiva, direcionar o aluno ao letramento digital é essencial, uma 

vez que o uso da tecnologia é constante no cotidiano do aluno, ele precisa consumir 

os conteúdos disponíveis de forma consciente para desenvolver habilidades 

tecnológicas cada vez mais valorizada na contemporaneidade.  

Destaca-se, nesse sentido, a importância da mediação do professor, que está 

entre o conhecimento e o desconhecimento do aluno; a mediação deve estar presente 

em toda situação no universo midiático, pois além de saber usar uma ferramenta 

digital, deve-se também instigar o desenvolvimento da criatividade para adaptar-se 

aos contextos de aprendizagem. 

  O uso de tecnologias em sala de aula aproxima a escola do universo do 

aluno, Sampaio e Leite (2008, p. 74) afirmam que:  

 
Para realizar a tarefa e relacionar o universo do aluno ao universo dos conteúdos 

escolares, e com isso contribuir para a formação básica do cidadão/trabalhador, o 

professor precisa também utilizar as tecnologias que hoje são parte integrante da 

vida cotidiana. 

 

Moran (1999, p. 7) alerta que “É importante conectar sempre o ensino com a 

vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, 

pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, simulações), pela 

multimídia, pela interação online e offline”. 

As mudanças incorporadas pelo uso das tecnologias pressupõem mudanças 

na forma do ensinar e aprender.  Em entrevista (2013) disponível na Plataforma do 

Letramento, Roxane Rojo destaca que: 
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[...] o ato de ler envolve articular diferentes modalidades de linguagem além da 

escrita, como a imagem (estática e em movimento), a fala e a música. Nesse 

sentido, refletindo as mudanças sociais e tecnológicas atuais, ampliam-se e 

diversificam-se não só as maneiras de disponibilizar e compartilhar informações 

e conhecimentos, mas também de lê-los e produzi-los. O desenvolvimento de 

linguagens híbridas envolve, dessa forma, desafios para os leitores e para os 

agentes que trabalham com a língua escrita, entre eles, a escola e os professores. 

 

De acordo com Pais (2010), “A linguagem, a escrita, a imprensa, o rádio, a 

televisão, o computador e a internet são exemplos de tecnologias cuja utilização pode 

contribuir fortemente para a expansão das condições de elaboração do conhecimento 

[...]”, ao pensar o uso das tecnologias digitais, é necessário procurar a melhor forma 

de utilizá-la para melhoria das condições de aprendizagem, pois com o uso das 

tecnologias é possível diversificar as diferentes linguagens bem como suas 

representações e aumentar a possibilidade de ocorrer uma aprendizagem mais 

significativa. 

 

2.2 Os gêneros do discurso: questões teóricos-metodológicas 

 

Estudiosos brasileiros como Rojo (2009, 2013) afirmam que muitas vezes a 

própria escola desconhece ou apaga práticas sociais que envolvem as tecnologias e 

um ponto que a pesquisadora destaca no seu texto de 2013 é que a escola precisa 

reconhecer que os alunos são nativos digitais que nasceram na era das linguagens 

líquidas, o que traz um novo desafio para essa instituição na contemporaneidade - 

levar os alunos a refletirem sobre essa quantidade de informações que eles acessam 

no dia a dia de forma crítica. 

De acordo com Rojo (2013, p. 19): 

 
O texto contemporâneo, multissemiótico ou multimodal, envolvendo diversas 

linguagens, mídias e tecnologias coloca alguns desafios para a teoria dos gêneros 

do discurso do Círculo. Desafios. Não impedimentos. 

 

Isso está relacionado ao modo como as diferentes esferas da linguagem 

constroem seus projetos comunicativos, o que provoca mudanças nos gêneros do 

discurso. Esse conceito, assim como outros estão no centro da teoria de Bakhtin e o 

Círculo e diz respeito ao fato de que, para esse pensador russo, qualquer interação 

humana é realizada por meio de enunciados concretos haja vista que  “Aprender a 

falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por enunciados e 

não por orações isoladas)” (BAKHTIN [1952-1953/1979] 2011, p. 283). 

À vista disso, o enunciado é considerado nessa teoria como a “unidade real da 

comunicação verbal”. Conforme destaca Barbosa (2001) a respeito desse assunto, ele 

é criado e não dado, como acontece com as orações como unidades da língua. Assim, 

em consequência de sua natureza irrepetível, é sempre proferido por alguém, 

destinado a um auditório e possui uma entonação expressiva. Outrossim, o 
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enunciado/enunciação também possui uma dimensão verbal e outra não-verbal, 

resultante de uma interação/intercâmbio elaborados e tendo em vista uma situação80 

específica. 

Os enunciados, por sua vez, são concretos porque surgem de interações reais e 

são pronunciados também por falantes reais, partícipes de um dado contexto ou 

campo da atividade humana, como explicita Bakhtin (1952-1953/1979). Dessa forma, 

como explica Volochínov (1930/2013, p. 157): 

 
Na comunicação verbal, que é um dos aspectos do mais amplo intercâmbio 

comunicativo – o social -, elaboram-se os mais diversos tipos de enunciações, 

correspondentes aos diversos tipos de intercâmbio comunicativo social. 

