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ANAIS DO VI SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO 

(SEDAN) E DO I SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE LINGUAGENS, 

VARIAÇÃO E ENSINO (SIMLIVE) 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 Entre os dias 19 a 23 de março de 2018, o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) - 

Interfaces entre Língua e Literatura e o Laboratório de Linguagem, Variação e Ensino (LIVE) 

tiveram a satisfação de promover na UNICENTRO, no Campus Santa Cruz, em Guarapuava/PR o 

VI Seminário de Dissertações em Andamento (SEDAN) e o I Simpósio do LIVE.  

 A convergência de duas proposições em um evento teve como objetivo prover um 

amplo debate por meio do SIMLIVE trazendo reflexões sobre a temática de ensino, 

aprendizagem e formação de professores de línguas, a fim de compartilhar e explorar aspectos 

de ordem política, tendências, avanços, tensões advindas da práxis docente de línguas e de 

temáticas afins. Da mesma forma, a proposta abarcou o Seminário de Dissertações em 

Andamento, espaço destinado à apresentação, reflexão e arguição das pesquisas realizadas 

pelos mestrandos, uma das atividades anuais do PPGL que em 2018 está em sua sexta edição.  

 O VI SEDAN e I SIMLIVE configurou-se como um importante momento para 

compartilhar pesquisas considerando as ações, das quais destacamos: duas palestras com 

pesquisadores nacionais e internacionais, quatro mesas redondas, 20 minicursos, 64 

apresentações orais de trabalhos de alunos do Mestrado e do Curso de Letras bem como a 

apresentação e arguição dos trabalhos de dissertação.  

 Nossos agradecimentos a todos os pesquisadores que submeteram suas propostas e à 

Comissão Científica pela avaliação dos trabalhos. Como produto do evento, apresentamos a 

compilação das propostas e das pesquisas em forma de resumos (simples e expandidos). Os 

estudos apresentados são uma amostra significativa da diversidade de trabalhos selecionados 

para os Anais do VI SEDAN e I SIMLIVE. Estão contempladas neste volume as 

contribuições acadêmicas que investigam aspectos da Linguagem aliados à proposta do PPGL 

de interface entre Língua e Literatura.  

Lidia Stutz 

Luciane Baretta 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras – UNICENTRO 



 

 

Anais da VI SEDAN e I SIMLIVE – Seminário de Dissertações em Andamento e I Simpósio do Laboratório de Linguagens Variação e Ensino 

 19 a 23 de março de 2018 

, UNICENTRO, Guarapuava –PR. 

6 
 

PROGRAMAÇÃO 

MATUTINO 08h às 10h 

19 segunda 20 terça 21 quarta 22 quinta 23 sexta 

Mesa redonda 1: 

 

História, memória e 

espaço público em 

(dis)curso. 

 

Me. Marilda Lachovski 

(Laboratório Corpus 

UFSM) 

Profª. Drª. Célia Bassuma 

Fernandes 

(PPGL/UNICENTRO) 

Profª. Drª.Maria Cleci 

Venturini 

(PPGL/UNICENTRO) 

Local: Auditório 

Minicursos: 

 

1)História, memória e 

espaço público: diálogo 

com Fernando Catroga. 

 

Profa. Dra. Maria Cleci 

Venturini (PPGL) 

Me. Suhaila da Silva 

Mehanna 

Mestranda: Emily Smaha 

(PPGL) 

Local: Bloco M, 1º andar, 

Sala 1202 

 

Minicursos: 

 

12) A oralidade 

segundo os 

encaminhamentos da 

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): 

possíveis atividades de 

produção e 

compreensão de textos 

orais 

 

Profa. Me. Sandra Mara 

da Silva Marques 

Mendes (DELET) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1202 

 

Minicursos: 

 

22) Método Crítico de 

Antonio Candido 

 

Profa. Dra. Rosana 

Gonçalves. 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala: 1202 

 

 

Comunicações orais 

 

 2) O ―fazer crer‖ entre 

enunciador e enunciatário: 

estratégias persuasivas no 

processo de leitura 

 

Profa. Dra. Sonia Merith 

Claras (DELET/UAB) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1206 

13) Coleta, transcrição e 

análise de dados em 

sociolinguística 

 

Profa. Dra. Loremi 

Loregian-Penkal 

(PPGL/DELET-I) 

 

Local: Bloco M, 1º 

andar, Sala 1204 

23) Sequências 

didáticas: Instrumentos 

para a formação 

docente (em Inglês e 

Português) 

 

Profa. Dra.Lidia Stutz 

(PPGL/DELET) 

Me. Everton Gelinski 

(PIBID) 

Mestrandas: Marion 

Wentz e Marcia Volani 

(PPGL/PIBID) 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1204 
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 3) Dramaturgias em 

diálogos:Mecanismos 

Intertextuais 

 

Prof. Dr. Edson Silva 

(PPGL/DELET-I) 

Me: Carolina Filipaki 

(ERI- I) 

 

Local: Bloco M, 1º andar, 

Sala 1204 

14) Representações de 

gênero nas interfaces 

artísticas 

 

Mestrandas: Amanda 

Pieta e Rita Ramos 

(PPGL) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1206 

19) Leitura multimodal: 

prática analítica de  

anúncios audiovisuais 

 

Doutoranda: Keila 

Grando 

(UNICAMP/DELET) 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1206 

 

 

MATUTINO 10h15m às 11h30m 

Mesa redonda 2: 

 

Estudos culturais, 

identidade e representação 

 

Profa. Dra. Níncia Cecília 

Borges Teixeira (PPGL) 

Profa. Dra. Ariane Pereira 

(DECOM) 

Me. Márcia Costa (PPGL) 

 

Local: Auditório 

Minicursos: 

 

4) O cinema em sala de 

aula: a construção de 

saberes e a (re)construção 

de identidades 

Profa Dra Cláudia Maris 

Tullio (DELET) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala1202 

 

 

 

Comunicações  

orais 

 

 

Comunicações 

orais 

 

Minicursos: 

 

24) Histórias e estórias 

de mulheres: a 

memória dissipada no 

romance 

contemporâneo 

 

Profa. Dra. Adenize 

Franco (PPGL) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1202 

 5) Miguel Torga e a 

Escrita de si 

 

Profa.
 
Dra.

 
Raquel 

Terezinha Rodrigues 

(PPGL) 

  25) Infância e 

Memória: Uma 

leitura do conto 

―Noções Básicas‖, 

de Miguel Sanches 

Neto 
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Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1202 

Profa. Dra. Alzira 

Fabiana de Christo 

(DELET/G) 

 

Local:  Bloco M, 1º 

andar, Sala 1204 

 

VESPERTINO 13h30m às 17h – MINIAUDIÓRIO 

Seminário 1 

(SEDAN) 

Seminário 2 (SEDAN) Seminário 3 

(SEDAN) 

Seminário 4 

(SEDAN) 

Seminário 5 

(SEDAN) 

“Digressões literárias: 

narrativas detetivescas 

em nove noites e os 

papéis do inglês” 

 

Mestranda:  

Josilene Greti de Lima 

Mierjam. 

Orientadora:  

Adenize Aparecida 

Franco  

Arguidora: Nilceia 

Valdati 

 

“Fantasia e gênero na 

constituição da 

personagem Hermione 

Granger” 

 

Mestranda: Amanda 

Padilha Pieta 

Orientadora: Níncia R. 

B. Teixeira 

Arguidora: Ariane 

Pereira 

 

 

“Estudos acerca da 

língua Polonesa no 

Brasil” 

 

Mestranda: 

Sônia Eliane 

Niewiadomski 

Orientadora: Luciane 

da Costa 

Arguidora: Loremi 

Loregian Penkal 

“Os estudos científicos 

sobre a compreensão 

leitora de estudantes 

com transtorno de 

déficit de 

atenção/hiperatividade 

e seus reflexos no 

ambiente escolar” 

 

Mestranda: 

Márcia Volani Cordova 

de Oliveira 

Orientadora: Luciane 

Baretta 

Arguidora: Cristiane 

Malinoski Pianaro 

Angelo 

 

“Historiografia e 

memória em meio sol 

amarelo: elaborando 

o passado na pós-

modernidade” 

 

Mestranda: Letícia 

Freire de Moraes 

Orientador: Edson 

Santos Silva 

Arguidora: Raquel 

Terezinha Rodrigues 

“A reconfiguração do 

tempo em Arnaldo 

Antunes: o 

Anacronismo, a 

efemeridade e o 

cotidiano” 

 

Mestranda:  Karoline 

Zampiva Corrêa 

Orientadora: Maria 

Salete Borba 

Arguidora: Adenize 

Franco 

“A presença feminina 

nas memórias 

inventadas de Manoel de 

Barros: perspectivas e 

(re)construção das 

mulheres presentes na 

infância do eu-lírico e do 

poeta” 

 

Mestranda:  Rita de 

Cássia Lima Ramos 

Orientadora: Níncia R. 

B. Teixeira 

Arguidora: Raquel 

“Crenças e atitudes de 

jovens descendentes de 

ucranianos em relação 

à língua Ucraniana e 

sua manutenção em 

Prudentópolis” 

 

Mestranda: 

Edina Smaha 

Orientadora: Loremi 

Loregian Penkal 

Arguidora: Cibele 

Krause Lemke 

“A percepção de 

futuros professores de 

língua materna sobre a 

leitura” 

 

Mestranda: 

Juliana Regiani Pereira 

Orientadora: Luciane 

Baretta 

Arguidora: Cristiane 

Malinoski Pianaro 

Angelo 

“História e Memória 

em The Saxon Stories, 

de Bernard Cornwell, 

e suas repercusões na 

modernidade” 

 

Mestranda: Isabelle 

Maria Soares 

Orientador: Edson 

Santos Silva 

Arguidora: Raquel 

Terezinha Rodrigues 
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Terezinha Rodrigues 

“O sujeito mulher-

homem-virgem 

juramentada: discurso, 

história e memória” 

 

Mestranda: 

Isidora Popovic 

Orientadora: Denise G. 

Witzel 

Arguidora: Adenize A. 

Franco 

“Discursos sobre o 

corpo feminino em 

charges sobre o 

carnaval” 

 

Mestranda: 

Cristiane Pedroso 

Orientadora: Célia 

Bassuma Fernandes 

Arguidora: Denise 

Witzel 

“Análise de livro 

didático de Português 

para estrangeiros 

sobre a ótica do 

interacionismo 

sociodiscursivo” 

 

Mestranda:  

Eletícia Elza Carneiro 

Podolak 

Orientadora: Lidia 

Stutz 

Arguidora: Cibele 

Krause Lemke 

“As ações 

colaborativas em 

contexto escolar: 

desafios e 

possibilidades do 

ensino de leitura e 

escrita junto ao aluno 

com transtorno 

funcional específico” 

 

Mestranda:  

Maria Andreia Batista 

Blum 

Orientadora: Cristiane 

Malinoski Pianaro 

Angelo 

Arguidora: Luciane 

Baretta 

 

“O teatro de Xosé 

Lois Garcia como 

literatura de 

engajamento” 

 

Mestranda: Elza 

Hauresko 

Orientador: Claudio 

José de Almeida Mello 

Arguidor: Edson 

Santos Silva 

“Discurso, corpo e poder 

na produção do sujeito 

Hellen Adams Keller” 

 

Mestranda: 

Suellen Fernanda de 

Quadros Soares 

Orientadora: Denise G. 

Witzel 

Arguidora: Adenize A. 

Franco 

“Amor e ciúme: sobre 

como a mulher foi 

discursivisada no 

discurso jornalístico” 

 

Mestranda: Marcia 

Figura 

Orientadora: Célia 

Bassuma Fernandes 

Arguidora: Maria Cleci 

Venturini 

“A metodologia da 

autoconfrontação 

como instrumento 

para o 

desenvolvimento do 

professor de LI” 

 

Mestranda:  

Marion Crisitine Wentz 

de Souza 

Orientadora: Lidia 

Stutz 

Arguidora: Arguidora: 

Cibele Krause Lemke 

 ―A arte do encontro 

em Xosé Lois Garcia: 

uma poesia erótica de 

transgressão, 

resistência e amor” 

 

Mestranda: Marília 

Tavares Reis 

Orientador: Claudio 

José de Almeida Mello 

Arguidor: Edson 

Santos Silva 

 

“O discurso sobre o mito 

inesiano em diferentes 

materialidades 

discursivas” 

 

Mestranda:  

Emily Smaha da Silva 

Orientadora: Maria 

Cleci Venturini 

Arguidora: Célia 

Bassuma Fernandes 

 

“O anjo e a memória 

marginal na poética de 

Cacaso” 

 

Mestranda: Maria 

Fernanda dos Santos 

Orientadora: Maria 

Salete Borba 

Arguidora: 

Nilcéia Valdati 

 

  “Leitura política: 

estratégias de 

contenção em Os 

Transparentes” 

 

Mestrando: Mariel 

Mendes de Oliveira. 

Orientadora: Raquel 

Terezinha Rodrigues 

Arguidor: Edson 

Santos Silva 

 

 

                                     NOTURNO 19h às 20h45m  

20h 

 

Abertura do evento 

Minicursos: 

 

 6) Dramaturgias em 

diálogos: Mecanismos 

Intertexuais 

 

Mesa Redonda 3: 

 

Políticas públicas para o 

ensino de línguas 

 

Profa. Dra. Lidia Stutz 

Mesa redonda 4:  

 

Desafios no ensino da 

leitura e da escrita: 

perspectivas para a 

formação docente 

Palestra de 

encerramento: 

Corpo da imagem: 

mediação e 

representação nos 
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Prof. Dr. Edson Silva 

(PPGL) 

Me: Carolina Filipaki 

Carvalho (ERI- I) 

 

Local: Bloco M, 1º andar 

Sala: 1202 

(PPGL) 

Prof. Dr. Claudio Mello 

(PPGL) 

Profa. Dra. Cibele 

Krause Lemke (PPGL) 

Profa. Dra. Sonia 

Merith Claras 

(DELET/UAB) 

 

Local: Auditório 

 

 

Profa. Dra. Luciane 

Baretta (PPGL) 

Profa. Dra. Cristiane 

Malinoski Pianaro 

Angelo (PPGL/DELET-

I) e 

Profa. Dra. Leonilda 

Procailo (DELET-I) 

 

Local: Auditório 

novos meios 

tecnológicos. 

Prof. Dr. Joaquim 

Manuel Fernandes 

Braga - Universidade 

de Coimbra 

 

Local:  

Sala de Eventos 

20h30 às 22h30 

Palestra de abertura: 

 

―Emergência do 

letramento crítico no 

ensino de línguas‖ 

 

Prof. Dr. Vilson Leffa - 

PUC, Pelotas 

 

Local: Auditório 

7) Social constructivism - 

a learning theory in an 

English classroom 

 

Me: Camila Rodrigues 

(Yázigy) 

 

Local: Bloco M, Térreo, 

Sala: 1103 

   

 

Após a palestra: 

 

Confraternização 

 

8) Sequências didáticas: 

Instrumentos para a 

formação docente (em 

Inglês e Português) 

 

Profa. Dra.Lidia Stutz 

(PPGL/DELET) 

Me. Everton Gelinski 

Gomes de Souza (PIBID) 

Mestrandas: Marion 

Cristine Wentz de Souza e 

Marcia Volani 

(PPGL/PIBID) 

 

Local: Bloco M, Térreo, 

Sala, 1108 

   

 9) Implicações 

do status da língua inglesa 

na contemporaneidade 

para a sala de aula (em 

Inglês e Português) 

 

Profa. Dra. Marcia Regina 

Pawlas Carazzai 

(DELET) 

Doutoranda: Ana Raquel 

Fialho Ferreira Campos 

(UFPR) 

 

Local: Bloco M, Térreo, 

Sala, 1106 
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 10)Developing   

Writing Skills in the EFL 

Classroom 

 

Me.: Juliana Schinemann 

(PROMUL - 

UNICENTRO) 

 

Local: Bloco M, 1º andar, 

Sala 1208 

   

 11) Linguística Forense 

Profa. Dra. Caroline 

Hagemeyer (Faculdade 

Guairacá/Colégio Rui 

Barbosa) 

 

Local: Bloco M, 1º andar, 

Sala 1204 

   

 

 

NOTURNO – 21h às 22h30m 
Minicursos: 

 

15) Miguel Torga e a Escrita de si 

 

Profa. Dra. Raquel Terezinha Rodrigues (PPGL) 

 

Local: Bloco M, 1º Andar, Sala 1202 

 

16) PFI: sharing experiences for the teaching of EFL 

 

Profa. Dra. Luciane Baretta (PPGL/PFI) 

Profa. Dra. Neide Garcia Pinheiro (PFI/DELET) Mestrando Emanoel Godoy da Silva (PPGL/PFI-G) 

Thiago Grokoski (PFI-I) 

Rita Guimarães (PFI-G) 

 

Local: Bloco M, Térreo, Sala, 1103 

 

17)Implicações do status da língua inglesa na contemporaneidade para a sala de aula 

Profa. Dra. Marcia Regina Pawlas Carazzai (DELET). Doutoranda: Ana Raquel Fialho Ferreira Campos (UFPR) 

 

Local: Bloco M, Térreo, Sala, 1106 
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18) A oralidade segundo os encaminhamentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): possíveis atividades de produção e 

compreensão de textos orais. 

 

Profa. Ma. Sandra Mara da Silva Marques Mendes (DELET) 

Local: Bloco M, 1º andar, Sala 1206 

 

20) The role of translation in the EFL classroom 

 

Doutoranda: Raquel Cristina Mendes de Carvalho (UFSC/DELET) 

 

Local: Bloco M, 1º andar, Sala 1204 

 

21) O ensino da compreensão leitora nas aulas de língua 

 

Profa. Dra. Luciane Baretta (PPGL/DELET) 

Mestrandas: Juliana Regiani Pereira e Marcia Volani Cordova (PPGL) 

 

Local: Bloco M, 1º andar, Sala 1208 
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Palestra de abertura: 

 

Emergência do letramento crítico no ensino de línguas 

 

Prof. Dr. LEFFA, Vilson J. (UCPel/CNPq) 

 

Em minha fala parto do pressuposto de que a emergência do letramento crítico trouxe novas 

perspectivas para o ensino das línguas, redefinindo a ênfase no código, mantendo a 

abordagem comunicativa e criando uma dimensão critica. Para explicar como isso acontece, 

faço uma adaptação do modelo 3D, que trago dos Novos Estudos do Letramento para a 

pedagogia das línguas, propondo que o domínio pleno de uma língua envolve competência em 

três dimensões: operacional (saber como fazer); comunicativa (saber interagir com o outro); e 

crítica (saber usar a língua como um instrumento de poder). O caminho para esse domínio 

pleno da língua começa com a dimensão operacional, em que se percebe a língua como um 

conjunto de habilidades individuais a serem adquiridas pelo aluno e vistas como posse 

privada. A dimensão comunicativa aborda o deslocamento de foco, que vai do indivíduo para 

a comunidade; com a presença do outro, regras sociais são adicionadas ao uso da língua, e o 

aprendiz é obrigado a adaptar sua fala a diferentes contextos e interlocutores. Finalmente, a 

dimensão crítica pode doar ao sujeito uma nova identidade, com possibilidade de facilitar sua 

emancipação, usando os interstícios deixados em aberto pelo discurso dominante. A língua 

estrangeira que o aluno aprende pode fazer mais por ele do que apenas revelar um novo 

mundo, com novas maneiras de estabelecer comunicação com o outro; pode também mudar a 

realidade do mundo que o cerca e constituí-lo em um novo sujeito, mais crítico e 

comprometido com sua comunidade. No uso da língua, essas três dimensões ocorrem 

simultaneamente e integram um único evento de letramento. Faço a separação aqui por razões 

didáticas e históricas, tomando a liberdade de pressupor que, didaticamente, chega-se ao todo 

pelas partes e, historicamente, há uma evolução que começa com a dimensão operacional e 

termina com a crítica.  

 

Palavras-chave: Ensino crítico de línguas; novos estudos do letramento; modelo 3D; 

letramento crítico. 
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Palestra de encerramento: 

 

O corpo da imagem - Mediação e representação nos novos meios tecnológicos 

 

Prof. Dr. BRAGA, Joaquim  

(Instituto de Estudos Filosóficos, Universidade de Coimbra) 

 

As várias dimensões somáticas envolvidas nos processos de mediação – que são as principais 

temáticas desta comunicação – constituem um horizonte teórico ainda cheio de equívocos e, 

em muitos casos, impedem a aferição do seu estatuto epistémico no âmbito de uma teoria dos 

media. Além disso, no discurso dominante sobre a relação entre medium e corpo – 

principalmente ancorado nas metáforas protésicas de McLuhan –, existe uma abordagem 

antropomórfica que nos impede de vislumbrar e explorar todos os seus nexos de articulação. 

Aliados a esta abordagem surgem, também, modos descritivos que, sob a forma de Ekphrasis, 

tendem a favorecer mais a reificação das experiências individuais e as projeções psíquicas dos 

seres humanos e menos a consciência das múltiplas conexões que ligam o corpo aos processos 

de mediação. Como intentarei mostrar, a falta de um quadro conceptual capaz de destacar 

todas essas conexões não só fragiliza qualquer actualização crítica dos conceitos usados pela 

teoria dos media, como também põe em causa a análise sobre os novos dispositivos de 

mediação. Mas, mais do que isso, os equívocos conceptuais tendem a obscurecer as inscrições 

somáticas que cada novo meio promove, bem como os seus efeitos estruturais na 

configuração do próprio meio. Tendo em consideração todas estas possibilidades, adoptei, 

como principal máxima, a seguinte formulação seminal: em cada novo artefacto de mediação 

existem características tecnológicas auto-reflexivas que, tanto na esfera empírica quanto na 

esfera imaginária, reactualizam e reintegram o corpo na sua própria constituição material. 

Portanto, o escopo desta comunicação é duplo: analisar as inscrições do corpo nos meios 

tecnológicos e as representações do corpo por estes suscitadas. 
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Mesa redonda 1: 

  

História, memória e espaço público em (dis)curso 

 

Doutoranda LACHOVSKI, Marilda (Laboratório Corpus – UFSM) 

Profa. Dra. FERNANDES, Célia Bassuma Fernandes (PPGL /Unicentro) 

Profa. Dra. VENTURINI, Maria Cleci (PPGL/UNICENTRO) 

 

A mesa propõe-se a pensar no peso da história na constituição da memória e dos museus, 

colocando em suspenso os modos de saturação da memória e as formas como são criados os 

museus. A relevância desse enfoque está no fato de que há muitos museus cumprindo a 

função de ‗apagar‘ ou minimizar as atrocidades e crimes ocorridos, especialmente, nas 

guerras. Devido a nossa inscrição na Análise de Discurso elegemos como fio condutor das 

discussões os processos discursivos que instauram efeitos para o (dis)curso, como transcurso, 

como diz Orlandi (2002) ―a palavra em movimento‖.  Vamos discutir um dos problemas 

recorrentes em relação a museus e à construção de arquivos: a saturação da memória, em que 

os museus e os arquivos perseguem a totalidade - impossível de ser alcançada em qualquer 

perspectiva - e menos ainda quando lemos esses espaços a partir da Análise de Discurso - que 

concebe o sujeito como sempre dividido e, a língua permeada pela possibilidade de os 

sentidos sempre serem outros.  
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Mesa redonda 2: 

 

 Estudos culturais, identidade e representação 

 

Profa. Dra. TEIXEIRA, Níncia Cecília Borges (PPGL/UNICENTRO) 

Profa. Dra. PEREIRA, Ariane (DECOM-G/UNICENTRO) 

Me. COSTA, Márcia (PPGL/G/UNICENTRO) 

 

A mesa tem o propósito de propor reflexões acerca da relação estabelecida entre dois campos 

de estudos, os Estudos de Gênero e os Estudos Culturais, os quais têm fundamentado as 

pesquisas desenvolvidas no âmbito das temáticas que têm mobilizado nossos estudos e 

investigações, sejam elas infância, cultura, consumo, gênero, sexualidade, embelezamento, 

produção e política dos corpos. O objetivo principal é conhecer, analisar e debater questões 

relativas aos discursos culturalmente disseminados, particularmente os midiáticos, e às 

práticas sociais que relevam de representações específicas de identidades de género, 

procurando alcançar novas ou diferentes perspectivas sobre esta temática. 
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Mesa redonda 3: 

 

 Políticas Públicas para o Ensino e Formação de Professores  

de Línguas e Literaturas 

 

Profa. Dra. LEMKE, Cibele Krause (PPGL/PPGE - UNICENTRO) 

Profa. Dra. CLARAS, Sonia Merith (DELET - UNICENTRO) 

Prof. Dr. MELLO, Claudio José de Almeida (PPGL - UNICENTRO)  

Profa. Dra. STUTZ, Lidia (PPGL - UNICENTRO 

 

A mesa tem o intuito de promover um espaço para debate a partir de quatro importantes 

enfoques direcionados para o ensino de Línguas Estrangeiras, Língua Portuguesa e Literaturas 

frente às demandas político-educacionais. Primeiramente, apresentamos considerações acerca 

das recentes mudanças em relação à oferta da Língua Espanhola na Educação Básica. As 

mudanças políticas impostas pela recente Lei do Ensino Médio, atrelada à Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), desconsideram o espaço criado para a formação de professores 

na área, bem como descarateriza esta área do conhecimento ao excluí-la do rol de disciplinas 

da educação básica. No segundo enfoque refletimos sobre o ensino da língua portuguesa com 

as articulações e apresentação da BNCC e os possíveis impactos do documento no trabalho 

docente na escola. No terceiro enfoque sublinhamos a necessidade de coerentes concepções 

de língua, literatura, linguagem, leitura, texto e leitor, a fim de abrir todo um caminho para 

uma (re)formulação do próprio objeto do ensino de língua e de literatura para uma perspectiva 

de prática social em que o educando amplia a sua capacidade linguística para as situações de 

uso e vivencia a experiência com a literatura que considere não a segmentação disciplinar de 

saberes atreitos às duas áreas, mas sim o diálogo entre ambas. O quarto enfoque suscita a 

necessidade de trabalhos interdisciplinares para leitura em documentos oficiais em língua 

estrangeira e língua portuguesa. A partir de prescrições educacionais brasileiras de Ensino 

Médio mapeamos dimensões de linguagem explicitadas a fim de tecer reflexões sobre os 

direcionamentos dados aos docentes para a prática de ensino em ambas as propostas. 

Consideramos, portanto, que as políticas públicas demandam estudos profundos das 

implicações que geram descompasso nas práticas de ensino das linguagens e de formação de 

professores.  
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Mesa redonda 4: 

 

 Desafios no ensino da leitura e da escrita:  

perspectivas para a formação docente  
 

Profa. Dra. ANGELO, Cristiane Malinoski Pianaro (PPGL/UNICENTRO) 

Profa. Dra. PROCAILO, Leonilda (PPGL/UNICENTRO) 

Profa. Dra. BARETTA, Luciane (PPGL/UNICENTRO) 

 

Considerando a complexidade e o multifacetado trabalho a ser desenvolvido para a construção 

de um estudante leitor e escritor competente, propomo-nos refletir sobre o ensino destas duas 

habilidades na educação básica. Partindo de um panorama dos processos inerentes e dos 

diferentes níveis de compreensão envolvidos na leitura, apresentaremos dados relativos ao 

desempenho de leitores proficientes quando leem textos impressos e análise de estudos 

empíricos sobre os efeitos que os textos digitais exercem sobre processo e produto da leitura e 

as implicações para o ensino dessa habilidade. A experiência da inserção de alunos de Letras 

em turmas com necessidades educativas especiais será apresentada com o intuito de mostrar 

as principais dificuldades de leitura e de escrita dessa população e, a partir desses dados, 

discutir possibilidades de intervenção para o aprimoramento dessas duas habilidades. 
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RESUMOS DOS MINICURSOS 
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Minicurso 1: 

 

História, memória e espaço público: um diálogo com Fernando Catroga 

 

Profa. Dra. VENTURINI Maria Cleci (PPGL- UNICENTRO) 

Mestranda SILVA, Emily Smaha da (PPGL- UNICENTRO) 

Mestranda SCHON, Suhaila (PPGL- UNICENTRO) 

 

A oficina foca na relação história e memória em (dis)curso em diálogo com Fernando 

Catroga, destacando as pesquisas do historiador dentre elas o culto familiar dos mortos e as 

comemorações políticas de natureza tanatológica, compreendidas, de acordo com Átila (2016, 

p. 133), ―em sua ligação com a forma relacional e não dicotômica de tratamento de pares 

conceituais como recordação e comemoração, memória individual e memória coletiva  ou 

mesmo história e memória”. Os textos a serem trabalhados na oficina são os publicados no 

dossiê em homenagem a Fernando Catroga, especialmente, tendo como fio condutor a noção 

‗poética da ausência‘, pela qual o ausente é re-presentificado.    

 

 

 

 

 

 

 

Minicurso 2: 

 

 O “fazer crer” entre enunciador e enunciatário: estratégias  

persuasivas no processo de leitura 

 

Profa. Dra. CLARAS, Sonia Merith (DELET-G/UNICENTRO) 

Grupo de Pesquisa Ensino de Língua e Literatura 

 

Considerando os preceitos da teoria Semiótica Greimasiana, este minicurso objetiva discutir 

as projeções da enunciação no enunciado, escolhas feitas pelo enunciador, com vistas a 

persuadir o enunciatário. A partir de um exercício de leitura, serão retomados os recursos de 

debreagem, quando enunciador projeta no enunciado as categorias de pessoa, tempo e espaço, 

recursos os quais podem apontar para os sentidos de enuncividade, de distanciamento da 

enunciação, ou subjetividade, quando o enunciador projeta o eu, aqui e agora, produzindo um 

discurso enunciativo. É nas projeções da enunciação que se estabelecem as relações 

persuasivas entre enunciador e enunciatário, num jogo de fazer crer, passível de ser 

recuperado pela linguagem, pela organização de percursos figurativos e temáticos postos em 

evidência no texto. 
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Minicurso 3: 

 

Dramaturgias em diálogos: Mecanismos Intertextuais 

 

Prof. Dr. SILVA, Edson (PPGL/UNICENTRO)  

Me. CARVALHO, Carolina Filipaki (DELET- I/UNICENTRO 

 

Partindo-se da premissa de que todo texto só existe em relação a outros textos que o 

precederam, numa relação de conformidade ou oposição, à leitura literária impõe-se a 

necessidade da adoção de um viés intertextual, o qual encontra sua fundamentação teórica nos 

estudos da Literatura Comparada. Este minicurso, portanto, propõe a exploração desta 

perspectiva intertextual, por meio da análise dos mecanismos transformadores do prototexto, 

ou seja, as ferramentas utilizadas pelos autores para a tessitura do produto literário, técnica 

que resulta em um novo texto, porém, com nuances de outras obras, trazidas à tona de modo 

consciente ou não pelo novo autor. Os fundamentos da intertextualidade serão abordados por 

meio do pensamento de Julia Kristeva (1969), Claude Bouché (1974), Gerard Genette (1982), 

Afonso Romano de Sant‘Anna (1985) e Linda Hutcheon (1991), Sandra Nitrini (2000) e 

Tânia Carvalhal (2010). Objetiva-se, além da apresentação do arcabouço teórico referente à 

intertextualidade, prover aos participantes a oportunidade de vislumbrar os mecanismos de 

translocução, acréscimo, supressão e fragmentação, dentre outros traços da intertextualidade, 

em obras literárias, especialmente em exemplos pinçados de textos dramáticos das literaturas 

inglesa e portuguesa. 

 

 

Minicurso 4: 

 

O cinema em sala de aula: a construção de saberes e  

a (re)construção de identidades 

 

Profa. Dra. TULLIO, Cláudia Maris (DELET-G/UNICENTRO) 

 

O presente minicurso visa propiciar um espaço dialético de reflexão acerca do uso de obras 

cinematográficas em sala de aula como meio possibilitador de construção de saberes e 

(re)construção de identidades e de representações sociais. Realizar uma leitura de um filme ou 

documentário prescinde descontruí-lo para reorganizá-lo posteriormente dando-lhe 

significados antes não percebidos. Neste trabalho, concebemos o cinema como uma prática 

discursiva que possibilita apreender modos de percepção e de representação da realidade 

social. Modos estes que constroem identidades e que constituem sujeitos Dessa forma, 

utilizar-se-ão os aportes teóricos da Teoria das Representações Sociais, proposto por Moscovi 

(2004) e Jodelet (2002) e da (re)construção da identidade, vinculado a Hall (2000),  para 

subsidiar a discussão proposta.  
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Minicurso 5: 

 

Miguel Torga e a escrita de si  

 

Profa. Dra. RODRIGUES, Raquel Terezinha (PPGL- UNICENTRO) 

 

O objetivo desse curso é estudar a obra autobiográfica A Criação do mundo de Miguel Torga, 

tendo como princípio norteador as teorias que sustentam a escrita de si, bem como a proposta 

de dar à obra um novo modelo de análise centrado na descrição e interpretação, como o 

proposto por Fredric Jameson em seu livro O Inconsciente Político. Outro conceito utilizado é 

o de horizonte de expectativas, proposto por Jauss, em sua aula inaugural, a partir do qual 

pode-se registrar algumas leituras feitas da obra, para melhor compreender o seu papel ao 

longo dos tempos, e a relação estabelecida entre o público, a obra e o leitor. Os textos 

autobiográficos estão inseridos no gênero memorialístico e têm como traço comum, além da 

expressão do ―eu‖, a presença de um narrador como testemunha de um tempo, muitas vezes 

diluído. 

 

 

 

 

 

 

 

Minicurso 6: 

 

 Social constructivism - a learning theory in an English classroom 

 

Me. RODRIGUES, Camila (YÁZIGI)  

 

In this workshop we are going to have the opportunity to discuss the theory of social 

constructivism by Lev Vygostki and how we can manage it in an English teaching classroom. 

One of the key concepts of socioconstructivist learning theories is the ZPD (Zone of Proximal 

Development), developed by Vygotsky. In a simplified way, the ZPD is the distance between 

the actual level of development, determined by the ability to solve a problem without help, 

and the level of potential development, determined by solving a problem under the guidance 

of an adult or in collaboration with more developed peers in a given area of knowledge. The 

purpose of this workshop is to involve participants to reflect upon the contents of Vygotski's 

theory using the collaborative approach.  
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Minicurso 7: 

 

 Sequências didáticas: Instrumentos para a formação docente 

 

Profa. Dra. STUTZ, Lidia (PPGL- UNICENTRO) 

Me. SOUZA, Everton Gelinski Gomes de (PIBID - UNICENTRO) 

Mestranda SOUZA, Marion Cristine Wentz de (PPGL, PIBID- UNICENTRO) 

Mestranda VOLANI, Marcia (PPGL, PIBID- UNICENTRO) 

 

A autonomia dos professores demanda um rol de saberes docentes, dentre eles os saberes a 

ensinar e para ensinar (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009) e saberes e capacidades 

docentes. (STUTZ, 2012). A proposta de transposição didática de gêneros textuais perpassa 

esses saberes considerando que é constituída pela seleção de gêneros pertinentes, 

compreensão sobre a configuração do gênero, construção de sequências didáticas, 

planificação das aulas, prática de ensino em sala de aula, avaliações e reflexões sobre os 

resultados. Diante desse vasto escopo, este minicurso tem como objetivo apresentar propostas 

de ensino de língua inglesa por meio de sequências didáticas com gêneros textuais orais e 

escritos para o ensino básico. As propostas são resultados do trabalho realizado com futuros 

professores, que participaram do PIBID Letras Inglês da UNICENTRO em parceria com duas 

professoras de inglês de escolas públicas de Guarapuava durante 2017. 

 

 

 

Minicurso 8: 

  

Implicações do status da língua inglesa na 

contemporaneidade para a sala de aula 

 

Profa. Dra. CARAZZAI, Marcia Regina Pawlas Carazzai (DELET- G./ UNICENTRO) 

 Doutoranda FIALHO, Ana Raquel (UFPR) 

 

A expansão do inglês pelo mundo motivou discussões dentro da Linguística Aplicada 

Contemporânea a respeito de concepções de Língua/Língua Franca/Internacional (JENKINS, 

2015, PENNYCOOK, 2007; FRIEDRICH; MATSUDA, 2010), Native Speakerism 

(HOLLIDAY, 2006), Inteligibilidade (RAJADURAI, 2007) e Translingualismo (LI WEI, 

2017, CANAGARAJAH, 2007). Estas concepções trouxeram à tona questões de adaptação e 

não conformidade, abrindo caminho para o pluralismo e resistência às normas advindas do 

Inner Circle (KACHRU, 1985). Este workshop tem o intuito de suscitar uma reflexão sobre 

esses conceitos, bem como sugerir caminhos práticos para a transposição de tais 

entendimentos para a sala de aula de língua inglesa, seja no ensino regular da escola pública 

ou privada, como também em cursos livres. 
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Minicurso 9: 

 

 Developing Writing Skills in the EFL Classroom 

 

Me. SCHINENMANN, Juliana (PROMUL/ UNICENTRO) 

 

Working with writing skills is as important and necessary as any other language skill. 

However, writing classes might dangerously lead EFL students to a worrying hatred regarding 

this skill. That is why the teaching of writing may be rather challenging, even for more 

experienced teachers. This workshop aims at introducing composing and displaying activities, 

providing ideas to help pre-service and in-service teachers to make classes more attractive and 

contextualized considering the work with writing skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minicurso 10: 

 

Linguística Forense 

 

Profa. Dra. HAGEMEYER, Caroline Puppo (COLÉGIO EST. RUI 

 BARBOSA/ FAC. CAMPO REAL) 

 

Este minicurso aborda de forma sucinta algumas questões primordiais da linguística forense, 

que é uma ramificação da linguística aplicada dedicada ao estudo da língua no contexto legal. 

O minicurso focaliza várias competências advindas da linguística, como a morfologia, 

sintaxe, semântica, pragmática, análise do discurso e linguística de corpus, a fim de mostrar 

como elas embasam o trabalho do linguista. O aluno verá de forma prática, por meio de 

exemplos reais, de que forma o estudo sistemático e científico da língua oferece suporte na 

solução de diversos casos forenses, envolvendo plágio, atribuição de autoria, advertências de 

produtos de consumo, ameaças, disputas de marca registrada e cartas anônimas.  
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Minicurso 11: 

 

 A oralidade segundo os encaminhamentos da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC): possíveis atividades de produção e compreensão de textos orais 

 

Profa. Me. MENDES, Sandra Mara da Silva Marques (DELET-G/UNICENTRO) 

 

Estamos diante de mais um documento norteador do ensino em nosso país, a BNCC, cujo 

objetivo é normatizar as competências que os alunos devem desenvolver para serem capazes 

de agir de forma crítica e coerente diante das diversas práticas sociais. Neste minicurso, 

primeiramente, abordaremos as práticas de linguagem em diversas situações de comunicação 

apontadas pela BNCC, especificamente as referentes ao eixo da oralidade, muitas vezes 

marginalizada no ensino de Língua Portuguesa; em seguida, apresentaremos possíveis 

atividades a serem trabalhadas em sala de aula, explorando a produção e compreensão de 

diversos gêneros textuais genuinamente orais e gêneros escritos para serem oralizados, de 

forma a estabelecer relação entre fala e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

Minicurso 12: 

 

 Coleta, transcrição e análise de dados em sociolinguística 

 

Profa. Dra. PENKAL, Loremi Loregian-(PPGL/UNICENTRO) 

 

O minicurso aqui proposto visa apresentar e discutir como se faz coleta de dados em 

Sociolinguística e qual a importância dos dados a essa área da Linguística. Visa também 

mostrar e discutir como se deve proceder em relação à transcrição dos dados coletados e as 

principais análises sociolinguísticas já efetuadas e por realizar com dados do Português do 

Brasil e de outras línguas. 
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Minicurso 13: 

  

Representações de Gênero e interfaces artísticas 

 

Mestranda PIETA, Amanda Padilha (Labecir-Unicentro) 

Mestranda RAMOS, Rita de Cássia Lima (Labecir-Unicentro) 

 

A historiadora Joan Scott (1990) discorre que o Gênero ―torna-se uma forma de indicar 

construções culturais – a criação inteiramente social de ideias sobre os papeis adequados aos 

homens e às mulheres (…) uma categoria social imposta sobre corpos sexuados‖ (p. 75). É 

sob essa ótica que observaremos alguns objetos artísticos neste minicurso. A literatura, as 

artes visuais, a música, o cinema – todas são produções culturais, resultado de práticas sociais 

que fornecem as bases para a criação e reprodução de significados e valores comum a todos. 

Por isso, os Estudos Culturais também vêm como aliados na tentativa de colaborar com a 

compreensão do que Linda Nicholson (1999) buscou ao explicar que ―‗gênero‘ sempre foi 

desenvolvido e é sempre usado em oposição a ‗sexo‘,  

para descrever o que é socialmente construído, em oposição ao que é biologicamente dado‖ e 

―tem sido cada vez mais usado como referência a qualquer construção social que  

tenha a ver com a distinção masculino/ feminino‖ (p.53). O curso mostrará a importância da 

(re)leitura das artes e as representações de gênero na perspectiva dos Estudos Culturais, uma 

proposição de enriquecimento e novos olhares. 

 

 

Minicurso 14: 

 

 PFI: sharing experiences for the teaching of EFL 

 

Profa. Dra. BARETTA, Luciane (PPGL/UNICENTRO)  

Profa. Dra. PINHEIRO, Neide Garcia (PFI/DELET-G/ UNICENTRO) 

Mestrando SILVA Emanoel Godoy da (PFI-PPGL/UNICENTRO) 

GROKOSKI, Thiago (PFI - UNICENTRO)  

GUIMARÃES, Rita (PFI- UNICENTRO) 

 

This course focuses on presenting some of the experiences that the teachers of Paraná Fala 

Inglês Program had during their first semester working in the project. They are going to share 

different approaches that were used with different levels and also show how to put into 

practice some of the theoretical background each teacher had. Some of the unexpected 

situations will be presented in an English teaching classroom environment, and the knowledge 

of how to deal with such issues are fundamental for the formation and improvement of the 

future professional. What worked and not worked, what required adaptation and which 

approach works best with different kinds of activities are topics that will be discussed in this 

course. 
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Minicurso 15: 

 

Leitura multimodal: prática analítica de anúncios audiovisuais 

 

Profa. Doutoranda GRANDO, Keila (DELET-G/UNICENTRO) 

 

Com o intuito de situar os estudos do letramento, para além do letramento da letra, a proposta 

do minicurso é apresentar a dimensão dos Novos e dos Multiletramentos partindo do conceito 

de multimodalidade. Para tanto, consideramos a comunicação enquanto um trabalho 

semiótico e entendemos, como textos multimodais, os anúncios audiovisuais veiculados no 

canal YouTube. Tendo em vista esses objetos, o minicurso focará na Gramática do design 

visual (GVD), propondo a prática analítica na perspectiva da Semiótica social, com base em 

Kress e Van Leeuwen (2006; 2010), por meio das metafunções: ideacional, interpessoal e 

textual.  

 

 

 

 

 

 

 

Minicurso 16: 

 

 The role of translation in the EFL classroom 

 

Profa. Doutoranda CARVALHO, Raquel Cristina Mendes de (DELET-/UNICENTRO) 

 

A presente oficina visa refletir e discutir sobre a prática da tradução na sala de aula do Ensino 

Médio, bem como, apresentar e discutir conceitos básicos relativos à teoria e à prática da 

tradução, com ênfase na noção de função/objetivos da tradução como princípio  

 

organizador do texto traduzido. Refletir de forma crítica sobre o ato tradutório. Realizar 

algumas práticas de tradução de textos de diferentes gêneros, visando uma consciência 

retórica ligada a cada gênero e enfatizando o nível da equivalência lexical, gramatical, 

textual/discursiva e pragmática. Conhecer estratégias que possibilitem o uso de procedimentos 

facilitadores e adequados para a tradução. 
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Minicurso 17: 

 

O ensino da compreensão leitora nas aulas de língua 

 

Profa. Dra. BARETTA, Luciane (PPGL/UNICENTRO)   

Mestranda PEREIRA, Juliana Regiani (PPGL/UNICENTRO) 

Mestranda CORDOVA, Marcia Volani (PPGL/UNICENTRO) 

 

O processo de ensino e aprendizagem da leitura é complexo e desafiador, independente da 

língua enfocada – materna ou estrangeira. Considerando os anos iniciais da educação básica, 

proporcionar andaimes fortes é fundamental para a construção de um leitor proficiente e 

estratégico que esteja ativamente envolvido no processo de ler e tenha objetivos claros para 

sua leitura. No entanto, pesquisas em leitura mostram que frequentemente, estudantes 

demonstram maior fragilidade ao ler textos expositivos, essenciais para o sucesso escolar e o 

aprendizado por toda a vida. Diante disso, propomo-nos a trabalhar neste minicurso com 

atividades que auxiliem o professor em (constante) formação a refletir sobre o seu trabalho de 

promover a (melhor) compreensão de textos expositivos por meio da formulação de perguntas 

(antes, durante e após a leitura) e do reconto.  

 

 

 

 

 

Minicurso 18: 

 

Método Crítico de Antonio Candido 

 

Profa. Dra. Rosana Gonçalves  

 

Pretende-se tratar da concepção de estética do crítico literário brasileiro Antonio Candido 

(1918-2017). Serão pontuados os momentos em que o crítico oferece reflexões sobre a 

literatura e seus vínculos com a vida social, sem deixar à margem a análise estética do relato 

literário, visto sob suas diversas formas. Após uma síntese de suas obras, serão discutidas, 

especificamente, as duas que tratam do estudo da poesia: Na sala de aula e Estudo Analítico 

do Poema. Além de prestar homenagem ao grande intelectual do século XX, busca-se 

demonstrar sua atualidade e a força de seu pensamento como alternativa de enfrentamento de 

uma realidade que ele, em toda sua vida, pretendeu combater. 
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Minicurso 19: 

 

Histórias e estórias de mulheres: a memória dissipada 

 

Profa. Dra. FRANCO, Adenize (PPGL- UNICENTRO) 

 

Esse minicurso pretende apresentar um levantamento dos romances publicados por mulheres e 

em língua portuguesa editados entre 1994 e 2004 a partir dos quais busca diagnosticar a 

relação que a Literatura Contemporânea estabelece com o passado histórico recente. 

Analisamos, considerando nesse momento três obras, Ventos do apocalipse (1993), da 

escritora moçambicana Paulina Chiziane, A chave da casa (2007), da brasileira Tatiana Salem 

Levy e Os memoráveis (2014), de que forma o romance contemporâneo em língua portuguesa 

apresenta a recuperação da memória recente, especialmente, no que concerne aos fatos 

históricos e pós-traumáticos (abertura política nos estados totalitários, conflitos pós-coloniais 

e ataques terroristas). Procuramos para esse momento, levantar discussões e análises 

comparativas entre os romances assinalados, considerando-os obras relevantes que, a seu 

modo e a seu tempo, convergem para a discussão da memória recente  

escrita por mulheres e denotam a luta pelo empoderamento feminino em espaços destroçados 

pelos regimes totalitários e pela memória dissipada pelo tempo. 

 

Minicurso 20: 

 

 Infância e memória: uma leitura do conto “Noções Básicas”,  

de Miguel Sanches Neto 

 

Profa. Dra. CHRISTO, Alzira Fabiana de (DELET-G/UNICENTRO) 

 

A proposta do presente minicurso é realizar uma análise do conto ―Noções Básicas‖ enfatizando 

principalmente questões que dizem respeito à memória da infância de seu protagonista, Roberto. A 

recordação e a volta à origem é um fator relevante de análise para a maior parte da produção literária 

de Miguel Sanches Neto. Em ―Noções básicas‖, penúltimo conto de Hóspede secreto (2003), a 

narrativa apresenta um homem à beira dos quarenta anos que conta o motivo pelo qual prefere 

construir uma pipa para o filho ainda que a atividade seja trabalhosa e o brinquedo tenha se tornado 

um objeto acessível principalmente do ponto de vista financeiro. ―Noções básicas‖ traz a principal 

característica estrutural dos contos de Miguel Sanches Neto: a narrativa de duas histórias que 

convergem ao final, mas não se encerram no previsível e convencional. Conforme aponta Ricardo 

Piglia em suas ―Teses sobre o conto‖, o conto clássico – de Poe, Quiroga – conta duas histórias, isto 

é, narra em primeiro plano a história um e constrói em segredo a segunda história. No caso 

específico de ―Noções Básicas‖ a história um é a montagem da pipa e todas as decorrências que 

envolvem a construção do brinquedo e a segunda, a que ocorre em segredo, é em relação aos 

sentimentos da criança, sua solidão e a importância relegada a ela pelos outros – os adultos – no 

momento de frustração.  
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A OSCILAÇÃO POÉTICA EM PEQUENO TRATADO DE BRINQUEDOS, DE 

WILSON BUENO 

 

BINI, Felipe1 
 

VALDATI, Nilceia2
 

 

Os tankas de Wilson Bueno em Pequeno Tratado de Brinquedos (2002) trazem em seu 

movimento poético uma oscilação entre culturas, entre tradição e novidade, natureza e 

urbano, imagem e palavra. Para a análise dessa obra, é preciso pensar a poesia 

contemporânea. Assim, é possível estabelecer uma ligação entre Octavio Paz (1984) e 

Jacques Derrida (2001) no que se refere a poesia enquanto ruptura (da tradição, para Paz) ou 

ferida (onde se habita, para Derrida). Essas noções aproximam a poesia da 

contemporaneidade de Giorgio Agamben (2009), a qual é vista como a fera que, com as 

vértebras quebradas, insiste em se virar com seu rosto demente para ver as próprias pegadas; 

a contemporaneidade é então esse tempo que não cessa, mas não sucede, de tentar alcançar os 

indivíduos, enquanto mantem pulsante um registro do passado. Divisão ou ferida eis a ação 

do contemporâneo no seu tempo para colocá-lo em relação com outros tempos. O poeta 

contemporâneo causa justamente essa ferida e age nela, talvez não de livre arbítrio, na 

medida em que se coloca nela e faz poema. A crítica à poesia segue por um caminho 

semelhante, fazendo novas aberturas ou manobrando dentro daquelas abertas. Resta saber, 

então, o que significa, nos tankas de Bueno, perceber a contemporaneidade, a ferida, dos 

elementos presentes em seus poemas. 

Palavras-chave: poesia contemporânea; Wilson Bueno; tankas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aluno de Graduação em Letras da UNICENTRO, bolsista PIBIC, e-mail: felipe_s_bini@hotmail.com . 
2 Professora orientadora, Doutora em Literatura, Curso de Letras Português- UNICENTRO, e-mail: 
valdati@gmail.com. 
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O DISCURSO JURÍDICO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

BINI, Felipe1  

TULLIO, Claudia Maris2
 

 

O planejamento familiar é direito de todo cidadão sendo regulamentada pela lei 9263/96, 

dispondo-a como um conjunto de ações de regulação da fecundidade para o homem, a 

mulher ou o casal, destacando-se os procedimentos de esterilização, em especial a 

vasectomia e a laqueadura tubária, sendo essas acessadas diante de critérios específicos. 

Diante disso, considera-se que na enunciação de critérios no texto jurídico subjazem 

concepções que produzem efeitos de sentido sobre a sistematização dos corpos numa prática 

médica-jurídica. Para investigar os efeitos da L9263, a presente pesquisa ampara-se no 

conceito de biopoder proposto por Michel Foucault e lança-se do método da Análise do 

Discurso para compreender os interdiscursos presentes no texto jurídico. Ao invocar termos 

científicos, a lei trabalha com uma anátomo-política do corpo humano para definir critérios 

visando uma biopolítica da população, ou seja, um controle sobre determinado processo 

biológico. Esse suposto saber técnico tenta ser objetivo, mas joga, também, com a 

possibilidade de abertura da decisão do processo para um saber subjetivo, a saber, do 

profissional na linha de frente. Conclui-se que, na busca por um processo humanizado e 

racional de planejamento familiar, os interdiscursos abrem brechas para uma verticalização 

no uso do poder. 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Planejamento Familiar; Biopoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Aluno de Graduação em Letras da UNICENTRO, bolsista PIBIC, e-mail: felipe_s_bini@hotmail.com. 
2 Professora orientadora, Doutora em Estudos da Linguagem, Curso de Letras Português – UNICENTRO, 

e- mail: claudiatullio31@yahoo.com.br. 

mailto:felipe_s_bini@hotmail.com
mailto:claudiatullio31@yahoo.com.br


 

 

Anais da VI SEDAN e I SIMLIVE – Seminário de Dissertações em Andamento e I Simpósio do Laboratório de Linguagens Variação e Ensino 

 19 a 23 de março de 2018 

, UNICENTRO, Guarapuava –PR. 