 

Nas palavras desse integrante do Círculo de Bakhtin, cada intercâmbio 

comunicativo social “organiza, constrói e completa, à sua maneira, a forma 

gramatical e estilística da enunciação, sua estrutura tipo, que chamaremos a partir 

daqui de gênero (idem, p. 159, destaque do autor). Os gêneros do discurso81 como 

aparece no texto de ([1952-1953/1979] 2011, p. 263, destaque do autor), é 

caracterizado por Bakhtin como “tipos relativamente estáveis de enunciados” e 

refletem essas interações entre os sujeitos no interior de suas classes, de sua cultura. 

Consoante com a concepção destacada os gêneros do discurso são, portanto, 

formas típicas de enunciados concretos que se realizam ou assumem uma forma fixa 

tendo em vista uma organização composta por três elementos: o conteúdo temático 

(como o sujeito organiza seu projeto de dizer); o estilo (corresponde aos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais com os quais o falante organiza seu projeto de 

dizer) e a construção composicional (que é a parte mais fixa do gênero, aquilo que é 

perceptível) os quais são escolhidos mediante esse contexto histórico ( representado 

pelo auditório), que também remete às particularidades de um determinado campo 

de atividade humana. 

Dessa maneira, ao passo que são infinitas essas esferas de atividades, Bakhtin 

(1952-1953/1979) explica que existe uma diversidade de gêneros do discurso, o que 

ele chama de heterogeneidade. 

Depois da formulação dos PCNs de Língua Portuguesa (1997, 1998), pouco 

mais de vinte anos, os gêneros do discurso passaram a ser vistos e  tomados como 

objeto de ensino de língua, pautados na concepção descrita acima, de que falamos, 

não por meio de frases ou palavras, mas por enunciados concretos. Isso posto, foram 

divulgadas diferentes pesquisas no Brasil que procuraram didatizar o ensino dos 

                                                 
80 De acordo com Volochínov (1930/2013, p. 172, destaques do autor), “A situação está ligada a três aspectos 

subentendidos da parte não verbal: o espaço e o tempo em que ocorre a enunciação – o “onde” e o “quando”; objeto 

ou tema de que trata a enunciação – “aquilo de que se fala”; e a atitude dos falantes face ao que ocorre – “a 

valorização””. Sendo que as diferenças de sentidos são determinadas pelas diferentes situações nas quais os 

enunciados são produzidos. 
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gêneros (discursivos/textuais), classificá-lo, enfim, muitas pesquisas mostraram, a 

seu modo, como trabalhar com gêneros em sala de aula.  

A grande virada82 nos estudos linguísticos se deu principalmente à junção da 

teoria de Bakhtin e o Círculo com a teoria da aprendizagem de Vygotsky realizada 

pela equipe da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Genebra, os quais ficaram conhecidos aqui no Brasil por meio de pesquisadores do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

(LAEL, PUC-SP).  

Os estudiosos genebrinos entendem que o gênero pode ser esse instrumento 

de ensino aprendizagem no sentido de que ele é um mediador do processo ensino-

aprendizagem, nesse caso, do ensino de língua portuguesa. 

Foi pensando nessas questões que resolvemos elaborar projetos didáticos de 

ensino de gêneros para preparar os alunos de uma turma de 8º (2017) e 9º (2018) ano 

do Ensino Fundamental para a criação e desenvolvimento de uma web-rádio. 

 

3. O CELULAR COMO FERRAMENTA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: relatos 

de uma experiência na escola pública 

 

Nessa seção descreveremos como foi o trabalho com os gêneros radiofônicos 

em um projeto de intervenção na escola pública Esperança83, na cidade de Cuiabá 

Mato Grosso, destacando as atividades em que foi utilizado o celular como recurso 

pedagógico. Para isso, mostraremos alguns dados do caderno de campo de uma 

dessas pesquisadoras que vos escrevem. 

Esse projeto de intervenção faz parte de uma pesquisa maior (doutoramento) 

no qual foi selecionada uma turma piloto, ainda em 2017, para desenvolver vários 

projetos didáticos com gêneros discursivos em sala de aula a fim de preparar esses 

estudantes para a criação e manutenção de uma web-rádio escolar, colocada no ar em 

2018. 

Foram escolhidos 5 gêneros para serem trabalhos com os alunos nas aulas de 

língua portuguesa do 8º ano (201784) e 9º ano (2018): seminário, resumo, radionovela, 

entrevista e notícia. Os dois primeiros foram selecionados com o intuito de auxiliar 

os trabalhos com os outros gêneros, assim como contribuir para o desenvolvimento 

de capacidade orais e escrita dos alunos. Os últimos auxiliaram na preparação das 

programações da web-rádio. 

                                                 
82 A grande novidade foi marcada por uma mudança na concepção de língua, assim como no próprio paradigma 

de ensino, isto é, como a língua deveria ser ensinada nas escolas. Assim, saímos de uma tradição de ensino de 

gramática (metalinguagem) para uma noção de texto como objeto de ensino 
83 Nome fictício dado pela pesquisa de doutoramento para a escola parceira do trabalho. 
84 Por motivo de aprofundamento em cada um dos gêneros, as atividades foram iniciadas no ano de 2017, com os 

gêneros seminário, resumo e radionovela quando os alunos da turma piloto estavam no 8º ano e os gêneros 

entrevista e notícia foram trabalhados no 1º semestre de 2018 com a turma piloto já no 9º ano. 
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Nesse sentido, sempre que as professoras (pesquisadora e professora da 

turma) achavam que o celular poderia ser um recurso pedagógico elas direcionavam 

as atividades com o uso desse aparelho, como podemos evidenciar no quadro abaixo: 

 
Quadro 1. Atividades desenvolvidas com o uso do celular 

 

Gêneros trabalhados Atividades desenvolvidas 

Radionovela • 05/12/2017 - Gravação de 

radionovela com o auxílio do 

gravador do celular; 

• 14/12/2017 - Apresentação do 

áudio da radionovela para a 

turma (produção final). 