34 
 

MELANCOLIA E ESCRITA DE SI EM MANO, A NOITE ESTÁ VELHA, 

 DE WILSON BUENO 

 

CALDAS, Edevânia Maria Silveira 
1 

VALDATI, Nilcéia
2 

 

O presente trabalho tem por objetivo identificar no livro Mano, a noite está velha, de Wilson 

Bueno publicado postumamente no ano de 2011 como a melancolia estabelece o tom da 

escrita da narrativa; destaca-se os caminhos que o narrador-personagem segue para 

demonstrar os sentimentos de melancolia, solidão e tristeza que acompanham sua vida. 

Sentimentos esses que o levam a produzir, em certo sentido, a própria "escrita de si", em 

forma de diálogo com o irmão já falecido. Dessa maneira, o processo de escrita funciona 

dentro dessa narrativa como a fiel e única companheira do narrador-personagem que a utiliza 

para fazer um desabafo e uma confissão de sua infância, adolescência até chegar aos seus 

sessenta anos, a partir das frustradas e doloridas lembranças trazidas pelo tempo. São poucas 

as pesquisas existentes no mundo acadêmico sobre esse livro, no entanto mostra-se como um 

importante objeto de estudo, pois possibilita ao leitor o contato com uma literatura 

contemporânea composta pelo modo como o autor Wilson Bueno trabalha e estabelece seu 

jogo com a linguagem. A pesquisa toma como referência os conceitos de melancolia 

estabelecidos por Walter Benjamin (1989), Giorgio Agambem (2009) e Maria Rita Kehl 

(2010), além de trazer à baila a noção de ―escrita de si‖ do filósofo Michael Foucault (2004). 

Palavras-chave: Wilson Bueno; Melancolia; Escrita de si. 
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Professora orientadora, Doutora em Literatura, curso Letras Português. valdati@gmail.com 
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A PRÁTICA DA ORALIDADE NO ENSINO 

 

GUIMARÃES, Angela Jocelia1  

TULLIO, Cláudia Maris2 
 

A presente pesquisa busca apresentar algumas reflexões acerca das atividades com a 

oralidade na sala de aula. A pesquisa é qualitativa, bibliográfica centrada nos autores 

Marcuschi (1997), Coelho (2012) e documental dos PCNs (1998) DCEs (2008). O ensino se 

dá de forma metalinguística, baseado na leitura e na escrita, ficando a oralidade preterida e 

girando em torno de conversas entre colegas, discussões em grupo e correções orais de 

tarefas e atividades. Segundo Marcuschi (1997) o homem é definido como um ser que 

prioritariamente fala e não um ser que escreve. Pretende-se que a escola seja um espaço que 

promova, por meio de uma gama de gêneros, sejam eles orais ou escritos, o letramento do 

aluno, para que este se envolva nas mais diversas práticas de uso da língua envolvendo a 

leitura, a oralidade e a escrita. Os professores, na escola, independente da disciplina que 

ministram, deveriam promover situações de aprendizagem próximas da realidade social de 

seus alunos para que estes pudessem vivenciar as situações e aplicar os conhecimentos 

discursivos sobre a Língua, os quais adquiriram na escola. 

Palavras-Chaves: Oralidade; Ensino; Gêneros Textuais. 
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O PROTAGONISTA COMO UM SER LIMIAR EM A CÉU ABERTO,  

DE JOÃO GILBERTO NOLL 

 

KUCHLA, Fabiano1 
 

VALDATI, Nilcéia2
 

 

 

O presente trabalho consiste em analisar o livro A céu aberto (1996), de João Gilberto Noll, 

a fim de mostrar como se constrói a personagem principal, considerando-a em sua relação 

com os tempos, espaços e outros seres na narrativa, os quais servem para movimentá-la na 

trama, assim possibilitando traçar seu perfil como um ser limiar. O protagonista de Noll é 

uma criatura inominada, que é levada por circunstâncias mais inusitadas. Ele transita o 

tempo todo entre seres, tempos e espaços distintos; é um anti-herói sem identidade da 

literatura brasileira contemporânea. Diante do exposto, para a realização do objetivo utiliza-

se como fundamentação teórica ensaios de estudiosos de Walter Benjamin sobre o conceito 

de limiar: ―Seres limiares, tempos limiares, espaços limiares‖, de Roger Behrens (2010) e 

―Entre a vida e a morte‖, de Jeanne Marie Gagnebin (2010) e dois trabalhos que colocam em 

discussão elementos da narrativa contemporânea: ―Literatura brasileira contemporânea‖, de 

Helena Bonito Couto Pereira (2013) e ―A narrativa brasileira contemporânea: um território 

em disputa‖, de Regina Dalcastagnè (2013). Espera-se com essa pesquisa, aliada a outros 

trabalhos de pesquisadores, mostrar a relevância do livro de João Gilberto Noll para a 

literatura atual. 

Palavras-chave: Narrativa contemporânea; Protagonista; Limiar; João Gilberto Noll. 
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ENTRE DONALD W. WINNICOTT E OCTAVIO PAZ: PSICANÁLISE E POESIA 
 

LAUREANO, Derick S.1 

NEUMANN, Patricia 2 

 

Nosso objetivo, nesta pesquisa em andamento, é analisar alguns momentos de encontro entre 

a psicanálise tal como concebida por Donnald Winnicott, psicanalista inglês, e a concepção 

do fazer poético tal como visto pelo poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz. Assim, as obras 

de base serão O Brincar e a Realidade de Winnicott, o qual apresenta o processo criativo 

infantil em sua gênese e O Arco e A Lira de Octavio Paz que aborda o tema da poesia em 

suas nuances filosóficas e antropológicas. Como metodologia, a análise de Winnicott será 

feita com base no psicanalista brasileiro Gilberto Safra que afirma que o homem em seu self 

é ontologicamente poeta. Tal afirmação encontra ressonâncias pela obra de Winnicott quando 

este trata do brincar e do processo criativo. A análise de Paz será pela perspectiva 

fenomenológica sugerida por Gaston Bachelard na obra Poética do Espaço, na qual esse 

defende uma maneira não reducionista de ver a obra poética. Esperamos, ao final, contribuir 

com um pensar mais aprofundado sobre as implicações possíveis da correlação entre poesia 

e psicanálise no ensino de psicanálise. 

Palavras-Chave: Psicanálise; Poesia; Self. 
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DIMENSÕES ENSINÁVEIS DO GÊNERO TEXTUAL RECEITAS 

CULINÁRIAS EM VÍDEO 

 

MACEDO, Júlia Dias de1
 

 

O presente trabalho destina-se a analisar as dimensões ensináveis do gênero textual 

―Receitas Culinárias em Vídeo‖ em língua inglesa para aquisição de segundo idioma para 

alunos do ensino fundamental, apoiando-se nos pressupostos do interacionismo 

sociodiscursivo (BRONCKART, 1999; MACHADO; BRONCKART, 2009). Os objetivos 

específicos que norteiam a análise são: analisar o contexto de produção e circulação de 

receitas em língua inglesa em vídeo; identificar os níveis organizacionais e enunciativos; 

descrever os parâmetros de textualização e elementos paratextuais. Descatamos a 

necessidade de analisar as marcas de oralidade presentes textos e a de compreender os 

elementos multimodais integrados à linguagem verbal na construção da receita. A 

metodologia utilizada é documental e parte da análise de receitas em vídeo, produzidos em 

língua inglesa disponíveis publicamente na internet, sem o mesmo tratamento investigativo 

prévio. A proposta em tela tem como foco a didatização do gênero e, para tanto, ancora-se 

nas teorias de transposição de gêneros textuais (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) e nas 

definições de modelos didáticos de gêneros textuais (CRISTOVÃO, 2007). Os resultados 

esperados são: a identificação dos padrões de expressões orais e ferramentas multimodais 

envolvidas na construção das receitas audiovisuais, compreensão dos enunciados e da 

organização do gênero em pauta e a consolidação dos demais objetivos iniciais propostos. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Gêneros Textuais; Língua Estrangeira. 
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ENTRE PALAVRAS E PALAVRÕES CAMINHA A HUMANIDADE: INTERFACES 

LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

 
MENEGUETTI; Samara Trovão¹  

MARIS; Claudia Tullio² 

 

 

A gíria é um recurso linguístico que faz parte da sociedade em geral. Segundo J. B. Gurgel 

(1998, p.28), ―a gíria é a manifestação da língua viva.  É a expressão dinâmica da maneira de um 

grupo social e mesmo de uma sociedade se expressar‖. E seguindo esse pensamento, entende-se 

que por meio da gíria pode acontecer uma aproximação entre os interlocutores que as utilizam, 

devido ser uma linguagem descontraída e simples.  Por outro lado, a gíria é diretamente 

relacionada com o tipo de linguagem utilizado por grupos diversos de falantes: malandros, 

marginais, pobres etc, portanto são consideradas tabu, algo que não agrada aos ouvidos. E, em 

virtude disso, ―ainda não permitiu pesquisadores olharem de forma mais ampla para os mais 

corriqueiros, e não menos complexos, processos comunicativos‖ (SANTOS; COSTA, 2013). Já 

que a língua é heterogênea e as pessoas  possuem  um  convívio no cotidiano com as gírias, 

estudar a gíria como qualquer outro recurso linguístico se torna  um  dever dos pesquisadores. 

Gueiros (1979) divide os tabus em dois grupos: o Próprio no qual a proibição de dizer a palavra é 

relacionada com uma  força  sobrenatural, como  ―diabo‖;  e Impróprio em que a proibição existe 

por seu sentido imoral  ou  grosseiro.  Este estudo trabalhará com a etimologia das expressões de 

baixo calão, se houve ou não uma perda do seu sentido inicial e o motivo de serem profanas 

atualmente. Para isso, o presente projeto tem como objetivo procurar a origem de dez palavras, 

por meio de uma pesquisa lexicográfica e etimológica.  

Palavras-Chave: Etimologia; Linguagens Especiais; Palavrão. 
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GÊNERO VERBETE DE ENCICLOPÉDIA: UM ESTUDO SOBRE A 

COMPREENSÃO ESCRITA LÍNGUA INGLESA 

 

NEUVALD; Gabriela¹ 

   STUTZ; Lídia² 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar uma sequência didática (SD) 

para compreensão escrita do gênero textual verbetes de enciclopédia bem como os 

resultados obtidos em prática de ensino. A proposta foi realizada em disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa e foi destinada para estudantes do 7º ano do Ensino 

Fundamental em uma escola estadual do município de Guarapuava. Aliamo-nos aos 

fundamentos do interacionismo sociodiscursivo, principalmente com relação às 

considerações sobre língua e linguagem, bem como à didática das línguas no que diz 

respeito às sequências didáticas, transposições didáticas e capacidades de linguagem. Após a 

avaliação inicial constatamos as carências dos estudantes em relação à compreensão e 

utilização do gênero em tela. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, pretendemos 

compreender: a) quais são as dimensões para leitura (STUTZ; CRISTOVÃO, 2017) 

demandadas pelo gênero verbete de enciclopédia; b) quais dessas dimensões foram 

utilizadas na sequência didática; e, c) quais capacidades de linguagem foram mobilizadas 

pelos alunos por meio da proposta. Intentamos apresentar reflexões sobre a recepção de 

alunos com pequena bagagem em Língua Inglesa e pouco contato anterior com gêneros 

científicos com tais textos. 

Palavras-Chave: Dimensões de leitura; Compreensão escrita; Ensino de Língua Inglesa. 
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ALICE NAS VIAGENS MARAVILHOSAS: AS MINUCIOSIDADES DO DIA-A-DIA 

NA POESIA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA 

 

OLIVEIRA, Emanuelle de Queiroz ¹
 

VALDATI, Nilcéia ²
 

 

Alice Sant‘Anna, jovem poeta brasileira, nos presenteia com a possibilidade de apreciarmos 

os mínimos prazeres de viagens através de seus escritos poéticos. Em cada verso, em cada 

palavra, em cada imagem, a sua poesia nos propícia viver o agora, viver na ruptura do 

poema, na ruptura do que é o contemporâneo. Cabe salientar que as imagens construídas  

pelos poemas de Alice Sant‘Anna, em Rabo de Baleia (2013), segundo livro da autora, 

fazem com que consigamos estar nesta cisão que é o contemporaneo e apreciarmos as 

delicadezas de uma viagem geográfico-poética (seja ao Rio de Janeiro ou à Nova Zelandia), 

como podemos observar nos poemas Winnipeg, mon amour; 14, dorchester place; e bolo de  

laranja  presentes no livro. Esta pesquisa ainda está em desenvolvimento e tem enquanto 

objetivo observar como a poesia da escritora carioca se vincula com o contemporâneo e 

verificar como as experiências cotidianas constroem as imagens poéticas em Rabo de Baleia. 

Para que os objetivos sejam alcançados tomamos como método a pesquisa bibliográfica e 

faz-se a análise dos poemas a partir dos conceitos de poesia e contemporâneo discutidos por 

Marcos Siscar (2008), Alberto Pucheu (2010), Giorgio Agambem (2009), Jacques Derrida 

(2002) e Octavio Paz (2012). 

Palavras-Chave: Poesia Contemporânea; Alice Sant‘Anna; Rabo de Baleia. 
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O MOVIMENTO CHILDFREE NO DISCURSO JORNALÍSTICO PELO VIÉS DA 

TEORIA MATERIALISTA DO DISCURSO 

 

OLIVEIRA, Kethlen Cristina de¹ 
 

FERNANDES; Célia Bassuma² 

 

Os diferentes modos de significar a criança, ao longo dos séculos fez com que irrompessem 

novos discursos sobre a família e a infância e vem ganhando visibilidade, recentemente, o 

movimento childfree. Levando em consideração esses discursos, este trabalho tem como 

objetivo principal verificar como são discursivizados a família e o lugar de pai/mãe no/pelo 

discurso jornalístico, mais especificamente em duas reportagens das revistas ISTOÉ 

(23/07/2014) e CLAÚDIA (29/04/2014), que circularam no espaço digital intituladas, 

respectivamente: ―Filhos, não obrigado‖ e ―3 situações que as mulheres que não querem ter 

filhos enfrentam‖. Em termos mais restritos, pretendemos: a) verificar que memórias 

ressoam, no discurso jornalístico, sobre o que é ser pai/mãe na nossa formação social; b) 

Investigar como diferentes materialidades significantes se entrelaçam no processo de 

produção de sentidos no discurso jornalístico. Nosso gesto analítico será sustentado pela 

teoria materialista do discurso desenvolvida por Michel Pêcheux, na França, na década de 

1960, e reterritorializada por Eni Orlandi, no Brasil e pelo grupo de pesquisadores que a ela 

se ligam e cujo objetivo é investigar como um texto produz sentidos, considerando o 

imbricamento entre a língua, o sujeito e a história. 

Palavras-Chave: Discurso; família; childfree. 
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A ASSEXUALIDADE NO DISCURSO JORNALÍSTICO:  

UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

PEREIRA, Lucas Gonçalves¹  

FERNANDES; Célia Bassuma² 

 

 

Segundo a Asexual Visibility and Education Network (2009, p.1), ―um assexual é alguém 

que não experiencia atração sexual. Diferentemente do celibato, no qual há uma escolha, 

assexualidade é uma parte intrínseca do indivíduo‖. A partir dessa definição, este trabalho 

tem como principal objetivo analisar como o discurso jornalístico significa a assexualidade 

pelo viés da teoria do discurso, bem como os efeitos de sentidos que nele irrompem, mais 

especificamente nas reportagens intituladas ―Assexuais: a quarta orientação sexual?‖, 

veiculada pela coluna Estilo, na página eletrônica do jornal El País e ―Como é namorar 

alguém que é assexual?‖, veiculada pela página eletrônica da BBC News Magazine. Em 

termos mais restritos, pretendemos: a) Investigar os efeitos de sentido produzidos no/pelo 

discurso jornalístico no que se refere à assexualidade; b) Verificar se o discurso jornalístico 

colabora para sedimentar sentidos sobre a assexualidade ou rompe com padrões já 

estabelecidos na nossa formação social. Nosso gesto analítico será sustentado pela teoria 

materialista do discurso desenvolvida por Michel Pêcheux, na França, na década de 1960, e 

reterritorializada por Eni Orlandi, no Brasil, e que toma o discurso como objeto de estudo, 

De acordo com essa teoria, o texto é o lugar em que o discurso se materializa, produzindo 

seus efeitos. 

Palavras-Chave: Discurso; sentido; assexualidade 
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AS CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONFIGURAÇÕES DO 

GÊNERO TEXTUAL PARA A MODELIZAÇÃO 

 DIDÁTICA EM LÍNGUA INGLESA 

 

POLEZE, Gerson A.1
 

 STUTZ, Lidia2
 

 

 

Apesar de não estar incluída como matéria exigida na educação infantil, faz-se mister 

pesquisar sobre o ensino de língua inglesa naquela etapa, dado que a linguagem ocupa papel 

primordial em tal ambiente de ensino. Assim, pretendemos, por meio da teoria do 

Interacionismo Sociodiscursivo, com base em Bronckart (2006) e a transposição e 

modelização didática de gêneros de Schneuwly e Dolz (2004), Machado e Cristovão (2006, 

2009) e Cristovão e Stutz (2011), entre outros, identificar em documentos prescritos e em 

práticas educacionais como ocorre a apreensão da linguagem utilizando cantigas de roda 

(Nursery Rhymes – NR), possibilitando, então, a construção de um modelo didático (MD) 

sobre o gênero. Destarte, nosso trabalho justifica-se pela necessidade de compreender o 

contexto social em que o gênero é utilizado, quais saberes acadêmicos o definem e o 

configuram, bem como os saberes escolares, dadas as prescrições e o processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, buscamos expor as configurações do mesmo. Deste modo, 

salientamos que as NR propiciam a interação com o imaginário da criança, sendo um 

importante aliado do desenvolvimento da expressão física, plástica e dramática. Ademais, 

conclui-se que o trabalho com o MD mostra-se fundamental para compreender as dimensões 

do gênero NR. 

 
Palavras-Chave: língua inglesa; modelo didático; nursery rhymes. 
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A PLATAFORMA SMRTENGLISH E OS OBJETIVOS AO ENSINAR INGLÊS 

 

SILVA, Emanoel Godoy da1
 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar as propostas apresentadas após a reformulação do 

Programa Paraná Fala Inglês (PFI), em sua segunda edição, iniciada no ano de 2017, visando 

tomar como ponto de partida os objetivos que o programa, em nível estadual, se propõe a 

cumprir e o que pretende alcançar, além de outros fatores que estimulam esta pesquisa. 

Juntamente a isso, é também nosso propósito traçar um paralelo entre os objetivos propostos 

pela empresa SmrtEnglish em seu material e os objetivos estabelecidos pelo PFI. A 

plataforma SmrtEnglish conta com tipos variados de cursos em inglês, partindo do English 

100 (nível básico) até o English 140 (nível avançado), além de materiais específicos para 

outros cursos, tais como Business e Health Sciences. Dentre tal gama de materiais, optamos 

por analisar a primeira unidade do material English 110, visto que a grande demanda da 

UNICENTRO em relação à língua inglesa se encontra no nível básico, fato constatado após 

o teste de nivelamento realizado em agosto de 2017. Além de explorarmos como o material 

cumpre os objetivos estabelecidos pela plataforma, buscamos expor seus pontos fortes e suas 

possíveis fragilidades, valorizando aquilo que tem a oferecer e propondo alternativas que 

possam preencher as possíveis lacunas apresentadas pelo material. 

Palavras-Chave: Paraná Fala Inglês; SmrtEnglish Plataform; Inglês. 
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ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO LEITORA 

E A SALA DE AULA DO CICLO BÁSICO DE EDUCAÇÃO 

 

SOUZA, Carlos Alberto Ramos ¹
 

BARETTA, Luciane ²
 

 

A qualidade da educação no Brasil encontra-se fragilizada - observamos que há, 

historicamente, diversas lacunas nos nossos processos de ensino e de aprendizagem. 

Pesquisas na área da psicologia cognitiva e da linguística aplicada mostram que o ensino de 

estratégias de leitura pode ajudar nossos estudantes a lerem melhor, o que pode vir a 

melhorar o nosso quadro em educação. Sabendo disso, temos por objetivo investigar o 

ensino e de estratégias de compreensão leitora, a serem utilizadas na sala de aula, mas 

também fora dela, em contextos de autonomia. Para isso, com um questionário composto de 

46 perguntas de múltipla escolha, propomos-nos investigar  se estudantes de 6º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio usam tais estratégias. Pretendemos também 

investigar, por meio de um questionário-guia para uma entrevista oral, se os professores 

desses estudantes ensinam as estratégias de compreensão leitora É nosso intuito avaliar se 

nossos estudantes são conscientemente estratégicos, e se seus professores os ensinam sobre 

como sê-lo. Ao fim desta pesquisa, será oferecido um minicurso para os professores que 

participaram da coleta de dados (e também àqueles  que manifestarem interesse), que tratará 

do ensino e do uso de estratégias de leitura na sala de aula. 

Palavras-chave: estratégias de compreensão leitora; ensino e uso de estratégia de leitura; 

qualidade da educação no Brasil. 
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O ENSINO DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS NA LÍNGUA INGLESA 

 

TRINDADE, Tadeu¹ 

BARETTA, Luciane² 

 

A presente pesquisa tem como foco principal analisar os livros de Língua Inglesa da rede 

pública fornecidos pelo Estado do Paraná, para verificar as atividades de vocabulário 

contemplam os processos de formação de palavers, seja direta, ou indiretamente. Para que 

este objetivo geral seja alcançado, serão identificados os processos de formação de 

palavras utilizados nos livros didáticos assim como sua recorrência. O trabalho 

desenvolvido por nós é de cunho documental e quantitativo. Enfatizamos o ensino de 

vocabulário, que é central em se tratando de aquisição de uma língua, seja ela a primeira, 

segunda ou estrangeira (DECARRICO, 2001), e também pelo fato de que a abordagem 

dos estudos acadêmicos acerca do ensino do vocabulário tem mudado nas últimas 

décadas, diferentemente de boa parte do século passado, em que esse estudo vinha sendo 

negligenciado (RODRIGUEZ, 2004). O aporte teórico de nossa pesquisa está na 

Morfologia, que se refere ao estudo das palavras, como elas são formadas e sua relação 

com outras palavras da mesma língua. Uma análise preliminar dos dados nos mostra que 

alguns dos materiais didáticos apresentam atividades de vocabulário explícitas sobre o 

processo de formação de palavras em língua inglesa o que nos mostra uma aplicação 

parcial desse saber lexical e morfológico. Com essa pesquisa, buscamos contribuir para a 

prática dos professores de Língua Inglesa no Brasil, por meio da análise e discussão dos 

dados quantitativos coletados. 

Palavras-Chave: Ensino de vocabulário; Morfologia; Processo de formação de palavras. 
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O TEMA DO SOFRIMENTO EM DOSTOIÉVSKI 

CARRASCO, Oziel
1 

 

Trata-se de uma investigação acerca do tema do sofrimento na obra de Fiódor M. Dostoiévski, 

partindo-se da análise do artigo ―Um talento cruel‖, de Nikolai K. Mikhailóvski. Examinar-se-

á a crítica que este aí faz ao romancista russo, em seus pontos principais, mostrando como ela 

se mostra falha. Mais precisamente, propõe-se a: examinar a função artística do sofrimento e 

sua fundamentação na obra de Dostoiévski, de acordo com Mikhailóvski; investigar as falhas 

na crítica ao romancista; e elucidar a função e fundamentação do sofrimento em sua obra. Para 

tanto, além do artigo ―Um talento cruel‖, recorrer-se-á principalmente a Crítica e Profecia: a 

filosofia da religião em Dostoiévski, de Luiz F. Pondé, e a Problemas da poética de 

Dostoiévski, de Mikhail M. Bakhtin. Para Mikhailóvski, a atividade literária de Dostoiévski 

está centrada numa crueldade desnecessária, incondicional, an und für sich. O reflexo formal 

disso na estrutura da obra literária seria o emprego de recursos diversos para provocar 

―excitações torturantes nos nervos do leitor‖ ou submeter a personagem a alguma ―ação cruel 

qualquer‖. Não obstante, algo notável na crítica de Mikhailóvski é como ele próprio aponta as 

razões para o tema do sofrimento em Dostoiévski, como ele próprio oferece intuições 

reveladoras, mas seu erro reside em tomar ironicamente aquilo que deveria ser tomado literal 

e seriamente. O crítico se ilude ao reconhecer o sofrimento no trabalho do romancista, mas 

não ver a verdadeira dinâmica por trás dele.  

Palavras-Chave: Sofrimento; Dostoiévski; Mikhailóvski. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar o nível discursivo do conto A very short story, de Hemingway, procurando 

observar as projeções da enunciação no conto. Quanto à metodologia, o estudo é de caráter bibliográfico e leva 

em conta as abordagens da semiótica greimasiana. No que diz respeito aos pressupostos teóricos e análise, nos 

baseamos nos estudos de Barros (2004), Fiorin (2004), entre outros autores que apontam a semiótica como 

teoria que busca explicar como o sentido se constrói dentro do texto. Embora tenhamos nos deparado com 

alguns percalços pela falta de estudos de textos em língua inglesa que se beneficiem da semiótica de linha 

francesa, o estudo procura mostrar como a semiótica pode ser uma ferramenta útil nas mãos do professor de 

inglês na compreensão e análise de textos. 

Palavras-chave: Semiótica; Leitura; Língua Inglesa. 

 

Introdução 

Esta pesquisa tem a semiótica de linha francesa como seu arcabouço teórico-metodológico. 

A teoria proposta por Algirdas Julien Greimas em 1973 e divulgada no Brasil por Barros 

(2004) e Fiorin (2003) tem como objetivo entender a construção e significação dos textos. 

Segundo Barros (2004, p. 187) ―A semiótica tem, portanto, o texto, e não a palavra ou a 

frase,  como seu objeto e procura explicar os sentidos do texto, isto é, o que o texto diz‖.  

Para a semiótica, a noção de texto pode ser dividida em duas partes complementares, o texto 

como objeto de significação e o texto como objeto de comunicação. Para explicar o texto, a 

teoria semiótica considera um percurso gerativo de sentido, que parte do mais simples e 

abstrato até o mais complexo e concreto. Esse percurso é dividido em três etapas com 

gramáticas autônomas, embora suas relações sejam intrínsecas e indissociáveis; são eles os 

níveis fundamental, narrativo e discursivo – nível sobre o qual nos debruçamos neste estudo. 