Entrevista • 15/03/2018 - Direcionamento dos 

estudantes para a gravação da 

entrevista biográfica (radiofônica) 

com uma pessoa de sua 

preferência utilizando o gravador 

do celular. 

• 21/03/2018 - Apresentação da 

entrevista biográfica gravada no 

celular para todos os alunos da 

turma (produção inicial). 

• 18/04/2018 - Apresentação dos 

áudios de entrevistas temáticas 

ou bibliográficas realizadas pelos 

alunos com pessoas de sua 

preferência: produção final. 

Notícia • 14/06/2018 - Direcionar a 

produção inicial: produzir uma 

notícia sobre a Festa Junina da 

escola e entrevistar alguém que 

esteja participando com apenas 

duas perguntas e gravar no 

celular para levar para a sala de 

aula. Duração máxima de 3 

minutos. 

• 20/06/2018 - Apresentação da 

produção inicial em áudio – 

gravação da notícia e entrevista 

feitas com o celular. 

 

Como é possível observar no quadro acima, dos cinco gêneros trabalhados no 

projeto de intervenção, três deles (os radiofônicos) desenvolveram atividades nas 

quais o celular pode ser considerado como uma ferramenta de ensino-aprendizagem 

no sentido vygotskiano do termo, ou seja, ele se tornou um instrumento mediador 
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entre o aluno e o objeto de aprendizagem, no caso, os gêneros do discurso 

trabalhados. 

Com a gravação da radionovela, por exemplo, observou-se uma maior 

participação dos alunos, até mesmo daqueles que ficavam dispersos: 

 
“Nos outros gêneros o aluno J. P. não interagiu muito com as atividades 

trabalhadas, mas com a produção da radionovela o aluno participou com 

entusiasmo, interagindo com os colegas no planejamento da produção” (Caderno 

de campo, 01 de dezembro de 2017). 

 

Além desse caso relatado acima, no dia da apresentação do áudio da 

radionovela para a turma a professora e pesquisadora surpreenderam-se com a 

participação da maioria dos alunos, apresentando seus áudios e animados para 

ouvirem o que os colegas tinham produzido: 

 
“Todos estavam entusiasmados e concentrados para ouvirem os áudios gravados 

nos celulares. Fomos surpreendidos com a participação de alguns alunos como o 

E., que, geralmente, não gostava de realizar as atividades em sala. Ele não só 

participou do planejamento, mas da gravação e apresentação [...]” (Caderno de 

campo, 14 de dezembro de 2017). 

 

Acreditamos que parte desse entusiasmo e dedicação dos alunos diz respeito 

ao modo como as atividades foram desenvolvidas – partindo da realidade deles e 

dando-lhes autonomia. Nas palavras de Rojo (2013, p. 08), é preciso que a escola 

comece a “enxergar o aluno em sala de aula como um nativo digital que é: um 

construtor-colaborador de criações conjugadas na era das linguagens líquidas”. Em 

outros termos, é preciso criar espaços para que estes se se tornem autores 

(construtores) e colaboradores dos processos de ensino-aprendizagem por meio do 

uso daquilo que eles já nascem dominando – as tecnologias. E é importante que o 

professor compreenda que, nesse caso, ele é apenas um mediador desse processo, 

levando-os a refletirem criticamente sobre o uso efetivo dessas ferramentas. 

O mesmo aconteceu com os outros gêneros trabalhados no ano de 2018 – 

entrevista e notícia radiofônicos, ainda que em menor grau de participação, pois os 

alunos pareceram um pouco mais tímidos para gravarem as entrevistas e notícias no 

celular, mas mesmo assim, alguns não deixaram de fazer: 

 
“Poucos alunos fizeram a entrevista biográfica gravada com a pessoa de sua 

preferência, mas, mesmo assim, alguns trouxeram-nas no celular e colocaram ao 

vivo para todos ouvirem. Até uma aluna que nunca se manifestava em sala de 

aula desde o ano passado aceitou ser entrevistada pelo colega e falou sobre o 

tema “Religião”. Alguns alunos entrevistaram seu pai ou mãe (entrevista 

biográfica) ” (Caderno de campo, 21 de março de 2018). 
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Conforme os dados apresentados acima, o celular se tornou um grande aliado 

da professora da turma e pesquisadora no processo de ensino-aprendizado do 

gênero entrevista. Além disso, ele contribuiu para o desenvolvimento da própria 

aluna porque lhe proporcionou deixar a timidez de lado e realizar as atividades, 

assim como os outros que eram mais desinibidos. Nesse caso, ele deixou de ser o 

“vilão” e passou a ser um aliado do professor e dos alunos no aprendizado dos 

gêneros discursivos estudados, pois como afirma Bakhtin ([1952-1953/1979] 2011, p. 

274-285), “[...] é preciso dominar bem os gêneros para empregá-los livremente. [...] 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos [...]”.  

Logo, o trabalho efetivo com diferentes gêneros na escola pública, aliado a 

novas tecnologias como o celular, por exemplo, permite que a aprendizagem seja 

mais próxima da realidade do aluno, tornando-o um sujeito ativo e protagonista 

desse processo, como vimos nos exemplos acima, contribuindo, nesse caso, para um 

aprendizado significativo de sua língua materna. 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Este estudo permite compreender o elo entre educação e tecnologia como 

partes do processo educacional que norteiam a contemporaneidade. As práticas de 

ensino realizadas com os alunos ampliaram as possibilidades de interação entre a 

informação e os diversos gêneros estudados e produzidos. 

Evidencia-se que o estudo dos gêneros envolvendo o celular tornou-se parte 

do processo formativo dos alunos, tanto em relação ao processo educativo como 

também rompeu barreiras da timidez e interesse pelo desenvolvimento das 

atividades. 

É notório que a escola precisa acompanhar os avanços tecnológicos e 

proporcionar uma educação de qualidade, que atenda às necessidades e realidade 

dos alunos, assim o uso do celular em sala de aula, que é um instrumento 

considerado essencial entre os jovens, foi desafiador, pois sabe-se que a maioria dos 

jovens usam a tecnologia para redes sociais, mas a inclusão deste aparelho aliado ao 

estudo dos gêneros fez com que o as atividades propostas tivessem êxito. 

O professor não pode ficar inerte a realidade e nem procurar neutralizar a 

influência midiática. Faz-se necessário que educador e educando selecionem as 

informações adequadas, assim o uso da tecnologia pode proporcionar um 

aprendizado prazeroso e significativo. 
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NA FRONTEIRA: as palavras do 

“outro” em um fórum de 

discussão na Ead 
 

Sheila da Silva MONTE85 

Kéfora Janaína de MEDEIROS86 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

om o advento das novas tecnologias, o desenvolvimento, em especial, da 

informática, reverberou por toda a esfera social de forma complexa, 

caracterizando a realidade em transformação, em deslocamento, além de 

proporcionar o surgimento de novos ambientes socioculturais. Conforme Gomes 

(2013), o avanço extraordinário da tecnologia vem produzindo um contínuo processo 

de mudança em todos os setores da sociedade, o que estaria causando um 

movimento de mutação de nossas ações, individuais ou coletivas.  

Dessa forma, podemos perceber que as novas tecnologias parecem tomar 

grande parte de nossas vidas, nas diversas áreas, atuando de forma considerável na 

construção de nossas práticas cotidianas. Sendo assim, observamos um sujeito cada 

vez mais inserido na chamada globalização, cujo acesso à informação dá-se de forma 

muito rápida, especialmente on-line, deixando claro que, hoje, não há muito espaço 

para os desconectados. 

Aliado a esse cenário, podemos perceber a integração entre internet e 

educação, favorecendo o acesso a esta em diferentes níveis. Segundo Moran (2002), 

as tecnologias interativas, sobretudo, vêm evidenciando, na educação a distância, o 

que deveria ser o cerne de qualquer processo de educação: a interação e a 

interlocução entre todos os que estão envolvidos nesse processo. 

Neste contexto, discorreremos sobre o referencial teórico que conduziu nossa 

pesquisa. Para tanto, abordaremos, primeiramente, a concepção dialógica da 

linguagem (um breve resumo dos estudos do Círculo de Bakhtin), bem como o 

conceito de enunciado; em seguida, a questão do signo ideológico, as implicações 

imediatas acerca do sujeito, da realidade, das relações dialógicas; e, na sequência, 

discutiremos, ainda que sucintamente, a presença e a relevância das relações 

intersubjetivas no fórum de discussão on-line, em ambiente virtual de aprendizagem. 

                                                 
85 Mestra em Linguística Aplicada. Profª. da rede municipal em Natal/RN e em Parnamirim/RN. E-mail: 

sheilamontebr@gmail.com 
86 Mestra em Linguística Aplicada. Profª. do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

IFRN. E-mail: kefora.janaina@ifrn.edu.br 
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1. CONCEPÇÃO DIALÓGICA DE LINGUAGEM 

 

Ao tratarmos de linguagem, ancoramo-nos na concepção dialógica de 

linguagem do Círculo de Bakhtin, concepção essa que foi construída ao longo da 

primeira metade do século XX. O grupo de estudos, formado por alguns intelectuais da 

época, partilhou uma diversidade expressiva de ideias, além de múltiplas e inegáveis 

inter-relações, consideradas de grande valor. Segundo Faraco (2009, p. 14), “os membros 

do Círculo que recebeu seu nome, tinham em comum [...] uma paixão pela filosofia e 

pelo debate de ideias”. Acrescente-se, portanto, a paixão pela linguagem. 

Nos primeiros textos do Círculo, a linguagem começa a emergir e a prenunciar 

muitas das produções posteriores, relacionadas à concepção dialógica. A ideia da 

linguagem vista como um sistema, segundo a abordagem linguística, começa a perder 

espaço, tendo em vista que, com os estudos do Círculo, a linguagem enquanto atividade, 

a palavra viva, não conhece um objeto como algo totalmente dado. 

Conforme Faraco, 
 

a abordagem da linguística é, na concepção bakhtiniana, insuficiente pelo fato de 

enfocar o enunciado exclusivamente como um fenômeno da língua, como algo 

puramente verbal, desvinculado do ato de sua materialização, indiferente às suas 

dimensões axiológicas (FARACO, 2009, p. 25). 