Sendo assim, nosso objetivo é analisar o conto A very short story
4
, na perspectiva da teoria 

semiótica  Greimasiana, com ênfase no nível discursivo do percurso gerativo de sentido, 

tendo em vista a falta de estudos que integrem a teoria a textos publicados em língua inglesa. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico e tem como corpus o conto de Ernest Miller 

Hemingway, A very short story, disponível na internet. O conto trata de um romance entre 

um soldado e uma enfermeira durante a primeira guerra mundial. Os critérios de análise que 

serão utilizados partem da abordagem da semiótica de linha francesa, evidenciando o nível 

discursivo do percurso gerativo de sentido, mais especificamente, as projeções da 

enunciação no enunciado e os efeitos gerados no texto. Segundo BARROS (2004, p. 205), 

no nível discursivo é onde [...] ―a organização narrativa é temporalizada, espacializada e 

actorializada, ou seja, as ações e os estados narrativos são localizados e programados 

temporalmente e espacialmente, e os actantes narrativos são investidos pela categoria de 

pessoa‖. Esses recursos são instalados no texto por meio das debreagens, que podem ser 

enunciativas ou enuncivas, gerando efeitos de sentido diversos. 
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Resultados e Discussão 

A very short story é um conto que retrata um romance entre um soldado e uma enfermeira 

durante a primeira guerra mundial. O título do conto reflete exatamente como as coisas 

costumam ser no período de guerra, em que tudo é muito passageiro e curto como os  

romances e a vida dos soldados. A única personagem que possui nome chama-se Luz, ela é 

uma enfermeira que cuida de um soldado norte-americano que se feriu no decorrer da guerra. 

É nesse contexto que os dois vivem um romance. Depois de recuperado, o soldado volta para 

o campo de guerra e acaba se distanciando do plano de casamento que havia feito com Luz, 

uma vez que ela vai para a cidade de Pordonone abrir um hospital, enquanto ele volta para 

os EUA. Em Pordone, Luz conhece um major do exército italiano com quem estabelece um 

relacionamento, o major lhe promete casamento, mas acaba não cumprindo. Luz e o soldado 

terminam o conto distantes um do outro e de seus planos de casamento. 

O conto, por meio de uma debreagem enunciva de tempo, espaço e pessoa, projeta no 

enunciado a pessoa do ele, no tempo do então e no espaço do alhures: 

 
One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out 

over the top of the town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got 

dark and the searchlights came out. The others went down and took the bottles with 

them. He and Luz could hear them below on the balcony. Luz sat on the bed. She  

was cool and fresh in the hot night. 

 

O advérbio One hot evening caracteriza o tempo do alhures e uma debreagem temporal 

enunciva e o momento de referência (MR) pretérito, ou seja, temos a não concomitância 

com o ato de linguagem. Enquanto Padua configura o espaço do lá e é também uma 

debreagem enunciva. Tal qual como tempo e espaço, a debreagem de pessoa também é 

enunciva, em que se observa o uso de terceira pessoa do singular e do plural. Todavia,  o 

momento de acontecimento (MA) é concomitante ao MR; sendo assim, os mecanismos 

enuncivos caracterizam o tempo verbal do pretérito perfeito2 em língua portuguesa, já em 

língua inglesa, temos o passado simples (simple past), conforme pode ser observado no 

esquema proposto por Fiorin (2004, p. 171). 
 

 

A enunciação é reiterada pelos pronomes. A primeira actorialização a aparecer é o pronome 

they, pluralização da terceira pessoa do singular. O pronome é retomado cataforicamente 

pela palavra others ainda no primeiro parágrafo. O que não fica claro no conto é se esse 

pronome se refere a alguns enfermeiros, à equipe médica ou a outros pacientes. Isso protege 

as identidades dos envolvidos e ajuda a criar verossimilhança. 

Em seguida, vemos o pronome he/ele que se refere ao soldado, o que é descoberto 

posteriormente. Todavia, a falta de um nome e o fato do soldado ser sempre retomado pelo 

pronome constrói um efeito de realidade e também de generalização, pois, não dar nome a 

uma personagem é como se estivesse preservando-a no anonimato. Isso também pode ser 
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visto como uma generalização, já que na guerra os nomes pouco importam. O pronome he é 

retomado na terceira linha He and Luz [...]. Aqui ocorre algo curioso em que um pronome é 

usado como catáfora dele mesmo. 

Logo depois, aparece o nome de Luz a enfermeira, esse é o único nome próprio de pessoa a 

aparecer no conto. O nome é muito simbólico e pode se dizer que ele reflete o oposto do que 

é a guerra, onde a escuridão predomina. O pronome she é usado para retomar a personagem. 

Portanto, fica claro que o que predomina neste parágrafo é o uso de terceira pessoa, tanto do 

singular como do plural. Temos  assim, uma debreagem enunciva de pessoa e, por 

conseguinte, o afastamento da enunciação e a busca por construir um efeito de sentido de 

objetividade. 

Quanto às instalações de tempo, podemos observar inúmeros verbos no simple past ou 

pretérito perfeito2 em português, tais como carried, were, got, came out, went down, took, 

sat, e was. Todos reforçam a recorrência da debreagem temporal enunciva e a concomitância 

com o MR pretérito. 

Portanto, no primeiro parágrafo assim como no resto do conto, não há marcas da enunciação 

no enunciado. O autor opta por escolhas que criam o efeito de distanciamento, há também a 

ausência de movimentos comuns ao gênero, como a delegação de voz, por exemplo. 

Podemos notar também que a linguagem adotada por Hemingway é muito objetiva, ele 

busca criar um efeito de imparcialidade e, ao mesmo tempo, de realidade ao adotar 

estratégias de afastamento do discurso e realidade ou referência. 

Ao analisarmos o restante do conto, notamos a recorrência de terceira pessoa, tanto do 

singular quanto do plural: They were glad to let her/ When they operated on him she 

prepared him […] / He went under/ he went back/ She loved him as always.  Os pronomes 

seguem sendo utilizados até o final do conto. Mesmo quando o major é introduzido, ele não 

tem um nome e é tratado pela sua patente. 

O tempo verbal predominante continua sendo simple past, como podemos observar nas 

citações: Luz stayed on […]; They were glad […]; He went under […]; It was dim […]; 

They felt […]; Luz wrote him […]; It was understood […]; It was lonely […]. Continuando 

a recorrência até o final do conto. Portanto, temos um discurso caracterizado pela 

objetividade e o uso da não-pessoa, ou seja, a impessoalidade. Além disso, temos a 

predominância de verbos no passado, o que caracteriza um distanciamento da enunciação. O 

fato das personagens não possuírem voz reforça a objetividade e o efeito de afastamento do 

discurso. Em contrapartida, isso reforça a ancoragem realística de A very short story. O 

conto busca manter-se afastado do discurso, como garantia de parcialidade. Contudo, o que 

realmente existe são recursos que permitem criar esses efeitos de objetividade. De fato, o 

discurso em si é subjetivo e está sempre permeado de valores; sendo assim, não é possível 

encontrar marcas de enunciação. 

A falta de nome das personagens pode ser entendida como uma marca da própria guerra. 

Durante esses períodos as pessoas envolvidas costumam virar mera estatística e números, 

não há nomes próprios apenas os soldados que sobrevivem e os que morrem. Podemos 

inferir que as pessoas perdem suas identidades e talvez esse seja o fato de Hemingway ter 

ocultado seus nomes e, também, o fato da única personagem com nome, Luz no caso, 

simbolizar o oposto do ambiente de guerra. 

 

Considerações Finais 

A análise das projeções da enunciação nos permite observar como Hemingway constrói os 

efeitos de objetividade no conto por meio das escolhas de pessoa, espaço e tempo, que, por 

sua vez, caracterizam-se pelo afastamento da enunciação do texto. O estudo apresentado 

pode contribuir efetivamente para compreender a configuração de um gênero, por meio de 
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sua análise, podendo servir como ponte para uma posterior didatização do conto de 

Hemingway, no viés dos estudos de MERITH-CLARAS (2011). 
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Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de analisar alguns enunciados fotográficos (entende-se, aqui, imagens e tudo 

aquilo que represente ou expresse a realidade) propagandísticos divulgados através da mídia, neles envolvidos 

a linguagem verbal e não-verbal. Desta forma, nosso foco se pauta na figura da mulher: como é construída 

historicamente sua imagem, o que mudou e o que ainda permanece. Para isso, citaremos e analisaremos seis 

propagandas, algumas antigas e outras mais recentes, para fazer uma comparação entre elas e entendermos as 

estruturas geradoras de sentido. Apesar de algumas ciências da linguagem darem ênfase que a palavra, o 

verbal, seja o essencial para o significado das coisas, acreditamos que o não-verbal, o visual, é complementar 

para o sentido e entendimento do texto, ambos são dependentes um do outro e de suma importância para a 

compreensão do que é dito ou passado nas publicidades. Tratamos aqui de fazer uma análise linguística 

fundamentada nas concepções da Análise do Discurso de propagandas retiradas da internet, algumas voltadas 

para o público alvo feminino e outras direcionadas ao público alvo masculino. Numa visão geral (vale ressaltar 

que não estamos generalizando tal consideração) já pudemos perceber implicitamente a desvalorização da 

mulher, agressão à moral da mesma, sendo aquela que é desprovida de inteligência. A imagem feminina nas 

propagandas voltadas aos homens serve para chamar a atenção deste, com o corpo, erotismo e sensualidade, 

que em alguns momentos a marca ou o produto a ser vendido é comparado à mulher, a que pode servir ao 

homem da forma que ele deseja. Então, esses valores atribuídos às mulheres as caracterizam como inferiores, 

que são igualadas aos produtos passíveis de ser consumidos. O intuito também dessa pesquisa é incentivar e 

proporcionar reflexões acerca da leitura desses textos no que diz respeito à imagem feminina como convite 

principal nas publicidades e perceber que essa ideia de mulher, como produto de consumo, é bastante 

frequente. Sabemos que este gênero textual, ao vender um produto, simultaneamente, vende valores, 

adentrando no controle da ética e com isso muda, interfere no comportamento da sociedade, mesmo que de 

forma aparentemente ―ingênua‖, a propaganda vai influenciar a moral. A meta principal de toda linguagem da 

propaganda é que um produto seja vendido, consumido ou uma ideia seja aceita e seguida. Eni Orlandi (2001) 

afirma que podemos perceber algo além daquilo que é dito e do que está escrito. Todo enunciado está sujeito e 

/ ou carregado, seja de uma relação de poder ou de uma ideologia, o que nos deixa cientes de que a linguagem 

nunca é neutra, até mesmo quando o sujeito manifesta através da linguagem um discurso articulado pela 

memória. Assim sendo, pretendemos enxergar essas ideologias e valores que passam despercebidas aos olhos 

dos consumidores, demonstrando que as publicidades não têm leitura unânime, que podemos ir além do que é 

dito. Assim sendo, este trabalho procura analisar os discursos e interpretá-los, verificando o que é dito sobre a 

mulher, como dizem e como vão ser operados estes discursos para se chegar à ideia dos modos de ser mulher 

para a publicidade. 

Palavras- Chave: Propaganda; Imagem feminina; Análise do Discurso. 

 

Introdução 
O presente trabalho busca compreender como é construída a imagem da mulher por meio da 
linguagem propagandística através da Análise do discurso, por meio do implícito e explícito 
para compreender a ideologia presente em tal gênero. Buscando embasamento teórico para 
falar da Análise do Discurso doravante AD, entendemos, segundo Eni Orlandi (2001), que 
podemos perceber algo além daquilo que é dito e do que está escrito. O autor aponta para que 
se faça um estudo da AD atentando para o fato de que devemos compreender como o discurso 
gera sentidos, de ideologias, de poder e de pensamentos, que mesmo inconscientes nos 
constituem como sujeitos em uma sociedade. O discurso se faz O Discurso na AD deve ser 
considerado mais que um mero discurso, deve estar subentendido como uma linguagem que 
ganha ação através do sujeito que enuncia a um outro e assim projeta-se através deste. 
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Orlandi assegura que a AD cria a linguagem como mediadora essencial entre o homem e sua 
realidade natural e social, o que torna possível a permanência e o deslocamento/transformação 
do homem e da realidade que está inserido. Assim sendo, percebemos que o discurso pode 
interferir na composição do sujeito, o homem provido de linguagem como meio mediador 
entre ele e o mundo exterior. 
Desta maneira nossos objetivos aqui são: como as mulheres são representadas a partir das 

publicidades pelos recursos das linguagens verbais e não-verbais; como os valores morais 

femininos são transmitidos implicitamente e explicitamente por meio da publicidade; quais 

elementos permanecem e quais foram transformados no decorrer dos anos na construção da 

imagem da mulher. 

 

Metodologia 

Adotou-se como metodologia de pesquisa a abordagem qualitativa, de modalidade teórica. 

Inspira-nos aqui as reflexões dos estudiosos como Michel Foucaut, Eni Orlandi e Brandão 

que abordam sobre as concepções da Análise do Discurso. Buscamos os ideários sobre 

propaganda em Sandmann. Partimos então do estudo do implícito, do subentendido do texto. 

Resultados e Discussões 

É óbvio que temos circulando propaganda com evoluções e celebrando a mulher não trabalhe 

além desse ambiente. Muitas ainda exercem dupla jornada: trabalham fora de casa e dentro dela, 

cuidam dos filhos e dos maridos, nossa sociedade muito tem a ser mudada, pois somos 

deparadas com muitas desigualdades e preconceitos. 

Desta forma, a presença das mulheres nas propagandas em alguns casos são utilizadas para 

servirem aos homens, são colocadas à ―venda‖ juntamente com o produto, sendo meio de 

atração ao gênero masculino, por exemplo, a mulher e a cerveja, ambas vistas como alegria 

e festa, sendo ―consumíveis‖. Vamos ter nas propagandas de cerveja, como por exemplo, 

imagens de mulheres seminuas, mostrando suas curvas, para serem desejadas por homens e 

modelo de beleza a ser seguidas por outras mulheres; imagens de festas e comemorações 

com cores vibrantes, etc. 

A imagem feminina não é vista como objeto apenas em propagandas voltadas ao público 

masculino, vemos esse fator nas próprias publicidades de produtos para as mulheres, por 

exemplo, na propaganda de lingerie da Hope de 2011, que tem a Gisele Bündchen como 

protagonista da marca. 

 

 
 

Nesse anúncio a protagonista tem que dar várias notícias ruins ao marido: que bateu o carro, 

que estourou o limite do cartão de crédito, etc. E de acordo com a propaganda estas notícias 

tem que saber ser relatadas e a marca vai ensinar a consumidora a dar tal notícia: estar 

seminua, não pode estar coberta, tem que mostrar partes do seio, não estar com roupas claras 

e sem graça. Por exemplo, uma das lingerie é de cor viva, na imagem é a cor vermelha, cor 

da sedução. Temos aqui uma mulher objeto de prazer, vista como aquela que fala muito, que 

não tem atenção do marido falando, ela precisa de algo para atrair o homem. No caso ela 
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bateu o carro do marido e não o dela, fica subentendido que não tenha o seu próprio 

automóvel, não necessita disso ou não sabe utilizar seu dinheiro para adquirir o seu, precisa 

do carro do marido, pois ela afirma ―bati o SEU carro‖ e dá a ênfase no final ―de novo‖, 

vista aqui como a mulher ―desprovida de inteligência‖, que sempre causa prejuízo, que não 

responde pelos seus atos, que ela mesma não pode levar o carro para o conserto, precisa 

contar para o homem, para ele resolver os problemas. Fica nítida a ideia da incapacidade da 

mulher em administrar algumas funções. Quando ela vai dizer que estourou o limite do 

cartão de crédito afirma: ―o SEU e o MEU‖, dando a ideia da mulher consumista que não se 

controla e possivelmente gastando com coisas supérfluas, ela é linda, mas não é inteligente, 

incapaz de administrar seu próprio dinheiro. 

Desta forma a partir desse anúncio percebemos que a mulher só resolve as coisas 

sensualizando e seduzindo, que dialogando não terá argumentos para conversar com seu 

homem. Se ela estiver seminua e usando a lingerie da marca Hope, seu marido não vai se 

atentar para a notícia péssima que está sendo contada, pois o que ele mais gosta está em sua 

frente e por isso todos os problemas ruins são resolvidos à base do prazer. Vemos então a 

imagem de que mesmo a mulher sendo bem sucedida ela vai precisar da opinião do marido e 

se sujeitar ao mesmo em alguns casos, e só sendo sexy é que ela será (ou se sentirá) superior 

ao homem. 

 

Considerações finais 

Portanto, este trabalho amparado nos ideários da AD, para a percepção dos efeitos de 

sentido e fatores ideológicos são de suma importância para nós estudiosas da língua, pois foi 

possível analisar tais propagandas, verificar o que está além do discurso dito, percebendo, 

então, que fica subentendido que a maioria delas (não todas) ainda trata a mulher como um 

ser inferiorizado, para então ser valorizado o produto e sua marca. Embora a mulher já tenha 

conquistado seu papel na sociedade, ainda muito tem que ser mudado em relação aos 

discursos que são propagados nas mídias, nos quais ainda são prevalecidos os discursos 

machistas e que está longe de ser atingindo o fato de que a imagem da nova mulher irá ser 

predominante. 
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O APAGAMENTO DA PALAVRA ORFANATO POR MEIO DA ANÁLISE 
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Resumo 
Desde o princípio a palavra teve sua importância, para alguns religiosos foi por meio dela que o homem existiu 

―E o Verbo se fez carne [...]‖ (João 1, 14). Para Dom Pedro I foi um grito de liberdade, o qual tornou o Brasil 

independente. Para cada acontecimento que marcou nossa história ela foi muito mais que uma unidade 

linguística, pois a palavra é carregada de sentidos, os quais ganham força nas condições em que estas são 

produzidas. O vocábulo órfão originou-se do grego e significa, na maioria dos dicionários, desprovido de pais. 

No Brasil, século XVI, o Padre José de Anchieta foi o primeiro a se preocupar e amparar as crianças órfãs vindas 

de Portugal e também aquelas rejeitadas pelos indígenas. Nesta época por não haver um lugar destinado para 

acolher estas crianças, os dicionários também não apresentavam a palavra orfanato, apenas orfão. Para a teoria 

da Análise de Discurso a palavra é muito mais que uma unidade linguística, ela é o discurso em movimento, este 

por sua vez é produzido por um sujeito que é atravessado pela língua e pela história. Este sujeito é marcado 

ideologicamente e por isso aqui não nos atemos apenas no sujeito lexicográfico, mas também no próprio sujeito 

criança, uma vez que ao passar dos anos a infância passa a ser reconhecida como um tempo importante para a 

criança, com cuidados específicos e de reconhecimento desse sujeito abandonado. Com isso, começam a ser 

delineadas as primeiras instituições com o intuito de acolher os menores abandonados, no entanto não tinham por 

objetivo educar e fornecer os cuidados específicos para esta fase da vida era mais uma espécie de asilo, onde 

muitas vezes as crianças precisavam trabalhar em serviços forçados. Estes lugares por sua vez acabam por um 

longo tempo a serem chamados de orfanatos, porém com o surgimento das leis, outras nomenclaturas começam 

aparecer e de certa forma ocorre o ―apagamento‖ da palavra em questão. Neste sentido o dicionário como 

instrumento linguístico é importante dispositivo de análise para refletirmos se houve e como ocorreu o 

apagamento deste vocábulo, ao passo que em cada época há uma diferente condição de produção desse objeto 

linguístico, o qual ressoa sentidos que são atravessados pelas circunstâncias sócio- históricas, ideológicas. Há 

indícios que o primeiro livro a caracterizar o que viria a ser considerado um dicionário no período do 

Renascimento surgiu no século I d.C. com os gregos, os quais produziram espécie de um catálogo para catalogar 

as palavras usadas em sua língua particular, este o chamaram de lexicons. Com o passar dos anos outros 

compêndios foram escritos, em língua portuguesa a primeira publicação aconteceu em 1789 por Antônio de 

Moraes Silva, esta por sua vez teve como base o Vocabulário Português e Latino do padre francês Rafael 

Bluteau. Diante disso, pretende-se por meio da teoria de linha francesa Análise de discurso, verificar (se houve) 

e como se deu o apagamento da palavra orfanato levando em consideração os instrumentos linguísticos, 

sobretudo os dicionários, do Antônio Houaiss (2009), Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1986) e Padre 

Rafael Bluteau, reformado e acrescentado por Antonio de Moraes Silva (1789) e pelas condições de produção no 

sentido amplo, ou seja, sócio-histórico, ideológico em que estes foram produzidos (se) e como ocorreu o 

apagamento da palavra orfanato, uma vez que, o sentido das palavras não existe ―em si mesmo‖, todavia se 

constroem a partir das situações ideológicas, as quais se realizam no campo sócio-histórico em que são 

produzidas. 

Palavras-Chave: Dicionários; Condições de Produção; Orfanato. 
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Introdução 

O vocábulo órfão originou-se do grego e significa, na maioria dos dicionários, desprovido de 

pais. Segundo Kishimono (1988) citado por Merisse (1997, p 33), no Brasil, século XVI, o 

Padre José de Anchieta foi o primeiro a se preocupar e amparar as crianças órfãs vindas de 

Portugal e também aquelas rejeitadas pelos indígenas. Nessa época, não havia ao certo um 

nome para o lugar onde recolhiam essas crianças, deve-se a isso que alguns dicionários não 

apresentavam o vocábulo orfanato, apenas órfão. 

Neste sentido o dicionário como instrumento linguístico é importante dispositivo de análise 

para refletirmos se houve e como ocorreu o apagamento deste vocábulo, ao passo que em 

cada época há uma diferente condição de produção desse objeto linguístico, o qual ressoa 

sentidos que são atravessados pelas circunstâncias sócio-históricas, ideológicas. 

Diante disso, pretende-se por meio da teoria da Análise de discurso de linha francesa, 

verificar (se houve) e como se deu o apagamento da palavra orfanato levando em 

consideração os instrumentos linguísticos, sobretudo os dicionários, bem como as condições 

de produção no sentido amplo, no qual ocorreu tais produções. 

 

Metodologia 

Para verificarmos se e como ocorreu o apagamento da palavra orfantato por meio dos 

instrumentos linguísticos verificaremos os sentidos do vocábulo em  questão nos dicionários 

selecionados e para discorrermos sobre o sujeito lexiografico leremos Jose Horta Nunes 

Dicionários no Brasil: Análise e História do Século XVI ao XIX (2006). No que diz respeito 

ao sujeito criança e as condições em que estas viviam ao serem abandonadas, partiremos de 

leituras como o texto de Philippe Ariès História Social da Criança e da Família (1981) e 

Antonio Merisse,. et al. Lugares da infância: reflexões sobre a história da criança fábrica, 

creche e orfanato (1997). Para realizarmos a análise dos dicionários selecionados 

mobilizaremos o aporte teórico da Análise de Discurso de tradição francesa, como os textos 

de Michel Pêcheux, Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (2014), Eni 

Puccineli Orlandi, Análise de discurso: princípios e procedimentos. (1999) e outros que nos 

ajudarão a compreender como um texto produz sentidos. 

. 

Resultados e discussão 

No Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado, e 

acrescentado por Antonio de Moraes Silva, publicado em 1789 em Lisboa, apresenta somente, 

em sua primeira entrada, a palavra órfão com o sentido ―aquele a quem morreu o pai ou a 

mãe‖. Importante destacar aqui que, neste século no Brasil segundo Merisse (1997, p. 27) 

―[...] a sociedade colonial brasileira era dividida, basicamente, em senhores e escravos‖. Neste 

sentido entra a importância do sujeito lexicográfico, pois segundo Nunes (2006, p. 24). 

Sem dúvida esse sujeito que escreve é atravessado pela língua e pela história, ao passo que 

 

_______________________  

4. O lexicógrafo constrói no dicionário uma imagem do ―outro‖, considerado aí como uma alteridade 

social e história. Além de projetar um público leitor, vemos se esboçar nos verbetes um cenário das 

práticas sociais onde os sujeitos se encontram inseridos. 
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[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc,. não existe 

―em si mesmo‖ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 

significante), mas o contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão 

em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e preposições 

são produzidas (isto é reproduzidas).(grifos do autor) (PÊCHEUX, 2014p.146) 

 

No Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa publicado em 1986, século XX, a palavra 

orfanato apresenta além de ―asilo para órfão‖ também em sua terceira entrada ―Abandono e 

desamparo‖ (AURÉLIO, 1986, p.1231). Neste verifica- se que surge novos sentidos para o 

vocábulo em questão, sentido este que emerge para o amparo aconchego e não somente como 

um depósito de crianças. 

No Dicionário Houaiss da língua portuguesa, já com a nova ortografia, publicado em 2009, 

Antônio Houaiss descreve orfanato como sendo― Estabelecimento assistencial, público ou 

particular, que tem por finalidade abrigar e educar órfãos ou crianças abandonadas [...]‖ ( 

HOUAISS, 2009, P.1396). Aqui o presente sentido vai além de um ―asilo para órfão‖ como 

para Aurélio, mas um lugar que abriga e educa e ainda Houaiss aponta para uma diferença 

entre crianças órfãs e abandonadas. 

 

Considerações Finais 

A seleção de vocábulos e os sentidos atribuídos pelos sujeitos lexicográficos dependem de 

uma série de fatores, uma certamente são as condições de produção, as quais buscam 

compreender os discursos levando em consideração o que é externo à língua. 

Verifica-se que a palavra orfanato começou a surgiu a partir da preocupação em abrigar as 

crianças advindas de relações não aceitáveis para época e com tempo passou por várias 

nomenclaturas, ficando a cargo do âmbito do direito, ou seja, ―juizado de menores‖. Dessa 

forma, o sentido passou a ser pejorativo, em razão que as crianças que iriam para orfanatos se 

tronariam futuramente ―delinquentes‖, pois o objetivo desta instituição não era de educar, mas 

apenas recolher os menores abandonados. 

Com a retificação e o surgimento de novas leis os orfanatos também acabaram ficando a cargo 

de entidades filantrópicas e do estado, assim ganha-se novos sentidos como ―Estabelecimento 

assistencial‖, casa lar, de abrigo, acolhida entre outras. No entanto, pela análise dos 

dicionários, os quais propusemos analisar, não há o apagamento do vocábulo em questão, mas 

sim os novos sentidos que lhe  são atribuidos. Pode-se dizer ainda que o desparecimento da 

palavra está mais visível no discurso oral. 
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Resumo 
Esta pesquisa aborda o processo colaborativo de formação teórica, metodológica e prática desenvolvido com 

um professor de Sala de Recursos Multifuncional e um professor de classe regular no atendimento a alunos do 

4º ano do ensino fundamental que apresentam transtorno funcional específico, de uma escola do Município de 

Ivaí-PR. Com base teórica nos estudos do Círculo de Bakhtin, frente à necessidade de interação entre os 

sujeitos envolvidos e de Vygotsky, para quem o conhecimento se forma no interior das relações sociais, e com 

base metodológica nos pressupostos da pesquisa colaborativa, buscou-se orientar os professores no trabalho 

com a leitura e a escrita junto a alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Palavras-chave: Inclusão; Leitura/produção textual; Pesquisa colaborativa. 