 

Ressaltamos que a concepção bakhtiniana de linguagem não descarta nem 

recusa a relevância da abordagem linguística, uma vez que ela é apresentada como 

necessária, um conhecimento a que se deve recorrer, mesmo que não seja suficiente. 

Nesse sentido, podemos considerar que a língua, no mundo da vida, tem extensões 

constitutivas que escapam da razão teórica da linguística. 

Quando tratamos da perspectiva dialógica, numa concepção de linguagem 

bakhtiniana, partimos do pressuposto de que a linguagem é um fenômeno 

eminentemente social, que se processa na e pela interação entre dois ou mais 

interlocutores. Sendo assim, o homem é um ser de linguagem, que se constitui 

alimentando-se dos signos sociais, em meio às referidas relações sociointeracionais. 

De acordo com Faraco (2007), o caráter dialógico é o fator unificador de todas as 

atividades linguageiras. 

Sendo um ser de linguagem, o homem estabelece sua comunicação, seu lugar 

no mundo, por meio de enunciados concretos, que, segundo os estudos bakhtinianos, 

fazem parte da grande corrente da comunicação sociocultural. Nesse sentido, 

podemos observar que as relações dialógicas não existem no texto como 

materialidade, nem no sistema da língua, mas acontecem entre enunciados. Tais 

enunciados envolvem a participatividade, o aspecto central do dialogismo, que se 

desdobra em entoação avaliativa e responsividade ativa (SOBRAL, 2009). 

De acordo com Bakhtin (2010), o enunciado é a real unidade da comunicação 

discursiva e que ele não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso. São relações que 
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não se prestam à gramaticalização, tendo em vista que são inviáveis entre unidades 

da língua. Dessa forma, podemos considerar que, no mundo da vida, os sujeitos 

agem posicionadamente, transformando os valores construídos socialmente, a partir 

das múltiplas esferas da criação ideológica. 

O que importa para os estudos bakhtinianos é a noção mais real, aquela que 

tenha contato com o mundo da vida, ou seja, as forças que atuam em todos os planos 

da interação social, a partir de eventos mais banais até os mais elaborados dentro de 

todo um espectro da criação ideológica. 

 

1.1 Posicionamentos axiológicos e heteroglossia: as vozes sociais em ação 

 

Em todos os domínios da vida e da criação ideológica, as relações dialógicas 

acontecem e trazem consigo uma profusão de significados, que são importantes, em 

maior ou menor grau, para os sujeitos envolvidos no processo de interação. É 

característica primordial dos estudos do Círculo reportar-se às práticas cotidianas, 

que são basilares para o estudo do dialogismo presente em Bakhtin. Este considera 

que quaisquer enunciados colocados lado a lado, no plano do sentido, estabelecem 

relações dialógicas. 

Nesse sentido, Faraco nos diz que, 
 

para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico (ou de 

qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, 

tenha sido transformado num enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social 

(FARACO, 2009, p. 66, grifo do autor). 

 

Bakhtin, em seu livro Problemas da poética de Dostoiévski87, ressalta que na 

linguagem, enquanto objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer 

relações dialógicas. Elas são impossíveis entre os elementos no sistema da língua ou 

entre os elementos do texto num destaque primordialmente linguístico. Essa análise 

estritamente linguística não contribui com o que a dialogia nos permite ver e 

experienciar nas diversas esferas, especialmente, na social. Qualquer confronto 

puramente linguístico ou grupamento de quaisquer textos abstrai forçosamente 

todas as relações dialógicas entre eles enquanto enunciados integrais (BAKHTIN, 

2002). 

 
As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às concreto-

semânticas, que por si mesmas carecem de momento dialógico. Devem 

personificar-se na linguagem, tornar-se enunciados, converter-se em posições de 

diferentes sujeitos expressas na linguagem para que entre eles possam surgir 

relações dialógicas (BAKHTIN, 2002, p. 183, grifo do autor). 

 

                                                 
87 2002 
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Nesse sentido, podemos entender que essas relações, as dialógicas, são mais 

amplas, variadas e complexas. Os estudos dialógicos valorizam justamente a fala, a 

enunciação, e afirmam sua natureza social, e não individual, tendo em vista que a 

fala está indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, 

estão sempre ligadas às estruturas sociais (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2012). 

Faraco (2009, p. 47, grifo do autor) acrescenta que, “para o Círculo, a 

significação dos enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, expressa sempre 

um posicionamento social valorativo. [...] qualquer enunciado é, na concepção do 

Círculo, sempre ideológico”. Vale ressaltar, que o termo ideologia não tem, nos textos 

do Círculo de Bakhtin, nenhum sentido limitado ou nocivo, uma vez que qualquer 

enunciado se dá na esfera de umas das ideologias e que ele sempre vai expressar 

uma posição avaliativa. Sendo assim, tudo que é ideológico possui significado e, 

portanto, é um signo. 

Todo signo é ideológico e a ideologia é um reflexo das estruturas sociais 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2012). Nesse caso, toda modificação da ideologia 

encadeia uma modificação da língua. O signo dinâmico, vivo, opõe-se ao sinal 

estático que provém da análise da língua como sistema sincrônico abstrato, o que fez 

Bakhtin criticar, por meio da falha no sistema de oposição língua/fala, 

sincronia/diacronia, o linguista Ferdinand de Saussure. 