 

Introdução 

A educação constitui o alicerce para as transformações sociais tão almejadas pelas repetidas 

gerações. Historicamente, é o desejo de transformação que mobiliza, preconizando 

movimentos em busca de mudança de conceitos e atitudes sociais. Conhecida 

tradicionalmente pelas práticas niveladoras, homogeneizantes, a escola hoje enfrenta o 

desafio de tratar de maneira individualizada sujeitos amplamente diferentes entre si. E é 

neste âmbito que a Educação Inclusiva se faz urgente. 

Ao longo da história, muitas leis e políticas públicas tornaram-se necessárias a fim de dar 

garantias à educação inclusiva que, a partir da Declaração de Salamanca (1994), passa a ser 

prioritária, garantindo o direito de que toda criança possa estudar em escolas regulares e que 

estas, por sua vez, tornem-se menos segregativas. Culminando com o lançamento do Plano 

de Desenvolvimento da Educação – PDE (Decreto 6.094/2007), estabeleceram-se as 

diretrizes do ―Compromisso Todos pela Educação‖, tendo como eixos a formação de 

professores para a educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a 

acessibilidade arquitetônica, entre outras providências, na busca de promover a autonomia 

do cidadão. Por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, são estabelecidas as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, definindo 

que: 
 

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 

escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, 

também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública 

ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos 

Estados, Distrito Federal ou dos Municípios.4 
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A partir dos pressupostos legais que visam incluir todas as pessoas, independentemente de 

suas habilidades ou dificuldades, através de vivências escolares e levantamentos realizados 

por meio de pesquisas pontuais, surge a preocupação frente a real situação escolar das 

crianças incluídas e que apresentam dificuldades na aquisição da leitura e/ou produção 

escrita. Sabe-se que a leitura e a escrita têm importância fundamental em nossa sociedade, e 

a falta de habilidade para com elas causa o que Pan (2006, p.69) chama de ―exclusão 

silenciosa‖. 

Assim, esta pesquisa objetiva compreender como a formação teórico-metodológica 

colaborativa sobre a leitura e a escrita contribui para a prática efetiva da docência e para a 

aprendizagem do aluno que apresenta transtornos funcionais específicos, relacionados à 

dificuldade em ler e escrever. Para tanto, traçamos, especificamente, os objetivos de: a) 

caracterizar a concepção de leitura, de escrita e de inclusão manifestada por um professor de 

Sala de Recursos Multifuncional (SRM) e de um professor de classe comum de 4º ano do 

Ensino Fundamental, nas etapas de diagnósticos inicial e final da pesquisa; b) caracterizar as 

ações desenvolvidas pelos docentes junto ao aluno com transtorno funcional específico, em 

relação à leitura e à escrita a partir do trabalho colaborativo efetivado; c) caracterizar as 

alterações apresentadas pelo aluno com transtorno funcional específico a partir da prática 

docente com orientações teórico-metodológicastrabalhadas. 

 

Metodologia 
A pesquisa colaborativa, adotada como metodologia deste trabalho, tem como estratégia a 

parceria entre pesquisador e colaborador, quando ambos objetivam refletir e buscar soluções 

para as dificuldades encontradas no contexto em que se inserem. Conforme Angelo (2015), 

o professor, a partir do trabalho colaborativo, não absorve integralmente aquilo que lhe foi 

apresentado como uma operação externa, mas constrói novas aprendizagens ressignificando 

processos com os quais já está habituado, transforma a palavra do outro em palavra própria, 

seja esse outro o professor/pesquisador, seja a teoria que fundamenta e amplia os conceitos 

em questão. Concorda-se neste aspecto também com o conceito bakhtiniano (2003) de 

dialogismo, segundo o qual todos os enunciados se constituem a partir de outros dando 

vazão a enunciados novos, constituídos polifonicamente, e com as palavras de Vygotsky 

(1994, p. 113), segundo o qual através da mediação do outro, ―aquilo que é zona de 

desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento realamanhã‖. 

A presente pesquisa tem como sujeitos um professor de Sala de Recursos Multifuncional, 

um professor do 4º ano do ensino regular que atende alunos matriculados em SRM e um 

aluno diagnosticado com Transtornos Funcionais Específicos, apresentando dificuldades na 

leitura/escrita. Compõe-se por três etapas principais: a) o diagnóstico inicial; b) o processo 

de formação teórico-metodológica e prática, a partir de leituras e encontros de formação, 

com intuito de propiciar o desenvolvimento do professor no atendimento a alunos com 

necessidades educacionais especiais; c) o diagnóstico final. 

 

Resultados e discussão 

Inicialmente, buscou-se a interação com os participantes da pesquisa através de entrevistas e 

observações realizadas em sala de aula e também se procedeu a uma avaliação diagnóstica 

do aluno de inclusão comum aos dois professores colaboradores. Percebeu-se bastante 

insegurança quanto ao ensino de leitura/escrita perante alunos que apresentam dificuldades, 

constatando-se que a falta de formação continuada se constitui em um dos maiores percalços 

para um desenvolvimento satisfatório dos programas que envolvem a educação. É nessa 

perspectiva que o trabalho colaborativo se fundamenta, unindo a teoria à prática em busca 

de conceitos e metodologias comprovadas que auxiliem o trabalho do professor e o 

 



 

 

63 
 

desenvolvimento do aluno. Segundo Gomes (2006, p.134), a escola de qualidade depende de 

posicionamentos mais democráticos e exige cada vez mais que as instituições escolares se 

especializem nos estilos de aprendizagem de 'todos os alunos'. 

Nesse âmbito, Angelo (2015) aborda a necessidade de interação entre os indivíduos, 

fundamentando-se em Vygotsky (1994) e sua teoria sociocultural da linguagem e da 

aprendizagem, sob o prisma de que o conhecimento se produz no interior das relações 

sociais, sendo imprescindível a troca de experiências e o auxílio do outro para que o 

aprendizado se construa. Essas relações interpessoais acabam modificando relações 

intrapessoais, levando o sujeito a conhecer a si mesmo, motivando-o a sair de sua zona de 

conforto buscando transformar-se a partir de experiências vivenciadas (Zona de 

Desenvolvimento Proximal). 

A partir das primeiras observações, reuniram-se pesquisador e professores colaboradores 

para que fossem explanadas suas primeiras impressões frente ao ensino da escrita para a 

criança que apresenta dificuldades de aprendizagem, alunos recém-chegados em suas 

classes. Observou-se uma preocupação exacerbada com o ensino de gramática em 

detrimento da capacidade de comunicação escrita que esses alunos já possuem, cabendo 

aqui o conceito atribuído por Bakhtin (2008, p. 207), de que discurso é ―a língua em sua 

integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da linguística‖. Sugeriu-

se, então um trabalho pautado na produção escrita, contextualizada, objetivando o 

desenvolvimento do aluno a partir daquilo que ele já domina. 

Sob essa ótica, os próximos encontros entre os colaboradores terão como base as concepções 

acerca da linguagem discutidas pelo Círculo de Bakhtin, que difundiram novos olhares sobre 

o ensino de leitura e escrita; excertos de O texto na sala de aula, de João Wanderley Geraldi 

(1984/1997), cuja obra fundamenta-se nos conceitos bakhtinianos para propor novos 

caminhos ao ensino de Língua Portuguesa apresentando as primeiras concepções da escrita 

como trabalho; artigos como A escrita como trabalho na sala de aula (MENEGASSI, 

2016), que especifica a possibilidade de desenvolver as capacidades de escrita de todos os 

alunos tendo o professor como o outro, o receptor do texto do aluno. Fundamentando-se em 

estudos como os autores citados, pode-se constatar que qualquer aluno é capaz de 

desenvolver-se na linguagem escrita, desde que tenha valorizados seu ritmo, habilidades e 

reconhecidas suas capacidades de desenvolvimento. 

Nesse aspecto, a pesquisa colaborativa fundamenta-se no viés vygotskyniano, interacionista, 

segundo o qual as interações com os pares e com instrumentos viabilizam a apropriação de 

novos conceitos que serão transformados em práticas que, por sua vez, desencadearão novas 

apropriações em uma cadeia amplamente sucessiva. 

Faz-se necessário pontuar que a presente pesquisa se encontra nos momentos iniciais, 

imbuída ainda em diagnósticos e busca de fundamentação teórica. Porém, fundamenta-se na 

interação, no contato com teorias e pesquisas que surtiram resultados positivos, buscando-se 

a prática pedagógica real e palpável, revisada, na qual novos conceitos possam ser 

construídos e o ensino da leitura/escrita torne-se, pouco a pouco, uma atividade concreta, 

contextualizada e produtiva, que possa ser desenvolvida por todos os alunos, 

independentemente do nível de aprendizagem em que se encontrem. 

 

Considerações finais 

Nenhum indivíduo é capaz de se desenvolver sozinho. Toda a aprendizagem, seja ela do 

âmbito que for, é permeada pela interação com o outro. Quanto mais pertinentes se fazem 

tais interações, maiores são as respostas obtidas. 

A partir da troca de experiências de modo colaborativo entre os professores envolvidos na 

pesquisa, a construção do conhecimento, tanto em nível docente quanto discente, se faz 
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visível e eficaz. O compartilhamento de informações entre os profissionais que desenvolvem 

o trabalho escolar com o aluno em comum acaba por engrandecer ricamente o cômputo de 

estratégias a serem desenvolvidas, bem como se amplia o campo de experiências que passa a 

ser oferecido aoaluno. 

Uma escola inclusiva, uma sociedade inclusiva, deve necessariamente fundamentar-se nas 

interações sociais contínuas que, obrigatoriamente, resultam em aquisições diferentes 

obtidas por pessoas amplamente diferentes entre si. 
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Resumo 
O presente trabalho possui como objetivo descrever e apresentar resultados de uma intervenção didática 

realizada com alunos do curso de formação de docentes (magistério) de um colégio estadual no município de 

Pato Branco– PR. A intervenção foi uma atividade do programa de extensão Parceria Universidade-Escola, em 

que os alunos tiveram como proposta escrever um texto autobiográfico, os quais resultaram em uma 

investigação sobre a identidade de professores em formação. A análise apresentada é de caráter interpretativo, e 

visa pontuar fatores de consciência de identidade como professor (e/ou futuro professor) que tenham sido 

descritas pelos alunos em suas produções textuais. 

Palavras-Chave: Identidade de professores; programa Parceria Universidade-Escola; autobiografia. 

 

Introdução 

Estudos da área de formação de professores apontam que a forma como os professores se 

concebem como profissionais interfere de maneira significativa no processo e nos resultados 

de seu trabalho, por isso é de grande relevância compreendermos como se constrói suas 

identidades. Com a evolução do ser humano e do mundo em si, podemos ter a noção de que 

as identidades também evoluíram, se transformaram, conforme Stuart Hall (2011) e 

Kanavillil Rajagopalan (2003). Nosso trabalho é motivado levando em consideração que: 

―Vivemos, na verdade, uma época em que a questão da identidade já não pode ser mais 

considerada como algo pacífico. As identidades estão cada vez mais sendo percebidas como 

precárias e mutáveis, suscetíveis à renegociação constante‖ (RAJAGOPALAN, 2003, p. 69). 

A globalização trouxe para o ser humano uma carga de informações tão grande, que 

devemos estar a todo momento suscetíveis a mudanças e aquisição de novos significados e 

conceitos, no que diz respeito às mais diversas áreas da atividade humana. No trecho a 

seguir, Rajagopalan (2003) nos traz exatamente essa ideia explicada anteriormente. É válido 

destacar o termo ―ebulição‖ utilizado pelo autor, o que vemos como algo conotativo ao que 

acontece no interior do sujeito pós-moderno. 
 

Entre os pesquisadores que se interessam pela questão da identidade, já não há 

mais quem, em sã consciência, acredite que as identidades se apresentam como 

prontas e acabadas. Pelo contrário, acredita-se, em larga escala, que as identidades 

estão, todas elas, em permanente estado de transformação, de ebulição. Elas estão 

_____________________ 
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Linguística Aplicada ao ensino e de literaturas de Línguas Portuguesa e Inglesa, bem como de Estudos da 

Tradução, com o objetivo de aproximar e integrar professores em formação às escolas, objetivando 

espaço/campo de estágio, como também de aproximar professores em serviço da universidade através de 

oferta de cursos, palestras, oficinas, eventos científicos etc. 
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 sendo constantemente reconstruídas. Em qualquer momento dado, as identidades 

estão sendo adaptadas e adequadas às novas circunstâncias que vão surgindo 

(RAJAGOPALAN, 2003, p. 71, grifo nosso). 

 

Considerando os apontamentos teóricos apresentados sobre identidade, este resumo 

expandido tem o objetivo principal descrever e apresentar resultados de uma intervenção 

didática realizada com professores em formação, de 1º e 2º anos de um Curso de Ensino 

Médio Integrado à Formação Docente de um colégio estadual no município de Pato Branco 

– PR. 

 

Metodologia 

O trabalho se deu por forma de intervenção didática. O Colégio conta com um espaço 

chamado Jardim Literário5. Foram agrupadas quatro turmas de alunos do curso de formação 
de professores (magistério), e encaminhadas até o Jardim Literário, onde iniciou-se um 
diálogo sobre questões identitárias. 

Na sequência, os alunos tinham como tarefa produzir uma linha do tempo de suas vidas, 

tentando rememorar desde seus anos iniciais na educação infantil, até seus planos futuros 

(como de ingressar no ensino superior, por exemplo). Concluída a linha do tempo, a tarefa foi 

escrever um texto autobiográfico, no mesmo estilo da linha do tempo, resgatando suas 

vivências e descrevendo seus objetivos e metas para a vida futura relacionada à docência. 

Resultados e discussão 

Das narrativas autobiográficas escritas pelo universo de 52 alunos, 16 textos foram 

selecionados para uma análise de levantamento de temas. Na sua grande maioria houve 

recorrência dos seguintes temas: a) data e local de nascimento e algumas informações 

relevantes sobre os primeiros anos de vida (certamente informações que ouviram seus pais 

contando); b) início da vida escolar, ida à creche/escola/aulas de ballet/dança; c) primeiras 

amizades; d) primeiro namoro e/ou paquera; festa de 15 anos; mudança de cidade; 

e)mudança de escola; novas amizades; descrição de atividades de lazer como viagens etc. e 

todos os alunos especificam bem no texto sobre sua ida à creche ou escola, lembrando o 

nome da escola e idade em que iniciou a frequentar. Alguns até mencionam como foi difícil 

a adaptação às rotinas desse novo ambiente. 

A escola é o meio que proporciona o desenvolvimento do ser humano, por isso, ao 

rememorar nossas vivências, sempre lembraremos de fatos acontecidos no ambiente escolar: 

 
Os procedimentos regulares que ocorrem na escola – demonstração, assistência, 

fornecimento de pistas, instruções – são fundamentais na promoção do ―bom 

ensino‖. Isto é, a criança não tem condições de percorrer, sozinha, o caminho do 

aprendizado. A intervenção de outras pessoas – que, no caso específico da escola, 

são o professor e as demais crianças – é fundamental para a promoção do 

desenvolvimento do indivíduo (KOLL, 2010, p. 64). 

 

 
 

5 Espaço físico idealizado e construído por duas alunas egressas do Colégio Estadual de Pato Branco em 2016 e 

na época da construção acadêmicas do Curso de Licenciatura em Letras da UTFPR. Trata-se de um jardim no 

qual os alunos podem frequentar para realizar leituras em contato com a natureza. Foi decidido realizar a 

intervenção em tal espaço justamente para reforçar a importância de ter um ambiente agradável como esse 

dentro do colégio. Durante a intervenção os alunos mencionaram que ainda não conheciam o espaço, visto que 

o projeto de literatura em que foi construído o Jardim Literário se deu com a orientação das alunas egressas 

com ajuda de alunos do Ensino Médio regular, não contemplando os alunos do Curso Médio Integrado à 

Formação Docente. 
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No entanto, poucos alunos mencionaram metas e expectativas para a docência. Uma aluna 

mencionou ter enterrado uma cápsula do tempo a ser futuramente desenterrada. 

Alguns outros fatos chamaram a atenção na leitura dos textos, tais como: a) a separação dos 

pais, recorrente em 04 textos; b) um caso da morte da mãe superada com ajuda das crianças 

no estágio; c) um caso de que a confissão de uma violência cometida, fez mudar para melhor 

a forma de agir da aluna; e d) uma aluna, narrou que quando estava no 4º ano do 

Fundamental I, ―se apaixonou‖ pela professora, e por isso teve inspiração em querer ser 

professora. 

A leitura dos textos solicitados na intervenção didática no Jardim Literário, parece ter 

possibilitado aos alunos uma escrita de si bastante significativa, uma vez que os textos 

revelaram fatos marcantes de suas vidas, levados por emoções e sentimentos. 

Com relação à formação docente, consideramos que o fato de poucos alunos mencionarem 

suas expectativas com relação à docência, o entendimento dos alunos de que são professores 

em formação ainda está em estado embrionário e que são necessárias mais atividades e 

ações que possibilitem uma reflexão mais profunda por parte dos professores em formação 

para esta questão, ou seja para que esses iniciem-se na construção de suas identidades 

docentes. 

 

Considerações Finais 

Em suma, é importante destacar a função e importância do gênero autobiografia para o 

trabalho sobre a construção da identidade profissional docente, pois nele é possível o aluno 

escrever sobre sua vida passada, rememorando os passos que o fizeram ser quem ele é e 

como é, e, ainda, escrever sobre suas perspectivas e metas para o futuro, que, no caso dos 

alunos que participaram da intervenção didática, se trata de um futuro próximo (planos de 

ingressar na vida acadêmica e ser um profissional da área da educação). 
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Resumo 
O presente estudo visa, por meio de uma leitura que tem como base teórica a experiência, analisar aspectos 

relacionados à leitura e a formação do leitor literário na obra Herdando uma biblioteca (2004), de Miguel 

Sanches Neto. Objetiva-se uma reflexão em relação às práticas de leitura ao longo da história e papel ocupado 

pelos livros em nossa sociedade a fim de que possam contribuir para a implementação de políticas públicas 

relacionadas à formação do leitor literário, assunto tão em voga na atualidade. 

Palavras-chave: Literatura; Mediadores de Leitura; Políticas Públicas de formação de leitores. 

 

Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a maneira como Miguel Sanches Neto 

aborda questões acerca da formação do leitor literário em suas obras. A escola e a leitura 

são temáticas recorrentes nas obras do escritor, principalmente quando este se refere a 

experiências vividas na infância e adolescência. Deste modo, nos pareceu importante 

desenvolver a pesquisa a respeito deste tema na obra de Sanches Neto a fim de saber como 

esse processo de formação de leitor literário ocorreu e é representado em sua obra. Neste 

estudo, a análise será em relação às crônicas presentes em Herdando uma biblioteca (2004) 

e que versem sobre o tema da leitura, livros, bibliotecas, livrarias, assuntos e espaços 

relacionados à formação do leitor literário. Nas crônicas, Peabiru é o lugar de onde o 

escritor parte quase sempre: inúmeras personagens pertencem à pequena cidade, que, 

recriada pelo autor, ganha um caráter de universalidade. Peabiru é a cidade na qual o 

escritor passou parte da sua vida, mas nos livros ela é apenas um cenário possível em que 

os sentimentos das personagens se manifestam. Outra característica da escrita de Sanches 

Neto é a narrativa de memórias. Por meio de simulações da memória, revolve sentimentos 

e conduz suas personagens, e consequentemente seus leitores, a uma viagem que busca 

desvendar os problemas do presente. 

Ao convocar narrativas memorialísticas para a pesquisa, busca-se refletir sobre as práticas 

de leitura ao longo da história e o lugar ocupado pela literatura na memória individual e 

coletiva. Ao mesmo tempo, por meio da análise da obra de Miguel Sanches Neto 

selecionada para este estudo, verificar-se-á o contexto social revelado pelo autor e o quanto 

sua obra pode contribuir para a implementação de políticas públicas para a leitura e a 

formação do leitor, questões tão em voga na atualidade. Qual o papel dos clubes de leitura, 

o incentivo dos professores, a presença de um mediador externo que incentiva a compra e a 

leitura de livros e a leitura de obras clássicas da literatura universal, por exemplo, para a 

formação do leitor literário? Todos esses aspectos estão presentes na obra de Miguel 

Sanches Neto que será analisada por meio deste estudo. 
_____________________________________________ 

 

1 
Estudo vinculado ao projeto de pesquisa “Experiência e leitura literária na obra de Miguel Sanches Neto‖  (PqI), 

com vigência de novembro de 2016 a novembro de 2018, de responsabilidade da professora Alzira Fabiana de 

Christo. 
2 

Professora do Departamento de Letras, Unicentro, campus Santa Cruz. Doutora em Letras – Estudos 

Literários. 
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Metodologia 

A palavra experiência, neste trabalho, será abordada a partir de sua compreensão filosófica, 

ou seja, não se trata apenas de pensar nas vivências ou em momentos vividos e 

representados pelo escritor, mas a forma como essas vivências são repassadas para a obra, 

já que vivemos em um momento desprovido de experiência, conforme atesta Walter 

Benjamin em seu célebre texto ―Pobreza de experiência‖. Além disso, a análise enfocará 

temas relacionados à formação do leitor literário, a mediação da leitura, o contexto em que 

aparecem as obras literárias, o incentivo dos professores, etc. Assim, ao convocar 

narrativas memorialísticas para a pesquisa, busca-se refletir sobre as práticas de leitura ao 

longo da história e o lugar ocupado pela literatura na memória individual e coletiva. E se a 

rememoração é a possibilidade de pensar sobre o presente e construir um futuro diferente e 

uma nova História, isto também é possível quando o assunto está relacionado aos livros e à 

leitura literária. Ao resgatar essas experiências de leitura, a obra de Miguel Sanches Neto 

insiste numa dinâmica de mudanças e na necessidade do despertar e da ação para um 

mundo que vem – o futuro – no que diz respeito, também, aos livros e à leitura. 

 

Resultados e discussão 

Em um mundo que tenta se livrar de sua memória de todas as maneiras, o escritor aqui 

estudado faz da sua arte, conforme o termo cunhado por Aleida Assmann (2011), a mídia 

principal para expressá-la. Seguindo a tendência da arte em geral que se direcionou para  o 

tema da memória principalmente a partir de 1970, a produção de Miguel Sanches Neto 

mostra como essa fascinação pela memória ainda não se esgotou, pelo contrário, continua a 

se desenvolver. Em Espaços da recordação (2011), Aleida Assmann reflete sobre a 

precária situação da memória na sociedade de cultura de massas em que as técnicas 

eletrônicas são predominantes tanto para o armazenamento quanto para a circulação da 

memória. Segundo a teórica, a sociedade atual possui um caráter de autodestruição devido 

à capacidade de olhar em direção apenas ao futuro, sem se dar conta que o passado existe 

no presente e que permanecerá nos dias que se seguirão. A visão fragmentada tão em voga 

nos dias atuais faz com que não se consiga vislumbrar uma relação entre passado, presente 

e futuro e se queira descartar e desvalorizar o ato da rememoração assim como tudo o que 

não faz parte das necessidades imediatas e do mundo prático de hoje. Deste modo, o 

passado e a memória, assim como os objetos que são despositados no lixo, não parecem ter 

utilidade, contudo, tanto o lixo quanto os restos e os retalhos do passado guardam vestígios 

– são memórias – preciosos sobre o homem e tudo o que o circunscreve. 

O empobrecimento da experiência é tema recorrente nas obras de Walter Benjamin e está 

ligada sempre à rememoração, à preocupação com a perda da capacidade de narrar e de 

contar a História. Infância em Berlim por volta de 1900 pode-se dizer que é um texto 

síntese da obra de Walter Benjamin em que ele faz um exercício de rememoração na forma 

de quarenta pequenos textos que revelam acontecimentos vividos desde a sua infância até o 

exílio evidenciando aspectos da experiência da infância e juventude do filósofo. A crônica 

não se trata de um diário íntimo e confessional do filósofo, até porque ele já se encontrava 

na fase adulta quando o escreveu, está presente, antes de tudo, um olhar consciente que 

retorna ao passado para perceber e compreender a sua formação, os motivos que o levaram 

a uma determinada opção estética e política. Assim, por meio da crônica, a experiência 
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daquele período se transforma em algo mágico possível de ser alcançado somente pela via 

da memória. Por sua vez, na contemporaneidade, Miguel Sanches Neto é um desses artistas 

que, em seus livros, reconhece o quão fundamental são os primeiros momentos da 

socialização humana e transforma as suas vivências em experiências, ao fazer de suas 

feridas e dos percalços pelos quais passou, matéria de sua arte. 

De acordo com Assmann, até então nunca valera na literatura o princípio de que o espaço da 

invenção está limitado pela própria experiência: ―O primado da experiência não tinha 

importância para a literatura até então. O que não se tinha vivenciado adquire-se por meio de 

informantes (como Daniel Defoe) ou por meio de livros de documentos‖ (ASSMANN, 2013, 

s/p). É bem conhecida nos estudos literários a aversão em relação ao mundo biográfico do 

escritor, ou seja, a tradição dos estudos literários e sua crítica enfática em afirmar que para a 

análise do texto literário do autor, sua vida é totalmente irrelevante, e quem não atentar para 

essa regra, certamente não está apto para tal tarefa. Fato é que essa premissa, apesar de ainda 

ter validade, modificou-se um pouco, uma vez que a memória e a literatura passaram a se 

relacionar de maneira nova: na atualidade nos defrontamos com um gênero que não pode 

mais compreender os critérios formulados pelo New Criticism, pois além da capacidade 

intelectual do artista e da força linguística como motrizes para a composição literária, vem 

somar-se a própria experiência que se torna impulso ou matéria-prima da literatura. 

Para Assmann (2013), a nova literatura da memória representa um desafio especial para os 

estudos literários, porque nela se apagam as marcas de diferenciação entre literatura e vida, 

assim como entre fatos e ficções. Ao mesmo tempo, há uma característica bem peculiar: a 

nova literatura memorialista conta a História maior – oficial – por meio das várias histórias 

privadas, ao contrário da literatura emorialista anterior, que tinha como panorama geral a 

história maior e dela partia para a história privada ou familiar. A respeito das histórias 

individuais presentes na literatura memorialista contemporânea, Assmann afirma: ―Como 

destinos individuais, elas não representam o todo, mas são representantes exemplares de 

centenas e milhares de outras histórias contingentes, não narradas, não ouvidas, não 

registradas‖ (ASSMANN, 2013, s/p). Para ela, enquanto os historiadores insistem em uma 

alternativa estrita (―ou isso ou aquilo‖), os autores de literatura memorialista 

contemporânea trabalham com a inclusão (―tanto isso quanto aquilo‖), e, deste modo, essa 

literatura age como a própria memória – se move entre fatos e ficções, entre imaginação e 

pesquisa, entre desilusão e reflexão, entre invenção e autenticidade. 

A literatura de Miguel Sanches Neto pode ser inserida nesse panorama apontado por 

Assmann, tanto é assim que em livros como Chove sobre minha infância (2000) e 

Herdando uma biblioteca (2004) e Venho de um país obscuro (2005), o escritor destaca o 

significado da sua trajetória pessoal, da história da sua própria família, da região onde 

passou a infância e partir dessas trajetórias individuais conta a História oficial sob outra 

ótica. Miguel Sanches Neto assume essa exigência ética de descrever com lucidez a história 

dos vencidos e dos mortos, de acolher o sofrimento irresolvido e dizê-lo a partir de outro 

ponto de vista – o não oficial. Em suas obras, o escritor assume a dor e o sofrimento 

humanos para propor um outro jeito de ver o que se tornou corriqueiro, habitual e oficial. 

Nessa perspectiva, nos interessa saber como a leitura literária aparece na formação do 

Miguel Sanches Neto leitor e escritor. A partir disso, é possível refletir sobre questões 

acerca da leitura e suas práticas, em diferentes contextos, ao longo da História. 
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Em Herdando uma biblioteca (2004) Miguel Sanches Neto traz para as narrativas 

simulações da memória, infância, leitura e formação de leitores. Nas narrativas do escritor, 

a infância aparece como força de evocação do passado, fonte de sabedoria e experiência. 

Ao se valer de personagens que se recordam de momentos vividos na infância, essas 

lembranças são redimensionadas e não fazem um apelo somente individual e subjetivo, mas 

se tornam, por meio de imagens do inconsciente, coletivas. No livro em questão, 

reconhece-se que o passado não é algo tão distante, isto é, o passado não passou, é possível, 

ainda, encontrá-lo no presente. Seus personagens recorrem constantemente aos restos e 

retalhos – fragmentos – da infância e a momentos importantes da formação humana, aqui 

nos atentaremos especificamente sobre a temática da leitura literária. E se a rememoração é 

a possibilidade de pensar sobre o presente e construir um futuro diferente e uma nova 

História, isto também é possível quando o assunto está relacionado aos livros e à leitura 

literária. 

 

Considerações finais 

A análise do livro Herdando uma biblioteca, a partir das questões elencadas acima, permite 

uma compreensão de questões relacionadas à formação do leitor literário, em diferentes 

contextos. A obra literária traz em suas narrativas uma representação do que é a vida em 

sociedade, nesse sentido, por meio de sua análise, pode-se refletir sobre vários aspectos, 

dentre eles, como ocorre a relação das pessoas com os livros, quais são os mediadores da 

leitura em pequenas cidades, como a biblioteca é utilizada nas escolas, etc. Por meio da 

análise de Herdando uma biblioteca podemos tanto pensar como essas relações 

aconteceram no passado quanto refletir e propor mudanças futuras. 
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A RECONFIGURAÇÃO DO TEMPO EM ARNALDO ANTUNES: O ANACRONISMO, 

A EFEMERIDADE E O COTIDIANO
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 CORRÊA, Karoline Zampiva
3
  

BORBA, Maria Salete
4 

 

Resumo 
Este trabalho faz parte da dissertação em andamento, que tem como objetivo investigar como o tempo apresenta-se 

em alguns poemas do poeta Arnaldo Antunes (2015), presente no livro Agora aqui ninguém precisa de si. Assim, 

busca-se mostrar como o passado reconfigura-se em seus textos a partir de uma perspectiva de tempo anacrônico. 

Para este momento, selecionamos apenas um dos poemas, que integra o primeiro capítulo da dissertação, a saber, o 

poema ―Coleção de esquecimentos‖. Como arcabouço teórico utiliza-se os livros: Diante do tempo: História da arte e 

anacronismo das imagens, de Georges Didi-Huberman (2015), O que é o contemporâneo? e outros ensaio, de 

Giorgio Agamben (2009), entre outros. 

Palavras-chave: Anacronismo; Arnaldo Antunes; Poesia Contemporânea. 

 

Introdução 

Ao falarmos em tempo sempre vem à memória o tempo cronológico, aquele marcado pelo relógio 

e que segue uma linearidade. No entanto, para esse momento, escolheu-se trabalhar com o tempo 

a partir de uma perspectiva anacrônica, ou seja, não linear, enfatizando o tempo não cronológico 

como aquele que tem a possibilidade de estar sempre em relação com outros tempos, e em 

constante transformação e reconfiguração. Para isso, selecionamos apenas um dos poemas, que 

faz parte do primeiro capítulo da dissertação em desenvolvimento, a saber, o poema ―Coleção de 

esquecimentos‖ que se encontra no último livro lançado por Arnaldo Antunes (2015), intitulado 

Agora aqui ninguém precisa de si.  

Dessa forma, o objetivo principal, nesse trabalho, é mostrar como o poema de Arnaldo Antunes 

dialoga com o poema ―Sentimento do mundo‖ do poeta modernista Carlos Drummond de 

Andrade, a partir do conceito de anacronismo.  Para fundamentar a pesquisa, utilizaremos como 

arcabouço teórico os livros: Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens de 

Georges Didi- Huberman (2015) e O que é o contemporâneo? e outros ensaio de Giorgio 

Agamben (2009). 

 

Metodologia 

A presente pesquisa é de caráter bibliográfico, com foco na leitura, análise e fichamento de 

artigos e livros. A partir da pesquisa bibliográfica, primeiramente apresenta-se o conceito de 

anacronismo e de contemporâneo pautado no pensamento de Didi-Huberman e Agamben. Em 

seguida, será feita a análise do poema ―Coleção de esquecimentos‖, de Arnaldo Antunes com o 

objetivo de estabelecer um diálogo com o poema de Carlos Drummond de Andrade, a partir do 

conceito de anacronismo. 
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Resultado e discussão 

No livro Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens, Georges Didi- Huberman 

afirma que o ―anacronismo atravessa todas as contemporaneidades. A concordância dos tempos – 

quase – não existe. ‖ (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 21). Ao contrário do tempo cronológico que 

segue uma linearidade, o anacronismo está associado a um tempo não-linear, sendo assim, os 

tempos - passado, presente e futuro - misturam-se, não havendo uma concordância, dessa 

maneira, há a possibilidade de se ler num texto/imagem atual características do passado. 

Com isso, Didi-Huberman postula que ―Diante de uma imagem – por mais antiga que seja -, o 

presente nunca cessa de se reconfigurar, [...]. Diante de uma imagem – por mais recente e 

contemporânea que seja -, ao mesmo tempo o passado nunca cessa de se reconfigurar, [...] ‖ 

(DIDI- HUBERMAN, 2015, p. 16). Nesse sentido, uma imagem
5
 pode evocar outras imagens, de 

tempos distintos, e esse diálogo de tempos manifestam-se por meio da memória. Diante disso, é 

possível comparar dois poetas ou artistas que se distanciam no tempo e no espaço através de 

referências resgatada pela memória e pelas relações que a obra poética oferece. 

Didi-Huberman diferencia-se do pensamento dos historiadores tradicionais, no qual o texto/ 

imagem é analisado do ponto de vista da eucronia, ou seja, linear; e se volta para o estudo do 

anacronismo. Dessa forma, ele explica que a manipulação do tempo nos permite ler um 

texto/imagem numa perspectiva não linear, possibilitando uma outra técnica de leitura. Sendo 

assim, o estudo de um texto/ imagem por meio do anacronismo é muito importante, pois a partir 

dele temos a possibilidade ler um texto de várias maneiras diferentes, ou seja, observando tanto 

os aspectos atuais, como também, dialogando com outros textos/imagens do passado, observando 

as características que marcam outros tempos e não apenas o tempo que marcou o momento de sua 

escrita.  

Da mesma forma que Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben (2009), no livro O que é o 

contemporâneo? e outros ensaio, também trabalha com o tempo de forma não cronológica. Ele 

postula que ser contemporâneo é estar em relação com vários tempos. Para o filosofo italiano 

  
[p]ertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que 

não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, 

portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 

deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 

apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58-59) 

 

Com isso, observa-se que os dois teóricos entendem o tempo a partir de uma perspectiva não-

linear, ou seja, vem à tona a importância da relação entre vários tempos. O poema escolhido para 

essa análise serve como exemplo para demonstrar essa relação anacrônica com o tempo, 

afirmando que a obra poética de Arnaldo Antunes é anacrônica na medida em que a sua poesia 

faz relações com textos de épocas diferentes, neste caso, com a modernismo do qual Carlos 

Drummond de Andrade faz parte. 

O poema ―Coleção de esquecimentos‖ de Arnaldo Antunes, dialoga com o poema ―Sentimento 

do mundo‖ do poeta modernista Carlos Drummond de Andrade (2012), presente no livro 

Sentimento do mundo. Nos dois primeiros versos da primeira estrofe do poema de Antunes, ―eu 

 

4. Entende-se por imagem qualquer texto, desde pinturas, fotografias, poemas, entre outros. 
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tenho uma coleção de esquecimentos/ e apenas duas mãos pra ver o mundo‖ (ANTUNES,2015, 

p. 47), percebe-se um paralelismo sonoro e lexical com o poema de Andrade, ―Tenho apenas 

duas mãos/e o sentimento do mundo, ‖ (ANDRADE, 2012, p. 12). Nos versos de Antunes e de 

Andrade, o eu-lírico em primeira pessoa diz possuir duas mãos, porém, no primeiro, essas mãos 

servem para ver o mundo. Enquanto o outro possui as duas mãos e o sentimentodo mundo, ou 

seja, o eu-lírico sente a necessidade de querer ajudar mais ahumanidade, demonstrando 

solidariedade diante desse mundo fragmentado
6
 pela guerra na qual está inserido. Todavia, 

encontra-se limitado e incapacitado, pois possui apenas duas mãos. 

Ainda na primeira estrofe, o eu-lírico do poema de Antunes expressa o seu sentimento em relação 

aos seus dias que passam muito rápidos, ―meu dia passa inteiro num segundo /mas nada abafa a 

voz dos pensamentos‖ (ANTUNES,2015, p. 47). Ao mesmo tempo, expressa que mesmo tendo 

uma vida agitada, nada faz com que ele esqueça as memórias passadas que ficaram em seu 

pensamento. Na segunda estrofe: ―nem frontal e nem melatonina/ eu tenho as saudades de um 

soldado/ do que haveria de ser o meu passado/ de tudo o que escapou da minha sina‖, 

(ANTUNES,2015, p. 47), ele nega o uso desses medicamentos, pois nenhum deles é capaz de 

amenizar a saudade ele que sente de um passado que não viveu, ou seja, há um sentimento 

melancólico, pois, ele afirma ter uma saudade de tudo o que lhe escapou. No decorrer do poema, 

o eu-lírico pede desculpas e se sente culpado por não ter cumprido o seu destino, mas mesmo 

assim segue na sua rotina. Na quarta estrofe, ―eu sou o super-homem submisso/ às rotas da rotina 

e ao tempo escasso/ enquanto esqueço do próximo passo/ anoto um outro novo compromisso‖ 

(ANTUNES,2015, p. 47).  Ele se coloca como um super-homem, mas, esse é submisso, ou seja, 

assume uma posição de inferioridade, nesse caso, ele não tem poder de mudar o seu destino e o 

que está a sua volta; segue preso e submisso às rotinas do cotidiano e do tempo que passa muito 

rápido, com muitos compromissos na agenda. Na última estrofe, a voz do poema manifesta os 

seus sentimentos, seu desejo é estar sozinho, e de ter um tempo para si, ―queria estar a sós 

comigo mesmo/ e ter a eternidade toda em torno‖. (ANTUNES,2015, p. 47). Logo em seguida, há 

a seguinte expressão, ―desfalecer no fogo desse forno/ até me desfazer como um torresmo. ‖ 

(ANTUNES,2015, p. 47). Nesses versos, o eu-lírico deseja desfalecer-se, no fogo, ou seja, 

enfraquecer-se diante dos obstáculos da vida e do cotidiano até desfazer-se. 

Já na primeira estrofe do poema de Andrade, nos últimos versos, o eu-lírico apresenta a sua 

angústia, pois sente-se preso, sem liberdade para ajudar, e ao mesmo tempo preso às forças 

sociais dominantes que escravizam a humanidade com o seu poder, no entanto, ele ainda sente 

amor e busca por ele. Na terceira estrofe, a voz do poema manifesta a falta de esperança diante da 

situação em que as pessoas vivem, pois acredita que quando se levantar, ou seja, adquirir 

liberdade, tudo já estará morto. Na quarta estrofe, ele fala da guerra que chega inesperadamente, 

sem dar tempo deles se prepararem. Dessa forma, pede perdão por não poder ajudar, e por não 

poder ser útil, ― Sinto-me disperso, / anterior a fronteiras, / humildemente vos peço/ que me 

perdoeis. ‖ (ANDRADE, 2012, p. 12). Na quarta estrofe, o sentimento de morte novamente 

reaparece, pois para ele a guerra vem para matar e destruir, assim, manifesta sua dor diante das 

pessoas que não mais verão a luz do dia, ao mesmo tempo, expressa a sua solidão, pois não 
 

5. É importante destacar que o livro ao qual esse poema está inserido é marcado por um teor intimista, ao 

mesmo tempo em que aborda questões políticas e sociais de sua época, entre elas, a Segunda Guerra 

Mundial e a ascensão do fascismo e do nazismo.  
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avistará mais aquelas pessoas, ficando apenas em sua recordação. ―Quando os corpos passarem, / 

eu ficarei sozinho‖ (ANDRADE, 2012, p. 12). Na última estrofe, composta apenas de dois 

versos, o eu-lírico novamente revela a sua dor diante de um mundo dilacerado pela guerra ―esse 

amanhecer / mais noite que a noite‖. (ANDRADE, 2012, p.12). Esse amanhecer escuro, tal como 

a noite, representa o sofrimento e o pessimismo diante desse mundo que não tem mais luz e mais 

vida. Por fim, o eu-lírico se coloca numa posição de humildade, pois mesmo tendo sentimento e 

compaixão pelo mundo, e estando em busca de mais amor para a humanidade, ele se acha muito 

pequeno e limitado para poder ajudar, e sente-se fragilizado em decorrência do medo e pela falta 

de esperança. 

O poema de Antunes dialoga com o poema de Drummond na medida que os dois poemas 

expressam sentimentos de angústia e sofrimento. Nesse poema, o eu-lírico sofre por um passado 

que ele não fez parte, por isso, procura esvaziar-se dos seus pensamentos; ele também se sente 

impotente por não poder ajudar a si mesmo, pois está preso à sua rotina que segue sempre o 

mesmo padrão. Já no poema de Andrade, a dor é causada em decorrência dos fatos históricos que 

estavam acontecendo naquele período, a saber, a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, o eu-

lírico sente-se incapacitado e pequeno demais para ajudar, por isso, sofre com a morte e com a 

destruição.  

Há, também, nos dois poemas o sentimento de solidão, porém, elas são vistas de maneiras 

diferentes. No primeiro poema, o eu-lírico deseja a solidão, posto que seus dias são tumultuados e 

agitados, sendo que nenhum remédio consegue acalmar os seus sentimentos que o impedem de 

dormir tranquilo. Ao desejar a solidão, ele representa todos os sujeitos que diariamente desejam 

estar a sós consigo mesmo em busca de silêncio e paz. Já no segundo poema, o eu-lírico sente 

medo da solidão. 

Em outras palavras, no poema de Antunes, o eu-lírico expressa os seus sentimentos, e a dor que 

ele sente individualmente, mas, ao mesmo tempo lê-se a dor de todo indivíduo que submisso à 

rotina diária busca nos intervalos do tempo um pouco de tranquilidade e silêncio. Nos versos de 

Andrade, o sentimento é coletivo, pois o eu-lírico possui o sentimento do mundo, a dor que o 

mundo sente. Enquanto um deseja a solidão o outro tem medo dela. Por fim, ambos os poemas, 

os sujeitos têm apenas duas mãos, ou seja, mostram- se pequenos e fragilizados diante da 

grandeza do mundo e dos sentimentos. 

 

Considerações finais 

Diante dessa comparação, entre um poema de 1940 com um de 2015, percebe-se que tal 

anacronismo nos permite ler que os sentimentos, nesse caso, de solidão, fragilidade e medo, 

continuam a se manifestar independente do tempo. O poema de Antunes é, portanto, anacrônico 

visto que dialoga com um outro tempo, especificamente, com o Modernismo.  

Por fim, para o primeiro capítulo da dissertação, em fase de desenvolvimento, foram escolhidos 

os poemas ―Neste depois‖, ―Poema tirados de uma notícia de jornal 2‖, ―Coleção de 

esquecimentos‖ e ―pedra de pedra‖, para serem analisados a partir da perspectiva de tempo 

anacrônico. Para o segundo e terceiro capítulo procuraremos ler os poemas evidenciando a 

efemeridade do tempo e do cotidiano. Para tanto, buscar-se-á analisar os poemas: ―Extrair‖; 

―Horas‖; ―Nada‖; ―Para reparar‖; ―Procura uma parede‖; ―Um aceno‖; ―um instante‖; 

―conversa‖; ―Não posso dormir em São Paulo‖; ―nocaute‖; ― sala vazia‖; ―sonho‖ e ―Recuerde‖. 

Como fundamentação teórica serão utilizados os conceitos de Modernidade, proposto pelos 



 

76 
 

teóricos Charles Baudelaire (2010), especificamente o livro O pintor da vida moderna, Os filhos 

do Barro de Octávio Paz (1984), Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo de Walter 

Benjamin (1989), Barroco de Severo Sarduy (1974), o conto ―O homem da multidão‖ de Edgar 

Allan Poe (2010), entre outros materiais.  
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O INCONSCIENTE POLÍTICO EM O AMANTE DE MARGUERITE DURAS 1 
 

COSTA, Dayse Martins da 2 
 

Resumo 
A pesquisa tem como objetivo a análise da obra O amante (1984) de Marguerite Duras, a qual será lida em três 

camadas diferentes de interpretação, cujas propostas fundamentam-se nas perspectivas teóricas de Fredric Jameson 

(1992) e Roberto Schwarz (1997). No primeiro nível interpretativo, compreendemos a obra como escrita 

romanesca ao analisamos os aspectos da narrativa individual. No segundo nível, tomamos o texto como um 

reescrito do discurso histórico, ao verificarmos o que nos diz a história acerca da colonização na Indochina francesa 

no início do século XX. No terceiro e último nível de análise consideramos a forma como conteúdo, ao lermos a 

narrativa a contrapelo. 

Palavras-Chave: Autobiografia; Inconsciente político; Marguerite Duras. 

 

Introdução 

As pesquisas a respeito de Marguerite Duras apresentam-se como horizonte em expansão, tendo 

em vista sua influência na produção cinematográfica e literária francesa. Na esfera literária o 

livro que propagou o nome de Duras pelo mundo foi O amante, publicado em 1984, pelo qual 

ela recebeu o prêmio Goncourt, um dos prêmios literários mais importantes na França. O texto 

apresenta-se como uma narrativa autobiográfica, pois os eventos narrados assemelham-se aos 

fatos vividos pela autora em sua juventude na Indochina Francesa no início do século XX. 

Ao observarmos a fortuna crítica de Duras verificamos inúmeras pesquisas relacionadas à 

diversas àreas do conhecimento, principalmente pelo viés psicanalítico. A busca em 

compreender Duras, através da psicanálise justifica-se pela homenagem que Jacques Marie 

Émile Lacan fez à escritora em Homenagem a Marguerite Duras pelo arrebatamento de Lol V. 

Stein (1962). Nesse registro, o psicanalista ressalta sua vivacidade ao ler o texto de Duras: ―foi 

precisamente isso que reconheci no arrebatamento de Lol V. Stein, onde Marguerite Duras 

revela saber sem mim aquilo que ensino‖ (LACAN, 2003, p. 193). 

Percebemos que as contribuições dessa fortuna crítica psicanalítica mostra-se extremamente 

relevante para nossa proposta, uma vez que é somente a partir do ―já dito‖ acerca de Duras que 

conseguimos compreender o reconhecimento de sua escrita e assim avançar com esses estudos, 

lançando mão de um outro olhar para a escrita autobiográfica durasiana. Salientamos em nossa 

pesquisa, portanto, a importância de uma leitura que considera os aspectos sociais e ideológicos 

de O amante (1984). 

A partir de tais considerações propomos uma leitura política da obra francesa de Marguerite 

Duras, por meio dos diferentes níveis interpretativos propostos por Fredric Jameson em O 

inconsciente político: a narrativa como ato simbólico (1992), e Roberto Schwarz em Duas 

meninas (1997), cujas fundamentações propõem a análise por meio diferentes camadas de 

leituras, as quais partem do nível mais superficial ao mais complexo e revelam o inconsciente 

político dessa escrita tão singular. 
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Metodologia 

A pesquisa tem caráter qualitativo pois visa analisar o conteúdo de O amante (1984) da escritora 

Marguerite Duras à luz das teorias apresentadas por Fredric Jameson (1992) e Roberto Schwarz 

(1997), cujos pressupostos teóricos direcionam as análises em três níveis ou círculos concêntricos 

diferentes de interpretação. 

 

Resultados e discussão 

A partir das considerações de Phillippe Lejeune (2008), Clara Rocha (1992), Marcelo Duarte 

Mathias (1997), Wander Miranda (1992), Maria Luiza Remédios (1997), François Dosse 

(2009), destre outros que contribuem a respeito fundamentações teóricas da produção 

autobiográfica, apresentamos uma breve contextualização histórica das escritas de si na Europa 

e, a partir de Rocha, reconhecemos três movimentos principais para a escrita do eu se 

consolidasse: a espiritualidade religiosa, as manifestações da vida privada na sociedade 

burguesa e consequentemente o capitalismo. 

Logo após tais considerações, discorremos acerca dos fundamentos da escrita intimista, dando 

prioridade aos estudos acerca do texto autobiográfico. Expandimos a fundamentação teórica, 

com as propostas de Jameson e Schwarz, dos quais apreendemos que a leitura do texto literário 

pode ser realizada por meio de diferentes níveis pelos quais alcançamos a ampliação 

interpretativa do texto literário, uma vez que tais horizontes interpretativos capacitam o leitor a 

construir novos sentidos para o texto, os quais não seriam analisados em uma leitura superficial. 

Dessa forma, a proposta de uma leitura política da narrativa é realizada em três camadas 

interpretativas. 

No primeiro nível de análise de O amante (1984), realizamos uma leitura romanesca da 

narrativa ao considerarmos os aspectos superficiais do texto, ou seja, elementos da escrita e sua 

configuração enquanto enredo. Destacamos, portanto, o relato pessoal de Duras, cujas 

memórias referem-se a tempos vividos em sua juventude, observando as repetições de temas 

estabelecidos pela narradora acerca da convivência familiar, do relacionamento de amor e de 

ódio com a mãe, de indignação contra o irmão mais velho, da ternura com o irmão mais novo e, 

principalmente, de seu envolvimento com o homem chinês, com o qual ela é impossibilitada de 

continuar o relacionamento, devido às diferenças sociais e culturais entre a jovem e seu amante. 

Ao final dessa primeira análise, desvendamos as estratégias de contenção, ou seja, armadilhas 

criadas pela autora que revelam seus conflitos transpostos para escrita, cujas inquietações 

poderão ser resolvidas à luz dos níveis interpretativos posteriores, visto que exijam que o leitor 

saia do patamar da leitura superficial e leia a narrativa e seus trâmites pelo viés precisamente 

político. 

Estendemos nossa análise para o segundo nível de interpretação, no qual propomos a 

abordagem dos aspectos exteriores e consideramos o texto como um reescrito do discurso 

histórico. Nesta etapa voltamo-nos ao que nos diz a História a respeito da colonização europeia 

pelo mundo, especificando a colonização dos franceses na Indochina no início do século XX, os 

quais tinham como intuito levar cultura e civilização àqueles povos, considerados por eles não 

civilizados. Reconhecemos também o importante papel da Indochina na vida e escrita de 

Marguerite Duras, da colonização e as questões que impediam a família de aceitar um chinês, 

ainda que ele tivesse condições financeiras superiores e, também dela ser aceita por uma família 
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chinesa, por se tratar de uma descendente de franceses. A partir da perspectiva jamesoniana, 

verificamos essas questões como lutas de classes travadas entre os diversos atores desta 

narrativa, os quais não podem dar continuidade ao relacionamento por forças sociais maiores 

que eles. 

Por último, no terceiro nível de leitura, consideramos a forma enquanto conteúdo significativo 

para a compreensão unificada da escrita durasiana. Promovemos, portanto, uma  leitura a 

contrapelo, na qual a forma se une ao conteúdo para que se leia duvidando de quem está com a 

palavra, como propõe Schwarz (1997), verificando que em O amante (1984), Duras se utiliza de 

um texto autobiográfico para falar acerca das memórias, todavia, sua escrita não prende-se no 

gênero, dado que fala também acerca de questões que vão além dela mesma. Assim, a 

autobiografia mostra-se como estratégia de contenção, uma vez que mascara o discurso político 

e ideológico de Marguerite Duras. 

 

Considerações Finais 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma leitura política O amante (1984) de 

Marguerite Duras. No primeiro nível de análise da obra abordamos a respeito dessa narrativa 

singular, cujo conteúdo manifesto apresentou-se como ato simbólico, uma vez a narradora 

expressa a respeito de suas memórias, suas intimidades enquanto descobre a respeito de seus 

sentimentos e desejos. 

A partir dessa análise romanesca, detectamos também as estratégias de contenção, no momento 

em que verificamos os distanciamentos na escrita pessoal. Assim, notamos que autora 

desdobrasse em ―eu‖ e ―ela‖, diversas vezes na narrativa, esses distanciamentos utilizados pela 

narradora ao falar de assuntos delicados de sua vida são considerados como silenciamentos, 

armadilhas, os quais nos levaram a ampliar nosso nível de análise para que pudéssemos ler e 

compreender os significados desse recurso. 