 

[...] os textos do Círculo vão dizer recorrentemente, que os signos não apenas 

refletem o mundo (não são apenas um decalque do mundo); os signos também (e 

principalmente) refratam o mundo. Em outras palavras, o Círculo assume que o 

processo de transmutação do mundo em matéria significante se dá atravessado 

pela refração dos quadros axiológicos (FARACO, 2009, p. 50, grifo do autor) 

 

Dessa forma, para os estudos do Círculo de Bakhtin, não é possível significar 

sem refratar, uma vez que as significações são construídas na dinâmica da história e 

estão marcadas pela diversidade de experiências dos grupos humanos, com suas 

contradições e confrontos de valorações e interesses sociais. Com isso, nossas 

palavras penetram na camada de discursos sociais, nos discursos de outrem, que 

também já estão enveredados por outros. 

A partir dessa discussão, podemos considerar que todas as nossas relações 

com nossas condições de existência – com nosso ambiente natural e contextos sociais 

– só ocorrem semioticamente mediadas. Vivemos, de fato, num mundo de 

linguagens, signos e significações (FARACO, 2009). Aliado a isso, se a significação 

dos signos envolve sempre uma dimensão axiológica, nossa relação com o mundo é e 

será sempre atravessada por valores. 

A fim de caracterizar os múltiplos discursos sociais, Bakhtin introduz a 

noção de vozes sociais, compreendendo-as como complexos semiótico-axiológicos, 

com os quais determinado grupo humano percebe o mundo (FARACO, 2009). O 

olhar para a linguagem, faz-se de outra maneira. Ela apresenta-se numa realidade 

axiologicamente saturada e como um fenômeno sempre estratificado. Essa 
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estratificação ocorre pela saturação da linguagem por meio das axiologias sociais, 

pelos índices sociais de valor. 

Do mesmo modo, Faraco complementa que, 

 

nesse sentido, aquilo que chamamos de língua não é só um conjunto difuso de 

variedades geográficas, temporais e sociais [...]. Todo esse universo de 

variedades formais está também atravessado por outra estratificação, que é dada 

pelos índices sociais de valor oriundos da diversificada experiência sócio-

histórica dos grupos sociais. Aquilo que chamamos de língua é também e 

principalmente um conjunto indefinido de vozes sociais (FARACO, 2009, p. 57). 

 

Em todos os nossos enunciados, as vozes sociais se fazem presentes. Elas são 

plenas de palavras dos outros, que trazem consigo sua expressão, seu tom valorativo, 

que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2010). Uma visão de 

mundo, uma corrente, um ponto de vista, uma opinião sempre tem uma expressão 

verbalizada. Tudo isso é discurso do outro e este não pode deixar de refletir-se no 

enunciado, que, por ser um elo na cadeia discursiva, não pode ser separado dos elos 

procedentes. 

Como consequência, a língua, antes entendida apenas como um conjunto de 

signos, é dada pelos índices sociais de valor provenientes de um conjunto de 

experiências sócio-históricas dos grupos sociais. A partir do momento que qualquer 

elemento da realidade entra no horizonte social de determinado grupo, ele é 

recoberto por índices sociais de valor, tornando-se objeto do dizer daquele grupo. 

Logo, o que chamamos de língua é na verdade um grupo de vozes sociais, o que, 

tecnicamente, Bakhtin denominou de heteroglossia. De acordo com Faraco, 

 

para Bakhtin, importa menos a heteroglossia como tal e mais a dialogização das 

vozes sociais, isto é, o encontro sociocultural dessas vozes e a dinâmica que aí se 

estabelece: elas vão se apoiar mutuamente, se interiluminar, se contrapor parcial 

ou totalmente, se diluir em outras, se parodiar, se arremedar, polemizar velada 

ou explicitamente e assim por diante (FARACO, 2009, p. 58). 

 

O mais importante para Bakhtin é esse entrecruzamento das vozes de 

maneira multiforme, gerando uma gama de novas vozes sociais — o plurilinguismo 

dialogizado. Nesse momento, vemos demarcado o papel do dialogismo, o de analisar 

o jogo de forças que torna esse universo vivo e móvel em todos os seus aspectos. 

Aliado a essa discussão, podemos perceber que as vozes sociais estão 

enredadas numa cadeia de caráter responsivo. Sendo assim, o que esperamos ou 

supomos como o outro irá receber nosso enunciado não é um processo passivo e 

sossegado, ao contrário, foge ao nosso controle, revelando o diálogo interminável 

entre os enunciados.  

Sob o mesmo ponto de vista, Bakhtin nos enfatiza que, 
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o discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo 

discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, presente-a e baseia-se 

nela. Ao se constituir na atmosfera do “já-dito”, o discurso é orientado ao mesmo 

tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi 

solicitado a surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 

1998, p. 89, grifo do autor). 

 

Dessa forma, podemos considerar que todo dizer é orientado para a resposta, 

visto que todo enunciado espera uma réplica, sem fugir da influência profunda da 

resposta antecipada (ideia do receptor presumido). E, por fim, coadunando com as 

demais afirmações, todo dizer é internamente dialogizado, pois é heterogêneo, na 

verdade, uma articulação de múltiplas vozes sociais. 

 

[...] os enunciados, ao mesmo tempo que respondem ao já dito [...] provocam 

continuamente as mais diversas respostas (adesões, recusas, aplausos 

incondicionais, críticas, ironias, concordâncias e dissonâncias, revalorizações etc. 