No segundo nível de análise, exploramos acerca dos aspectos políticos e sociais da sociedade 

francesa e indochinesa no período de expansão e colonização europeia no início do século XX, 

verificando que a proposta de colonização na Indochina era um empreendimento aos 

colonizadores franceses, os quais buscavam consolidação e a posse do território. Tal situação 

motivou muitos franceses à estabelecerem-se nas colônias indochinesas e assim, achar um meio 

de crescimento financeiro no lugar, situação que aconteceu justamente com pais de Marguerite 

Duras, os quais residiram no lugar por anos. Desse modo, nascida e crescida no ambiente 

indochinês, todavia, a escritora não assemelhava-se como às nativas da região, nem pela cor da 

pele nem pelas orientações da mãe, que fazia com que ela fosse educada como uma menina 

francesa. 

Discutimos, também nesse nível a respeito do desenrolar da trama na narrativa, cujos 

parâmetros são socialmente fundamentos pelo poder patriarcal, detentor do capital e da 

autoridade familiar, como observamos na figura dos personagens masculinos, principalmente na 

figura do pai do chinês, o qual, ao considerar uma desonra o relacionamento do casal, manifesta 

toda sua autoridade para com o filho, o qual seria deserdado se casasse com a menina francesa. A 

família dela, também o acham inferior, dessa forma, ambos representam papeis rejeitados por 

suas diferentes posições sociais 

A impossibilidade dos amantes permanecerem juntos e a decadência da família Donnadieu 

mostra, entretanto, opositor àquelas ideias fundamentadas na colonização e a partir dessa 
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exposição Duras insere-se no entre-lugar, uma vez que não reconhece-se como indochinesa, 

nem como francesa, e ao permanecer nesse limiar do ser e do não ser, ela encontrou seu lugar na 

arte da escrita, especialmente, na repetição de suas memórias por meio do relato autobiográfico. 

No terceiro nível de interpretação alcançamos o arremate do círculo concêntrico verificando, 

que a forma autobiográfica utilizada pela autora apresenta-se como estratégia de contenção, 

uma vez que o produto mascara os temas mais profundos desse discurso intimista, 

reconhecendo que a escritora não somente relata a respeito de sua juventude na Indochina 

francesa, mas aborda assuntos que vão além dela mesma Assim, utilizando-se do relato 

autobiográfico, expõe as mazelas e hostilidade vividas na sociedade marcada pelo 

patriarcalismo vigente no início do século XX. 

Desvendamos, assim, o tema central dessa narrativa, a qual não gira apenas em torno de Duras e 

suas memórias, mas de todo um discurso social e das lutas de classes que está manifesto nesse 

conteúdo. Alcançamos, assim, o que Schwarz chama de ―viravolta‖ na narrativa ao observarmos 

que aquele lugar de expansão territorial francesa tornou-se o ambiente de muitas dores e 

sofrimento para a Duras e sua família, todavia, a escritora conseguiu superar tais questões por 

meio da escrita de si. 
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AMOR E CIÚME: SOBRE COMO A MULHER FOI DISCURSIVIZADA NO 

DISCURSO JORNALÍSTICO
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RESUMO 

Considerando o discurso como objeto de estudo da análise de discurso, verificamos que esse escopo 

teórico é amplo, os sujeitos sempre produzem discursos que acreditam serem ―novos‖. Por esse viés, 

nossos objetivos são investigar como o discurso jornalístico significou uma mulher acusada de cometer 

um crime passional, verificar que memórias irromperam sobre amor e ciúme em quatro reportagens que 

circularam no espaço digital, que formações discursivas se entrecruzam nesse processo de produção de 

sentidos. A análise do discurso, inaugurada por Pêcheux e reterritorializada, no Brasil, por Orlandi e 

demais pesquisadores, ancorará nosso gesto de interpretação, apenas um, dentre outros possíveis. 

Palavras-chave: Análise de Discurso; crime passional; jornal. 

 

Introdução 

Sabemos que os crimes cometidos por amor e/ou ciúme excessivo existem há muito tempo, não 

sendo possível dizer ao certo quando surgiu o primeiro e nem quando este tipo de crime deixará 

de existir. Hoje em dia, circulam muitos discursos que dão visibilidade aos crimes passionais, que 

justificam que ―o marido matou a mulher por que foi traído, ou por que não aceitou o fim do 

relacionamento‖, reforçando sentidos de que quando ele é traído, pode lavar sua honra, com 

sangue. 

Esses sentidos de amor/ciúme, bem como de honra ainda continuam estabilizados na nossa 

formação social, tanto que quando uma mulher comete o mesmo tipo de crime, há uma grande 

espetacularização por parte da mídia, pois ela ainda é tida como sexo frágil e a ela não é dado o 

direito de ―lavar a honra‖. Pensando no modo como a mídia colabora para cristalizar esses 

sentidos, já que funciona como poderoso meio para disseminar um ―conjunto complexo de 

atitudes e de representações, que não são nem ‗individuais‘ nem ‗universais‘ mas se relacionam 

diretamente a posições de classe em conflito‖ (PÊCHEUX, 1977, p. 166), o objetivo principal 

deste trabalho é investigar como o discurso jornalístico significou uma mulher acusada de ter 

matado o marido por amor/ciúme. Em termos mais específicos, buscaremos verificar que 

memórias irromperam sobre o amor e o ciúme no espaço digital, bem como que formações 

discursivas se entrecruzam nesse processo de produção de sentidos. 

Para atingir os objetivos propostos, recortamos quatro reportagens de dois jornais de grande 

circulação no meio digital, jornal O globo e jornal O estadão, sendo duas que circularam em maio 

de 2012 logo após o crime ter sido cometido, e outras duas que circularam entre o final de 

novembro e o começo de dezembro de 2016, durante o julgamento da acusada que durou sete 

dias. O ―Caso Yoki‖, como foi designado, teve grande repercussão por se tratar de um crime 

cometido por Elise Matsunaga, que teria matado e esquartejado o marido, empresário de renome 
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do ramo alimentício, no cenário nacional. Desde a divulgação da morte, passando pelo 

julgamento e até os dias de hoje, tanto o crime quanto a sentença geram polêmicas, porque 

colocam em circulação discursos sobre a virilidade X feminilidade e sobre o amor X ciúme. 

 

Metodologia 

A Análise de Discurso de linha francesa (AD), fundada por Michel Pêcheux e disseminada no 

Brasil pela Professora Eni Orlandi, fornecerá a sustentação teórica necessária para dar conta dos 

objetivos propostos. A AD é uma teoria da interpretação que não se preocupa em responder o que 

determinado texto/discurso quis dizer ou que mensagem pretendeu passar, mas procura 

compreender como um texto significa, levando em consideração a relação que se estabelece 

entre a língua, o sujeito e os sentidos. 

Também será necessário compreender o espaço digital como um amplo lugar de produção de 

sentidos e, mais especificamente, como um dos lugares em que o discurso jornalístico produz 

seus efeitos. Além disso, se faz determinante para o trabalho, proceder a uma breve retomada 

sobre a História das Mulheres e sobre a História da Virilidade para compreender como 

determinados sentidos sobre a mulher, o amor e o ciúme ainda continuam enraizados no 

imaginário da nossa formação social. 

Esse breve percurso se faz necessário para compreender como a história ressoa como memória 

no corpus recortado para análise, qual seja, duas reportagens que circularam no espaço digital, 

logo após o crime ter sido cometido e duas que circularam durante o julgamento e a condenação 

da acusada. Nesse sentido, compreendemos o discurso jornalístico como um tipo de texto que 

entrecruza diferentes materialidades significantes, tal como proposto por Lagazzi (2009) e que 

funcionam em conjunto na produção do discurso jornalístico. 

 
Resultados e discussão 

Este trabalho resultará em uma dissertação de mestrado e cuja pesquisa ainda está em 

andamento. 
 

Considerações Finais 

Ao final das análises, pretendemos compreender como a mídia colabora para sedimentar 

sentidos sobre a mulher e os crimes cometidos por amor/ciúme, por meio das marcas que o sujeito 

jornalista deixa no texto, desconstruindo o imaginário de que o discurso jornalístico é imparcial, 

pois ao mobilizar a língua, ele acaba por ser traído por sua inscrição em uma ou outra formação 

discursiva e que, no discurso, representa sua formação ideológica. Em outras palavras, ao tentar 

se esconder, o sujeito se mostra (ORLANDI, 2015), apesar de, ao produzir seu discurso, ter de 

respeitar a linha editorial do meio de comunicação de massa para o qual trabalha. Contudo, 

lembramos que para a teoria materialista do discurso, não existe um sentido único e o gesto de 

interpretação depende da inscrição do sujeito em uma ou outra rede de sentidos e daquilo que 

ressoa pelo funcionamento da memória discursiva. 
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O TEATRO DE XOSÉ LOIS GARCIA COMO LITERATURA DE ENGAJAMENTO
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Resumo 

A pesquisa, em andamento, consiste no estudo do teatro de Xosé Lois Garcia que se compõe das obras: A 

Feira do Cinco e O Reloxo de Merexildo (2009), Labyrinthus e Mirafentos (2010), A Cerna (2013), O 

proceso a Lucia Fidalgo e Auto do demo e da Viñateira (2017). A análise se fundamenta nas teorias 

sobre Literatura e engajamento e se apoia, dentre outros, nas reflexões de Bertolt Brecht. Elaborado a 

partir de revisão bibliográfica, análise crítico-analítica e procedimentos da literatura comparada, o 

objetivo é evidenciar que o teatro de Garcia realiza uma diversidade de reflexões. Resultados indicam 

uma obra inserida na tradição da literatura engajada de Benoit Denis (2002). A relevância do estudo está 

em propiciar aos estudos literários uma crítica literária acadêmica sobre o teatro do multifacetado escritor 

galego. 

Palavras-Chave: Teatro; Xosé Lois Garcia; engajamento. 

 

Introdução 

As peças de teatro, A Feira do Cinco, O Reloxo de Merexildo, Mirafentos, A Cerna, O proceso a 

Lucia Fidalgo, A Proclama, Labyrinthus e Auto do demo e da Viñateira. A Feira do Cinco, O 

Reloxo de Merexildo e Mirafentos de autoria de Xosé Lois García, além de trazerem críticas aos 

tempos da ditadura, da fome, da miséria e da repressão, denunciam longas e terríveis lutas 

daqueles que buscam ainda hoje libertar-se das amarras das classes dominantes, do poder 

hegemônico do homem em relação à mulher, entre outros temas atuais, que são relevantes para 

construção de uma sociedade mais justa, pois Garcia dá voz a todos que se encontram sufocados 

na sociedade. 

A Proclama possui três atos, é uma peça breve. Faz uma critica ao poder governamental e 

finaliza proclamando: ―Os galegos salvamonos a nós mesmos! A nós mesmos! Só a nós 

mesmos!‖ (TORRES, 2015, p. 125). A Feira do cinco é composta por quatro cenas e com 20 

personagens, é construída em sua totalidade a partir de elementos do rural, na qual García retrata 

uma feira, representada por uma amplíssima relação de feirantes. Mirafentos foi escrita em 2009 

e é sua quinta peça teatral. A ação dramática se estrutura em três cenas e quatro personagens: 

Don Nicanor, Salustiana, Candorosa e Cipriana e é carregada de elementos que estimulam a 

reflexão sobre a mulher como objeto, a pobreza como sinônimo de ignorância e a ultima cena 

critica à zoofilia praticada entre a classe alta. 

A Cerna enfoca o compromisso com a natureza, com o local e com o universal enquanto escalas 

integradas. Nesta peça, Garcia recupera a memória dos carvalhos, árvores que possuem alta 

simbologia, como da força, da resistência e da liberdade. Dividida em três atos, composta por 11 

personagens, com a peça García, suscita uma reflexão acerca da sociedade atual, onde a 

destruição da natureza se dá de forma consciente. Árvores milenares ao serem cortadas dão 

espaço ao moderno ou ao passageiro e, desse modo, em detrimento do novo às memórias nelas  
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contidas também sofrem danos e caem no esquecimento. Logo, com base nessa premissa, 
entende-se que a árvore compreendida como um lugar de memória é responsável por trazer à  
tona as lembranças latentes no inconsciente de uma sociedade ou de um grupo e, por isso a sua 
manutenção pode ser uma porta de acesso a muitas delas. Com base em Halbwachs (1950 apud 
VIEIRA, 2015, p.75) ―a lembrança é uma larga medida de reconstrução do passado com a ajuda 
de dados emprestados no presente‖. 
A peça o Proceso a Lucia Fidalgo, elucida algumas questões sobre as mulheres, que eram 

queimadas nas fogueiras, consideradas hereges e, no entanto, condenadas a morrer nos incêndios 

da Inquisição. García retrata nesta peça a vida de Lucía Fidalgo no séc. XVII. Este período 

compreende as severas punições às quais os corpos eram submetidos, nas mais diversas formas 

de castigos. A peça também faz críticas a membros da Igreja, da Justiça e denuncia a pobreza 

como um elo que levou estas mulheres à prostituição e por serem analfabetas e pobres foram 

submetidas às diversas formas de humilhação e torturas. Essa obra, ressalta ainda, que estas são 

as piores formas de se morrer. 

Labyrinthus, considerada a mais complexa, erudita e ambiciosa de todas as peças, possui 12 

personagens, com três atos, é uma peça mais densa que convoca personagens pertencentes a 

diferentes épocas, Vázquez salienta os múltiplos valores culturais, pertencentes a diferentes 

planos expressivos: linguístico-literário, histórico, religioso, mítico-lendário, etnográfico- 

folclórico e ate mesmo teatral –escenográfico‖( TORRES, p. 131) . 

Auto do demo e da Viñateira, é uma peça curta, com apenas dois personagens: Viñateira e  

Demo. Nela predomina no diálogo a discussão sobre a existência do demo. A peça reafirma a 

busca de García pelo conhecimento e pelo entendimento das coisas para se tornar efetivamente 

livre. 

Com base nas teorias sobre literatura e engajamento e nas reflexões de Bertolt Brecht e outros 

estudiosos, a presente pesquisa (em andamento), tem por objetivo desenvolver um estudo do 

teatro de Xosé Lois Garcia que se compõe das peças acima referenciadas. Acredita-se que a 

pesquisa, via analise dessas peças teatrais, consiga revelar que o teatro de Garcia é o lugar onde 

se respondem questões sobre a função da literatura na sociedade. 

 

Metodologia 

A pesquisa está sendo conduzida por meio de análise crítico-analítica de viés qualitativo, 

apoiada em revisão bibliográfica sobre: a fortuna crítica de Xosé Lois Garcia; o teatro político 

de Bertold Brecht; a literatura engajada; a literatura e a história galega. 

 

Resultados e discussão 

A pesquisa em questão se baseia na analise das peças teatrais de Xosé Lois García, nascido em 

Lugo, município de Galiza, Espanha. Durante sua vida laboral, foi sindicalista firme e 

comprometido com o trabalhador e com Galiza. O autor viveu os anos febris na Espanha 

franquista, período em que a sociedade espanhola se agitava social, sindical e politicamente na 

luta contra a opressão, as reivindicações tomavam espaços em todos os lugares: nas 

universidades, nos centros de trabalho e nas ruas, lutas que buscavam rachar os muros ditatoriais 

do governo franquista que assolava seu povo, submetendo-os a viver em extrema miséria. Neste 

cenário, apoiado pela plataforma que se abria em busca da liberdade e na manutenção do idioma  

e da cultura galega Xosé Lois Garcia trabalhou para constituição de um grupo sindical com 

identidade nacionalista galega. A luta por liberdade, pela manutenção do idioma galego e por 
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ideologias consolidou Garcia ao longo da ditadura, como um dos maiores expoentes galegos. 

Posicionando-se diante dos problemas sociais produziu uma vasta obra literária, que perpetuou o 

idioma galego; construiu uma literatura engajada, assumindo em prosa e verso todo seu 

compromisso com a sociedade galega, para quem escreveu, ora exaltando, ora denunciando os 

ataques por ela sofridos; a preocupação de Garcia com a classe explorada explica a adoção de 

sua postura de impassibilidade diante daquilo que o cerca, lança o olhar buscando sempre o 

justo ou aquilo que concorra mais ativamente para a mudança. 

Nessa perspectiva, a capacidade de tocar o público, de suscitar o debate, de provocar reações, 

são elementos que singularizam este universo narrativo de Garcia. A análise das peças 

nominadas se pauta nas teorias sobre literatura e engajamento de Benoit Denis entre outros 

estudiosos além, das que permeiam o teatro de Bertolt Brecht. 

Quando tratamos de autores que abordam a literatura de engajamento, estamos se referindo, 

mesmo que, no sentido estrito aqueles escritores que assumiram, ―explicitamente, uma serie de 

compromissos com relação à coletividade, que ligou-se de alguma forma a ela por uma 

promessa e que joga nessa partida a sua credibilidade e a sua reputação.‖ ( DENIS, 2002, p.31). 

A proposta de Brecht consiste em denunciar as contradições econômicas e sociais da sociedade 

burguesa e pressupõe que o espectador deveria ser transformado. Apoiado pela teoria marxista 

assinala que: ―no teatro dramático o pensamento determina a existência, e no teatro épico a 

existência social determina o pensamento‖ (BRECHT, 1978, p. 507). 

Brecht (1978), desenvolve nesta perspectiva seu teatro épico, onde sugere acontecimentos a 

partir da realidade, com objetivo maior de despertar o senso crítico do espectador diante das 

cenas que assistia. Segundo Vilaça ( 1966, p. 273), ―o desafio lançado pelo teatro épico é, em 

última  análise, a criação de um teatro responsável socialmente enquanto conteúdo e ousado 

artisticamente enquanto forma‖. 

Com base nessa abordagem, passaremos a estudar o teatro de Xosé Lois Garcia, que se ocupa de 

questões políticas e sociais da Galiza dominada pela ditadura franquista e que se opõe aos 

poderes constituídos secularmente. 

 

Considerações finais 

Espera-se com a pesquisa, alcançar os seguintes resultados: que, a partir do estudo e da análise 

das peças teatrais de Garcia, seja possível trazer vários questionamentos sobre as temáticas 

propostas de forma a estimular nos leitores reflexões e despertar para a critica social, através das 

abordagens envolvendo temáticas como: Mulher, Pobreza, ignorância, zoofilia, as classes 

dominadoras, posições sociais, depredação da natureza, sexualidade, entre outros temas de 

fundamental importância na construção de uma sociedade mais responsável e humanizada. 

Dessa maneira, acredita-se que se possa com o trabalho, cumprir com o proposito de Garcia, 

cujo sucesso de seu engajamento pode ser medido pela capacidade que sua obra literária possui 

em tocar o leitor, em suscitar debates, reflexões e acima de tudo em provocar reações 

transformadoras. 
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GÊNEROS TEXTUAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: 

DESENVOLVIMENTO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O GÊNERO 

FORMULÁRIO
1 

LOPES, Monica
2 

Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta didática no ensino profissionalizante por meio do uso de 

gêneros textuais, seguido de sequência didática. A sequência didática (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004; 

BRONCKART, 2012) coordenou a produção de textos em língua portuguesa no 1º ano, no segundo semestre de 

2017 e envolveu a leitura dos vários tipos de formulários: plano, contínuo e eletrônico. As produções de texto foram 

realizadas com o formulário plano e mobilizaram as capacidades de linguagem: de ação, discursiva, linguístico-

discursiva, de significação e multissemiótica (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 1993; CRISTOVÃO, STUTZ, 

2011; CRISTOVÃO, LENHARO, 2016). A aplicação dessa proposta didática melhorou a produção de textos dos 

alunos e permitiu refletir sobre o uso de sequência didática no ensino profissionalizante. 

Palavras-chave: ensino profissionalizante; gêneros textuais; sequências didáticas. 

 

Introdução 

A linguagem faz parte de nossa vida desde que nascemos, pois já nos comunicamos com o 

mundo exterior por meio de gestos ou do choro. À medida que crescemos, vamos aprendendo a 

falar com a interação em família e demais pessoas, até chegar à idade em que precisamos 

frequentar o estudo formal para nos desenvolvermos nas diversas disciplinas do currículo. 

O currículo do curso Técnico subsequente em Administração aborda disciplinas especificamente 

direcionadas ao curso, pois, os alunos que o fazem, já passaram por um ensino médio e estão 

cursando somente disciplinas técnicas. Mas, a linguagem faz parte do dia a dia desses alunos 

para comunicação, escrita em atividades, trabalhos bimestrais, avaliações e trabalho de 

conclusão de curso - TCC, os quais são realizados em língua portuguesa. O perfil do Técnico em 

Administração segundo a SEED-PR (2013, P. 47), 

 
[...] executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e 

expedição de documentos e controle de estoques. Aplica conceitos e modelos de gestão 

em funções administrativas. Opera sistemas de informações gerenciais de pessoal e de 

material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações 

organizacionais. 
 

A partir da definição da Secretaria de Educação do Estado (SEED-PR), verificamos que o uso da 

linguagem está presente nas diversas operações que o técnico realiza no desempenho da 

profissão. Assim, o aluno deve entender o texto sob todos os seus aspectos: quem escreve o 

texto, para quem é destinado, quando foi produzido, a intencionalidade, etc. Tomamos como 

exemplo, os formulários que precisamos preencher no dia a dia; eles fazem parte da vida das 

pessoas desde o seu nascimento e no decorrer da existência. São utilizados para registro de 

nascimento nos hospitais e nos cartórios de registro civil (certidão de nascimento), assim como 

para solicitação da emissão da carteira de identidade, etc. Outros usos como para fazer compras 

via internet, obter créditos pessoais, nas escolas, para solicitação de emprego, nas empresas, 

solicitação de matéria prima, etc. Nas empresas, não é diferente, os formulários constituem 

também os processos, para organizar as tarefas do dia a dia. São eles os formulários planos,  
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contínuo e eletrônico. 

O conteúdo Formulários a ser ministrado aos alunos do 1º ano, consta na ementa do curso 

técnico subsequente em Administração na disciplina de Organização, Sistemas e Métodos OSM, 

da rede pública de ensino do estado do Paraná, onde o encontramos como conteúdo estruturante 

– Métodos; e conteúdo básico – formulários. 

A necessidade de abordar o conteúdo, com base na estrutura de uma sequência didática, se 

justifica pelo fato que os alunos precisam apreender atividades administrativas que fazem parte 

da organização diária das empresas, conforme o perfil acima descrito. 

Assim, selecionamos como base para desenvolver esse trabalho no curso técnico, o 

conhecimento referente aos gêneros textuais, com aporte teórico no Interacionismo 

Sociodiscursivo – ISD, (BRONCKART, 1999; CRISTOVÃO, 2002), as capacidades de 

linguagem (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 1993), as capacidades de significação 

(CRISTOVÃO, STUTZ, 2011) e as capacidades multissemióticas (CRISTOVÃO; LENHARO, 

2016). O objetivo em desenvolver a sequência didática é para apreensão do gênero e produção. 

 

Metodologia 

Contexto de aplicação e características da pesquisa 
A sequência didática foi desenvolvida no 1º ano do curso subsequente Técnico em 

Administração da rede estadual de ensino, com aproximadamente 35 alunos, no segundo 

semestre de 2017, no período noturno. O curso tem um prazo de três semestres, ou seja, um ano 

e meio. A localização do colégio é central no município de Guarapuava-PR. 

A pesquisa se caracteriza por pesquisa-ação, ou seja, uma intervenção no mundo real que em 

nossa pesquisa, é a escola, ou seja, a sala de aula e realiza um exame dos efeitos dessa 

intervenção (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Por meio da análise da escrita inicial, com base em 

gênero, podemos diagnosticar o conhecimento dos alunos e organizar o ensino para promover a 

apreendizagem. Desta forma, tem como objetivo, melhorar a prática da sala de aula (MOREIRA, 

CALEFFE, 2008). 

Para desenvolver a sequência didática com o gênero formulário, primeiro analisamos a ementa 

do curso e selecionamos o material para leitura sobre esse gênero. O segundo passo, seguimos a 

estrutura da sequência com: 

 

 Apresentação da situação; 

 Produção inicial; 

 Módulos (1, 2, 3 e 4); 

 Produção final. 

 

Para a análise das atividades dos alunos que os levam a construir conhecimentos sobre as 

características próprias do gênero, tomamos com base as Capacidades de linguagem: 

Capacidades de Ação (CA), Capacidades discursiva (CD), Linguístico-Discursiva, (CLD) com 

base em (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993); Capacidade de Significação (CS), com 

aporte teórico em (CRISTOVÃO; STUTZ, 2011) e Capacidades Multissemióticas (CMS) 

recentemente desenvolvidas por (CRISTOVÃO; LENHARO, 2016). 

 

Resultados e discussão 
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Ao desenvolver a sequência didática fizemos a abordagem inicial sobre o conteúdo a ser 

estudado, o nosso contato diário com formulários, a importância do conhecimento no meio 

escolar e também nas empresas. Fizemos a produção inicial em torno do gênero formulário de 

compra de matéria-prima. Com base nessa produção de texto, pudemos fazer a avaliação 

diagnóstica do que precisaria ser trabalhado. Os módulos de aprendizagem que desenvolvemos 

após o diagnóstico, foram atividades organizadas com objetivos específicos de leitura voltados a 

apresentar os conceitos, os modelos, as características, a esfera de circulação, e a produção 

escrita dos gêneros, para desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos. Assim, 

trabalhamos a leitura sobre os conceitos, os tipos de formulários, bem como foram observados 

vários modelos utilizados pelas empresas. Trabalhamos questões objetivas sobre o conteúdo para 

um melhor entendimento. 

Verificamos na análise da escrita inicial que os alunos mobilizaram as seguintes capacidades de 

linguagem: capacidade de ação, ao precisar fazer inferências sobre para quem é dirigido o texto, 

assunto e objetivo (1CA); adequar o texto à situação de comunicação (2CA), buscar 

conhecimento de mundo para produção do texto (4CA). As capacidades discursivas encontradas 

foram para reconhecer a organização do texto (1CD), em termos de layout e linguagem verbal e 

não verbal (2CD), título e formato do texto; (3CD), ao precisar entender a função da organização 

do conteúdo (3CD). 