– “não há limites para o contexto dialógico”). O universo da cultura é 

intrinsecamente responsivo, ele se move como se fosse um grande diálogo 

(FARACO, 2009, pp. 58-59, grifo do autor). 

 

Conforme o exposto, todo ato de compreensão é uma réplica. Esta ultrapassa 

o esquema já padronizado de que para toda pergunta há uma resposta, uma vez que 

resposta, para Bakhtin, é entendida como uma atitude em que determinado 

interlocutor se posiciona ideologicamente sobre determinado discurso. 

 
Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2010, p. 271). 

 

Sendo assim, todo falante constitui-se como um respondente, em maior ou 

menor grau, tendo em vista que ele não é o primeiro que fala. Pressupõe-se a 

existência de outros enunciados que o antecederam e com os quais seu enunciado 

entra em relação. Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados. (BAKHTIN, 2010) 

Dentro dessas relações heteroglóssicas dialogizadas, o sujeito se constitui 

discursivamente, assimilando as vozes sociais e, simultaneamente, suas inter-relações 

dialógicas. “É nesse sentido que Bakhtin várias vezes diz, figurativamente, que não 

tomamos nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros” (FARACO, 2009, p. 84). 

 

1.1.1 As relações intersubjetivas no fórum de discussão on-line 

 

Para o pensamento bakhtiniano, o sujeito é um ser essencialmente social, que 

não pode ser concebido de forma limitada, uma vez que ele é totalmente plural. A 
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partir da concepção dialógica de linguagem, houve uma transformação nas 

perspectivas de estudo do sujeito, trazendo, assim, o outro. Nesse sentido, fica 

impossível pensar o sujeito fora das relações com esse outro, ou melhor, fora da 

intersubjetividade, como poderemos observar, a seguir, nas considerações sobre o 

fórum de discussão on-line. 

O fórum de discussão (FD) on-line é uma ferramenta muito presente, 

principalmente, em cursos à distância. Por haver vários tipos de fóruns em um 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), o professor pode criar tal ferramenta de 

acordo com o objetivo pretendido por ele em determinada disciplina e/ou curso. 

Dentre os tipos de fórum, os mais usados na plataforma de estudo são os que 

esclarecem dúvidas e os que debatem temas pertinentes ao curso, os chamados 

fóruns temáticos. Para nós, esses últimos são de maior relevância, tendo em vista que 

fazem parte de nosso corpus de pesquisa. 

É interessante salientar que o espaço do fórum não deve ser utilizado para 

questões que não estão relacionadas à discussão, uma vez que o intuito dessa 

ferramenta é fomentar trocas de experiências e construção do conhecimento. Em 

alguns fóruns, faz-se necessário elaborar mensagens mais curtas e objetivas a fim de 

dinamizar a leitura e a colaboração na discussão por parte dos demais participantes. 

No entanto, no caso do fórum temático, muitas vezes, as discussões são um pouco 

mais longas, considerando que os alunos querem se posicionar de uma forma mais 

firme e acabam escrevendo um pouco mais. 

À guisa de ilustração, colocamos duas situações de interação em um fórum 

de discussão, em um ambiente virtual de aprendizagem, na internet. Portanto, 

observemos os Enunciados 1 e 288 e suas posteriores análises: 

 
Enunciado 1 

Re: Usar fragmentos da Internet é um ato ético? 

Por Crisântemo - segunda, 11 abril 2011, 18:36 

TRADUTORE TRAIDORE 

Bricolagem é uma belíssima prática em uso, tanto em ambiente visual (artes plásticas), quanto na 

modalidade escrita. Denominação para o copiar e colar. Recortes. O que esperar das instituições acadêmicas que 

promovem um movimento cíclico de banco de dados (monografias), produções acadêmicas...? O Ius Puniendi 

àquele que fingir que não bricola. 

Um breve momento para uma reflexão: podemos monografiar (meu Deus, por que não usei apenas 

"fazer uma monografia"?), usando como base discursos alheios, mas não podemos expor que somos bricolés? 

Qual texto acadêmico é original? Qual texto é livre de inferências? Mostrem-me o primeiro texto produzido, que 

mostro o derradeiro e verão que são siameses na essência. 

Discurso alheio nada mais é do que o suposto eco do nosso discurso. 

O não-eu desconstruído em mim e reconstruído no suposto outro que me aprecia.Ou não. 

 

                                                 
88 Os referidos enunciados foram retirados de um fórum de discussão, intitulado “Usar fragmentos da internet é 

um ato ético?”, gerado no 1º. semestre de 2011. Os participantes da pesquisa foram alunos do curso de 

licenciatura em Letras-Espanhol, na modalidade a distância, de uma Instituição Federal de Ensino, no Rio Grande 

do Norte. Salientamos que, por motivações éticas, substituímos os nomes dos alunos por flores. 
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Em determinadas partes do seu enunciado, Crisântemo faz provocações bem 

irônicas àqueles que dizem não utilizar a bricolagem, como por exemplo, na 

expressão: “O Ius Puniendi89 àquele que fingir que não bricola”. É interessante 

perceber que tais provocações nos remetem a um conhecido episódio bíblico em que 

Jesus impede uma adúltera de ser apedrejada dizendo: “Quem de vocês estiver sem 

pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher!90”. Sabe-se que no 

referido episódio, os homens desistem de apedrejar a mulher, tendo em vista que ali 

ninguém estava livre do pecado. Da mesma forma, Crisântemo afirma que todo 

mundo pratica a bricolagem e que nenhum texto seria original em sua essência, e faz o 

seu desafio: “Mostrem-me o primeiro texto produzido, que mostro o derradeiro e 

verão que são siameses na essência.”. 

 
Enunciado 2 

Re: Usar fragmentos da Internet é um ato ético? 

por Margarida - domingo, 24 abril 2011, 21:27 

Olá Crisântemo, 

Parabéns por sua reflexão!!! 

Na verdade, o que é mesmo nosso discurso se não cópia de outros discursos? No caso do meu discurso, 

ele nada mais é que a cópia de tantos outros que ao largo de minhas experiências fui acumulando. De fato, 

quando se buscar a essência do meu discurso, talvez encontrem o seu ou de outrem. ´ 

No entanto, é preciso lembrarmo-nos que embora a essência de nosso disrcurso nos remeta a outro, há 

algo que torna o nosso,um discurso exclusivo, próprio de cada um. É essa exclusividade que devemos buscar na 

elaboração do nosso conhecimento. 

Abraços... 

 

Ao analisarmos o Enunciado 2, podemos observar que Margarida parabeniza 

o colega Crisântemo (Enunciado 1) pela reflexão, reforçando o que foi dito por ele, 

por meio do questionamento “Na verdade, o que é mesmo nosso discurso se não 

cópia de outros discursos?”. Sendo assim, Margarida não faz uma discussão mais 

acalorada e nem contradiz o que é dito pelo colega. 

À vista disso, nessa análise dos referidos enunciados, por exemplo, 

poderíamos acrescentar o pensamento de Bakhtin quando este diz que, 

 
não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico [...]. Nem os sentidos do passado [...] podem jamais ser estáveis [...] eles 

sempre irão mudar [...]. Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá 

sua festa de renovação (BAKHTIN, 2010, p. 410, grifo do autor). 

 

Crisântemo (Enunciado 1), em uma de suas últimas falas (“Discurso alheio 

nada mais é do que o suposto eco do nosso discurso”), embora possa não ter tido 

contato com os estudos do Círculo de Bakhtin, destaca um aspecto aproximado a 

esses estudos, o de que o discurso sempre remete a outro(s) discurso(s), dirigindo-se 

                                                 
89 Direito de punir. Significado disponível em: <http://www.advogado.adv.br/termosjuridicos.htm>. Acesso em: 

10 jul. 2014. 
90 João 8, 7 – Bíblia Sagrada – Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Ed. Paulinas. 
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a outro(s), que está(ão) sempre povoado(s) por vozes. Conforme afirma Bakhtin 

(1998, p. 139), “nossa fala contém em abundância palavras de outrem, transmitidas 

com todos os graus variáveis de precisão e imparcialidade.” 

Entre todas as palavras pronunciadas no cotidiano não menos que a metade 

provém de outrem. Nenhum sujeito absorve uma só voz social, mas muitas vozes. 

Com isso, ele não é concebido como um ser único, uma vez que participa de um 

agitado espaço de vozes sociais, com seus inúmeros encontros e choques. Ainda de 

acordo com Bakhtin (1998), qualquer conversa é repleta de transmissões e 

interpretações das palavras dos outros. A todo instante se encontra nas conversas 

uma citação ou uma referência àquilo que disse uma determinada pessoa, ao que se 

diz ou àquilo que todos dizem. 

O Enunciado 2, construído por Margarida, também reforça essas 

considerações a partir do momento em que ela concorda com o mesmo aspecto 

abordado pelo colega de curso: “De fato, quando se buscar a essência do meu 

discurso, talvez encontrem o seu ou de outrem”. Nesse sentido, retomemos, mais 

uma vez, as palavras de Bakhtin (1998), quando este diz que a palavra alheia 

introduzida no contexto do discurso estabelece com ele não um encadeamento 

mecânico, mas um amálgama química, assemelhando-se a uma liga metálica que, 

nesse caso, não liga metais, mas discursos entre si. 

No Enunciado 1, Crisântemo, por exemplo, faz provocações àqueles que 

dizem não usar textos alheios e que os bancos acadêmicos não deveriam 

disponibilizar textos, pois se eles estão disponibilizados é porque devem ser 

utilizados: “O que esperar das instituições acadêmicas que promovem um 

movimento cíclico de banco de dados (monografias), produções acadêmicas...?” Por 

meio do Enunciado 1, podemos perceber que o Enunciado 2 também vai dialogar 

com ele, a partir do momento em que Margarida parabeniza Crisântemo pela 

reflexão sobre a questão em discussão, além de ainda reforçar as palavras do colega 

de curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os enunciados analisados revelam que eles são permeados pelo discurso do 

outro, sendo ressignificados e/ou reacentuados pelos sujeitos, por meio do 

entrelaçamento de vozes que ecoam em toda a discussão. Essas vozes, no contexto do 

fórum investigado, convertem o sujeito não em um simples receptor, mas em um 

assimilador e disseminador de discursos reelaborados, a partir dos enunciados de 

outrem. Dessa forma, podemos confirmar que nossos enunciados são sempre 

discurso citado, mesmo que nem sempre sejam percebidos dessa forma, tendo em 

vista a pluralidade de vozes nas quais estamos inseridos constantemente. 
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