O texto final ocorreu a partir das práticas e instruções elaboradas nos módulos. Assim, 

constatamos que para essa etapa, os alunos precisaram organizar os seus conhecimentos no 

sentido de produzir o gênero de forma adequada em termos do assunto, para quem é dirigido o 

texto, o objetivo (1CA); avaliar a adequação do texto em relação à situação de comunicação (a 

empresa), (2CA); pensar na linguagem em relação ao aspecto social/cultural; mobilizar todo o 

conhecimento de mundo na produção do texto (4CA). As capacidades discursivas permitiram aos 

alunos construir sentido referente à linguagem do texto, os tipos de discurso, as características do 

gênero (CRISTOVÃO et al, 2010). A sequência didática proporcionou a organização do texto, 

ao desenvolver as capacidades discursivas, o formato, a localização de informações específicas 

(1CD); mobilizar o discurso para organizar o conteúdo do texto (2CD). Os alunos ao 

aperfeiçoarem a escrita desenvolveram as capacidades: linguístico-discursiva ao fazer uso dos 

elementos para construção do texto (1CLD); dominar operações para a coesão verbal do texto 

(4CLD); reconhecer a modalização de um texto (9CLD). A escrita final do texto conduziu os 

alunos à construção do conhecimento sobre as práticas sociais, as esferas de atividades em 

interação com o conteúdo e a relação com atividades de linguagem, (CRISTOVÃO; STUTZ, 

2011). Sendo assim, nas capacidades de significação os alunos apreenderam a relação entre os 

textos (1CS), engajaram-se em atividades de linguagem (3CS), compreenderam conjuntos pré-

construídos (4CS), relacionaram aspectos macro com a realidade (5CS), (re) conhecer a sócia-

história do gênero (7CS), posicionar-se em relação aos textos-contextos. Em relação às 

capacidades multissemióticas perceberam a diferença entre a linguagem verbal e não verbal do 

gênero (1CMS); reconhecer a importância de elementos não-verbais para a construção de 

sentidos (3CMS); relacionar elementos não- verbais com o contexto social macro que o cerca 

(4CMS). 

 

Considerações Finais 

O ensino e a aprendizagem nos cursos técnicos precisa ter atividades práticas, para um melhor 
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entendimento pelos alunos dos conteúdos trazidos nas ementas das disciplinas. Assim, o trabalho 

desenvolvido com sequência didática demonstra o quanto podemos organizar a aula no curso 

profissionalizante, e promover uma reflexão de que inseri-la em diversas disciplinas, desenvolve 

o ensino e aprendizagem dos alunos devido à organização e estrutura que a mesma apresenta. 
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O TRABALHO COM A PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DE GÊNEROS 

TEXTUAIS EM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA1
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a planificação do processo de ensino da produção textual escrita 

na coleção didática Português: Linguagens em Conexão. Os critérios de análise foram estabelecidos a partir da 

leitura do encarte ―Assessoria Pedagógica‖, no qual as autoras explicitam que a proposta didática para o eixo 

Produção de Textos Escritos e Orais é embasada no procedimento ―sequência didática de gêneros‖ (SDG), criado 

por pesquisadores filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo. Fundamentamos a análise em princípios teóricos 

que dão sustentação à metodologia das SDG, entre eles as ―chaves‖ propostas por Dolz (2009) para o trabalho 

com a produção textual escrita. 

Palavras-chave: Livro Didático; Produção Textual Escrita; Sequências Didáticas. 

 

Introdução 

Este artigo traz uma discussão atual em relação ao ensino da escrita a partir da análise de 

capítulos destinados à didatização da produção textual do gênero ―artigo de opinião‖, na 

coleção Português: Linguagens em conexão (SETTE; TRAVALHA; STARLING, 2013a, 

2013b, 2013c) disponibilizada para as escolas públicas do Ensino Médio. Entendemos, pois, 

que ao considerarmos a formação para a cidadania como uma função básica da escola, que 

envolve a legitimação da diversidade linguística e a preparação dos aprendizes para a 

participação em situações interativas diversas, ―[...] demanda-se a atualização constante dos 

LD [livros didáticos] como resposta aos desafios pedagógicos levados às escolas‖ 

(SIGILIANO; SILVA, 2017, p.19). O objetivo desse artigo é analisar a planificação do ensino 

da produção textual escrita feita pela coleção didática Português: Linguagens em conexão no 

trabalho com os gêneros textuais escritos. A coleção foi selecionada, pois, aprovada pelo Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2015, propõe-se, nas instruções para o professor, a 

adotar a sequência didática de gêneros criada pelos pesquisadores filiados ao Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) como metodologia para conduzir o eixo da Produção de Textos Escritos 

e Orais. 

Como temos observado que o rótulo ―sequência didática‖ tem sido usado de forma 

indiscriminada por muitos materiais didáticos, diretrizes curriculares e publicações 

pedagógicas (cf. ANJOS-SANTOS; LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2011), nossa intenção é 

investigar como os autores de livros didáticos têm concebido tal metodologia de ensino da 

produção textual para planificarem as atividades voltadas para esse fim. Já a escolha pelos 

capítulos do artigo de opinião se deve ao fato de ser ele o único gênero abordado nos três 

volumes. Nesse sentido, será possível, também, verificar como a coleção faz a progressão 

curricular dos conhecimentos da/sobre a língua, uma vez que se mantém o mesmo objeto – o 

artigo de opinião – mas se progride o ano escolar. 
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Metodologia 

A pesquisa, filiada aos preceitos da Linguística Aplicada (cf. GONÇALVES; SILVA; GÓIS, 

2014), de caráter qualitativo-interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2000), é guiada, assim, 

pelos estudos do ISD (BRONCKART, 2003), em especial os que abordam os gêneros como 

megainstrumento do ensino da escrita (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; DOLZ, 2009; entre 

outros). Como categoria de análise utilizamos princípios teóricos que fundamentam a 

metodologia das sequências didáticas de gêneros (doravante SDG) criada por pesquisadores do 

ISD, com foco, sobretudo, nas ―chaves‖ que orientam o processo de produção textual escrita 

propostas por DOLZ (2009), uma vez que tal metodologia é indicada, como já mencionamos, 

na proposta teórica da coleção, no encarte ―Assessoria Pedagógica‖. Investigamos, dessa 

forma, como a coleção realiza a transposição didática externa (CHEVALLARD, 1984) do 

gênero ―artigo de opinião‖ e, consequentemente, a concepção que assume de gênero e de 

ensino de/por meio de gêneros. 

 

Resultados e discussão 

Na fase da pesquisa exploratória, detectamos nove percursos didáticos, organizados, de 

maneira similar, nos três livros (não se referem a títulos das seções/tópicos, mas a etapas 

didáticas resultantes da nossa observação analítica), apresentamo-los a seguir, no quadro 1, 

justamente com uma análise que busca compreender a planificação do ensino da produção 

textual escrita feita pela coleção didática Português: Linguagens em conexão no trabalho com 

os gêneros textuais escritos. 

 

Quadro 1 - Percursos didáticos para o trabalho com o ―gênero‖ artigo de opinião 

 
1) Enunciado da proposta 

de produção do gênero 

―artigo de opinião‖, com 

explicitação do tema a ser 

desenvolvido; 

Diferentemente da metodologia das SDG, a proposta não é planejada a partir de um projeto 

de escrita fundamentado em uma prática social de referência, uma vez que a motivação é um 

tema pré-estabelecido e não a resolução de um ―problema de comunicação‖ (cf. DOLZ: 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). O problema seria sanado se as autoras trouxessem as 

sugestões de veiculação dos textos para o início do capítulo, instruindo o professor para que 

criasse um projeto de escrita orientado por um contexto real de produção, mesmo que 

didatizado. 

2) Definição de artigo 

de opinião; 

Revela uma concepção de ensino dedutiva e transmissiva, diferentemente da metodologia das 

SDG, que ―deseja pôr em relevo os processos de observação e descoberta‖, inserindo-se 
numa ―perspectiva construtivista, interacionista social‖ (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 110), que pede um processo indutivo de ensino – ―levar o aluno a‖. 

3) Questões 

polêmicas sobre o 

tema; 

As questões possibilitam apenas investigar as capacidades prévias dos alunos em relação ao 

domínio da temática abordada. Não há, na proposta, instruções para o professor 

avaliar/investigar as capacidades prévias dos alunos em relação ao gênero ―artigo de opinião‖ 

como uma prática de linguagem. 

4) Texto com a mesma 

temática da proposta de 

produção (não 

necessariamente um 

artigo 

de opinião); 

Por exemplo, no 3º livro, curiosamente, não se apresenta um modelo textual do gênero 

trabalhado e sim trechos de um romance. Em um capítulo que se propõe a ensinar o aluno a 

escrever um artigo de opinião, é imprescindível apresentar uma diversidade textual do 

gênero- alvo para que o ele tenha ―modelos‖ para pautar sua produção 
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5) Questionário com 

perguntas abertas e 

fechadas, com foco 

na interpretação do 

texto; 

A única atividade proposta para a apropriação do gênero é um questionário baseado na leitura 

e interpretação de um exemplar textual (mesmo quando o capítulo traz dois exemplares, há 

um questionário para cada texto, sem nenhuma pergunta que articule os dois textos como 

exemplares do mesmo gênero), nem sempre do gênero que o aluno vai produzir. Ou seja, o 
texto e seu conteúdo temático são tanto a unidade como o objeto de ensino dos capítulos. 

6) Proposta de 

produção textual de 

um artigo de opinião, 

com suporte de textos 

complementares sobre 

a temática; 

A proposta se assemelha bastante com a da redação do ENEM3, uma vez que, assim como a 

avaliação do Ensino Médio do governo federal, a coleção induz o aluno a propor uma 

―solução‖ para o problema abordado. Isso, no entanto, parece fugir da proposta da prática 

social na qual o artigo de opinião emerge, uma vez que, por ser um texto do mundo do 

argumentar o sujeito deve tomar o referente textual como polêmico, contestável e não 

―problemático‖ (cf. BRONCKART, 2003, p. 225-230), como parece sugerir a proposta. 

7) Instruções para 

a elaboração do 

texto; 

Outro ponto que se aproxima de uma proposta tradicional de redação (não somente do 

ENEM) é a instrução dada no tópico ―Elaboração‖, a qual privilegia as etapas genéricas de 

construção de um texto (introdução, desenvolvimento, conclusão, sugestões) 

desconsiderando aspectos da arquitetura interna (cf. BRONCKART, 2003) do artigo de 
opinião. 

8) Instruções para revisão 

e reescrita do texto; 

Nos 1º e 2º anos do Ensino Médio é indicado uma avaliação em pares (cf. MAFRA; 

BARROS, 2017), ou seja, que a revisão do artigo de opinião seja feita por um colega, via 

uma lista de controle4 (cf. GONÇALVES, 2013). No livro do professor é sugerido que, 

posteriormente, o docente promova uma revisão coletiva a partir dos textos produzidos pela 

turma. Já no 3º ano, por meio de uma lista de controle em forma de perguntas, é 

recomendado que o aluno faça uma autoavaliação (cf. MAFRA; BARROS, 2017). Na 

Assessoria Pedagógica há também uma sugestão de uma lista de controle genérica para 

avaliação dos textos dos alunos. A lista aborda marcas do gênero de forma muito geral, 

principalmente as relacionadas às capacidades linguístico-discursivas, as quais também não 

recebem um trabalho 
sistemático no capítulo o que indica que a proposta também privilegia a revisão do professor. 

9) Sugestões de 

publicação/veiculação 

do texto. 

São sugeridos modos de publicação/veiculação dos textos: ―Leiam os artigos dos outros 

colegas, para confrontar as opiniões [...] publiquem os artigos de opinião no site da escola, 

[...] encadernem o trabalho e ofereçam uma cópia à biblioteca da escola‖ (SETTE; 

TRAVALHA; 

STARLING, 2013a, p.391). Como já comentamos para construção de um projeto de escrita, 
a veiculação deveria vir no início do trabalho com o gênero. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

De forma geral, tendo em vista que a única atividade didática de sistematização dos 

conhecimentos do gênero proposta para o aluno é o questionário apresentado na seção ―Nas 

trilhas do texto‖, o qual, como já pontuamos, pouco contribui para a apropriação do gênero, e 

que logo em seguida a coleção didática já propõe a produção textual, concluímos que o ensino 

da escrita da coleção não corrobora as ―chaves‖ propostas por Dolz (2009) trabalhar passo a 

passo intensivamente e dar tempo para a construção da aprendizagem, pois o processo de 

partir da complexidade, decompondo e recompondo as dificuldades não é realizado. 
 

 

3. O  ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – não trabalha com a perspectiva de gêneros textuais, mas 

de redação, pois propõe a escrita da tipologia dissertativo-argumentativa. Sobre divergência entre a 

proposta do ENEM e as diretrizes oficiais do ensino da língua, ver Freitag (2014). 

4. Esse instrumento pode apresentar diversas nomenclaturas: lista/ficha/grade de constatação; de revisão; de 

controle; de avaliação, etc., no entanto, todas têm o mesmo objetivo: servir como material de apoio para 

a revisão/reescrita textual e para a correção do professor (diagnóstica ou não). 
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Considerações Finais 

Após a análise, concluímos que a coleção não se orienta pelas SDG do grupo genebrino, nem 

enquanto macroestrutura nem como metodologia fundamentada na concepção de escrita como 

processo e ensino como trabalho. Entretanto, cria uma sequência de atividades centralizada no 

texto como unidade de ensino e direcionada pela motivação temática, preservando alguns 

princípios da SDG, como a revisão e reescrita textual. 
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O AGIR DOCENTE EM OFICINA DE POEMAS:  

UMA ANÁLISE DOS GESTOS DIDÁTICOS1
 

MAFRA, Gabriela Martins²
 

 

Resumo: Tomando como objeto os gestos didáticos elaborados por um professor durante a implementação de 

uma oficina de poemas desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental I, esta pesquisa, inserida na área da 

Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006), de natureza qualitativa de cunho intervencionista, busca indícios 

nos movimentos discursivos observáveis do professor ao transformar um objeto a aprender em um objeto 

ensinado. Pretendemos investigar e elencar os gestos didáticos fundadores e específicos desenvolvidos durante a 

oficina que fazem parte das dimensões do trabalho do professor (MACHADO, 2009). 

Palavras-chave: Gestos Didáticos; Oficina de poema; Ensino como trabalho. 

 

Introdução 

 

Neste trabalho apresentamos uma proposta de análise dos gestos didáticos fundadores 

desenvolvidos por uma professora3 em uma oficina de poemas ministrada em uma das turmas 

de 5º ano de uma escola municipal da cidade de Cornélio Procópio-PR. A oficina é fruto de 

uma parceria entre o Serviço Social do Comércio (SESC) e a Secretaria Municipal de 

Educação de Cornélio Procópio (SEMED) para promover o 33º Festival Poético. Realizamos 

uma análise multifocal (NASCIMETO; BRUN, 2017) a partir de três pressupostos teóricos: do 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2003); da Didática de Línguas (AEBY- 

DAGHÉ; DOLZ, 2008; SCHNEUWLY, 2009) e da Ergonomia do Trabalho (MACHADO, 

2009; CLOT, 2010). Com base nesse construto teórico entendemos que é vital analisar o 

trabalho do professor no gerenciamento das aprendizagens. Para a análise da oficina de poema, 

partimos da categoria de gestos didáticos (cf. AEBY-DAGHÉ; DOLZ, 2008), a fim de 

verificar a tarefa do professor de ―dar aula‖. A pesquisa se justifica por propomos uma 

abordagem do ensino como trabalho (MACHADO, 2009), procurando compreender como o 

professor exerce sua atividade profissional, como enfrenta as dificuldades inerentes a seu 

contexto de trabalho e como encontra soluções para elas. 
 

Metodologia 

Para nossa análise multifocal, tomamos como instrumentos: (1) uma sinopse da sequência de 

ensino norteadora da oficina de poemas realizada com cerca de 30 alunos do Ensino 

Fundamental I, de uma Escola Municipal da cidade de Cornélio Procópio-PR, com os  
 
 

1. Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL- UEL), 

pertencente ao Projeto de Pesquisa: ―Atividade, instrumentos e desenvolvimento docente em sequências 

de formação e seus efeitos nos gestos profissionais‖, sob a coordenação da Profa. Dra. Elvira Lopes 

Nascimento. 

2. Mestranda em Letras da UNICENTRO, e-mail: gabi_martins_mafra@hotmail.com. 

3. A autora  deste resumo desenvolveu a oficina de poemas (disponível em 

<https://www.youtube.com/channel/UCbbkil8XV865SKsqT1eRWrg>) na condição de oficineira 

contratada para divulgar o 33º Festival Poético do SESC. 

 

mailto:gabi_martins_mafra@hotmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCbbkil8XV865SKsqT1eRWrg
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conteúdos planificados; (2) o material utilizado em sala em formato de prezi4; e (3) o texto da 

gravação da oficina em áudio e vídeo, de 1h4min14s de duração. 

Com base em Schneuwly e Dolz (2009), Nascimento e Brun (2017) desenvolveram um quadro 

metodológico para uma análise multifocal dos objetos ensinados em sala de aula. Essa análise 

prevê quatro focos: (1) os textos prescritivos oficiais e de reformas curriculares (PCN- 

BRASIL, 1997; DCE- PARANÁ, 2004), (2) a construção das sequências de ensino, (3) as 

representações dos objetos de ensino e 4) a comparação entre diferentes encadeamentos de 

atividades. A metodologia de análise multifocal proposta pelas autoras é composta por quatro focos 

que permitem um amplo estudo do trabalho didático desenvolvido em sala de aula. Essa metodologia 

tem como cenário as dimensões do trabalho docente (trabalho preescrito, planificado e realizado). 

Nesse estudo, vamos nos deter nos focos dois e três da análise multifocal dos objetos de ensino 

(NASCIMETO; BRUN, 2017) que engloba a análise de sequências de ensino e do agir do professor por 

meio de gestos profissionais que fazem parte, portanto, das dimensões do trabalho do professor. 

 

Resultados e discussão 

Apresentamos a seguir um quadro com a sinopse das atividades propostas na oficina de 

poemas. Ressaltamos que a oficina foi ministrada em cerca de uma hora e não teve 

continuidade, dessa forma, funcionou apenas como a apresentação da situação de produção, de 

acordo com a proposta de sequência didática de Dolz Noverraz e Schneuwly (2004). A 

intenção era criar uma situação real para produção do gênero textual poema. No quandro 

também expomos os gestos didático fundadores e específicos desenvolvidos na oficina de 

poemas. A oficina foi organizada em quatro fases, configuradas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Macroestrutura da oficina de poemas 

 

Sinopse da oficina de poemas 

Tema Objetivos Atividades Gestos didáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª fase: 

 

O que é um poema? 

 

 

 

 

 

1. Identificar o que é 

um poema. 

 

2. Perceber como a 

linguagem se manifesta em 

poemas (características do 

gênero; tais como: ritmo e 

som). 

1. Conversa coletiva sobre o 

que é poema. (definição 

do gênero) 

2. Leitura em duplas de 

diversos textos de gêneros 

diferentes. (charge, 

horóscopo, convite de 

aniversário, receita, poemas 

etc.) 

3. Montagem de um varal 

de poemas com os textos 

selecionados. 

4. Leitura - dramatização pelo 

professor de alguns poemas 

(―O buraco do tatu‖, de 

Sérgio Capparelli; ―A valsa, 

de Casimiro de Abreu; 

―Cidadezinha", de Mario 

Quintana; Poemas visuais, 

de Carlucia Pereira, 
entre outros) 

 

 

 Ativação da memória 

 

 Institucionalização 

 

 Aspectualização 

 

 Regulação interna 

 

 Formulação de 

tarefa oral 

 

 Presentificação 

 

 Solicitação da atenção 



 

99 
 

 

2ª fase: 

 

Onde está a poesia? 

3. Compreender a diferença 

entre poema e poesia. 

 

4. Perceber que a poesia 
está presente em diversas 

1. Leitura - dramatização do 

livro ―Poesia na varanda‖. 

2. Interpretação oral do 

livro, a partir do 
questionamento o que é 

 Formulação de tarefas 

 

 Presentificação 

 
 obras de arte preciso para ver/sentir a 

poesia? 

3. Visualização de algumas 

obras de arte e 

questionamento oral em 

relação da existência de 

poesia nessas obras. 

(perguntar o significado das 

cores; dos objetos usados, 

dos personagens) 

 

 

 

 

 

3ª fase: 

 

Um poema que contém 

poesia? 

 

 

 

 
5. Entender o contexto de 

produção e a arquitetura 

interna de um poema. 

1. Declamação coletiva do 

poema ―Tem tudo a ver‖, 

de Elias José. 

2. Interpretação desse 

poema. 

3. Discussão oral sobre o 

contexto de produção 

do poema. 

4. Montagem de uma menina 

contendo em cada peça de 

roupa uma parte de um 

poema tradicional: título, 

estrofes e assinatura) 

 

 

 Presentificação 

 

 Implementação de 

dispositivo didático 

 

 Delimitação 

 

 Regulação interna 

 

4ª fase: 

 

Vamos escrever um 

poema? 

 
6. Identificar um contexto 

específico para o uso da 

produção de linguagem. 

1. Convite para escrever 

poemas destinados ao 

―33º Festival Poético‖ do 

SESC. 

2. Leitura das coletâneas do 

festival de anos anteriores 
(2014, 2015 e 2016). 

 Presentificação 

 

 Exemplificação 

 Formulação de tarefas 

 

Fonte: Nascimento, Brun e Mafra (2017). 

 

Verificamos que todos os gestos didáticos fundadores foram desenvolvidos. Os resultados 

apontaram uma variedade de gestos utilizados, principalmente o de presentificação do objeto 

do saber didatizado. Quanto aos gestos didáticos específicos, reconhecidos no agir da 

professora, foram muitos. Listamos a seguir apenas os mais recorrentes: leitura em voz alta, 

separação silábica e definição do suporte. 

Por fim, constatamos que a professora seguiu as prescrições dos documentos oficiais que 

regem o trabalho dos professores do Paraná – PCN (BRASIL, 1997); DCE (PARANÁ, 2004) 

–, pois, segundo esses documentos, o texto é o objeto de ensino e o gênero é o objeto de 

estudo, ou seja, o ensino deve ser pautado nas práticas discursivas. Conforme observamos, é 

possível confirmar essa prescrição, uma vez que o objeto selecionado para o ensino de língua 

portuguesa foi o gênero poema. Devido ao limite de tempo dedicado à realização da oficina  de 

poemas, determinado pelo seu objetivo – apresentar o gênero poema aos alunos –, a sequência 
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de atividades de ensino elaborada contemplou a apresentação do gênero e o estudo de somente 

algumas de suas dimensões ensináveis – o contexto de produção e a estrutura composicional – 

conforme definido, de modo geral, pelo trabalho planejado. 

Embora não tenham sido esgotadas todas as dimensões ensináveis do gênero escolhido, o 

trabalho efetivamente realizado demonstrou, por meio da instauração de gestos profissionais 

(fundadores e específicos) pertencentes ao métier do professor, principalmente, os gestos de 

regulação, que as dimensões trabalhadas na oficina de poemas contemplaram capacidades 

contextuais e discursivas desenvolvidas por meio do estudo do gênero, ressignificando ainda 

práticas de ensino consideradas clássicas. 

 

Considerações Finais 

Assim como para Nascimento e Brun (2017), a utilização da categoria de análise dos gestos 

didáticos, aliada ao modelo de análise multifocal, permite uma melhor compreensão do 

movimento dialético entre o trabalho prescrito, planejado e realizado. Por fim, essa análise nos 

possibilita afirmar que a professora revela uma postura dinâmica e expressiva, evidenciando 

uma variedade de gestos utilizados, cujo objetivo principal foi mobilizar a atenção dos alunos 

para presentificar o objeto de ensino. 
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INFLUÊNCIAS DO OLD NORSE NA LÍNGUA INGLESA¹ 
 

MARTINI, Ana Marieli Borba²  

SOARES, Isabelle Maria³ 

ZAGO, Leandro4 

 

Resumo 
A história da língua Inglesa está intrinsecamente ligada aos povos que habitaram o atual território da Inglaterra e 

às demais culturas com as quais tiveram contato. Desse modo, importa contextualizar a época a que esse estudo se 

destina: a chamada Era Viking na Inglaterra. Através de uma pesquisa bibliográfica que reúne várias teorias e 

fenômenos relacionados com as influências do Old Norse sobre a língua Inglesa, o foco deste trabalho será 

analisar e refletir sobre a transição do Old English para o Middle English. O principal objetivo é valorizar a 

importância da permanência escandinava na Inglaterra ao verificar algumas das consequências linguísticas 

provenientes desse período. 

Palavras-Chave: Língua inglesa; história da Inglaterra; Era Viking. 

 

Introdução 

A língua Inglesa passou por diversas transformações ao longo da história até chegar ao que 

chamamos de Modern English. Ao estudar o processo de formação do idioma compreende-se 

melhor a dinâmica entre língua mãe (germânico) e as línguas irmãs (demais línguas 

germânicas do Oeste e do Norte). A história da língua Inglesa está intrinsecamente ligada aos 

povos que habitaram o atual território da Inglaterra e às demais culturas com as quais tiveram 

contato (por exemplo, através da expansão do Império Romano, invasões escandinavas, 

domínio francês, entre outros). 

Constatando que o Inglês, assim como a maioria das línguas, evoluiu por duas vias, a via 

vulgar e a via erudita, pode-se perceber qual foi o grau de influência das línguas participantes 

na formação do Middle English. O estudo de Pardo (2009) deixa claro que o linguajar 

escandinavo se fez mais presente entre a plebe da época tornando-se mais comum e acessível 

que o francês, já que este restringiu-se à nobreza. 

Vale afirmar que ―inúmeros factos de natureza política pautaram a historiografia da língua 

Inglesa‖ (ERMIDA, p. 56, 2003), entre eles, o estabelecimento em território Inglês de povos 

provenientes da Escandinávia trazendo juntamente sua língua e costumes. Apesar de não ser 

popular em estudos linguísticos, este estudo pretende demonstrar, de maneira breve, a 

influência do Old Norse sobre a língua Inglesa que é evidente até hoje, no Modern English, e 

tem sua devida importância histórica e cultural. Desse modo, torna-se imprescindível conhecer 

o contexto histórico em que ocorreu o contato entre escandinavos e anglo-saxões e evidências 

de empréstimos lexicais em textos da época de transição de Old English para Middle English e 

seus reflexos no Inglês como o conhecemos hoje. 

 
 

1 Trabalho de Conclusão de Curso originalmente redigido e apresentado em Língua Inglesa para obtenção da 

graduação em Licenciatura em Letras – Português e Inglês pela UTFPR em 2016. 
2 Aluna do Curso de Mestrado em Letras (UNICENTRO), anamarielli@hotmail.com 
3 Aluna do Curso de Mestrado em Letras (UNICENTRO), isa_ms@hotmail.com 
4 Professor orientador (UTFPR), Mestre em Letras (Inglês e Literatura Correspondente) (UFSC), 

leandro_zago@yahoo.com.br 
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Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feita uma pesquisa e leitura minuciosa de um amplo 

referencial bibliográfico condizente com a história da língua inglesa, principalmente no que se 

refere às influências linguísticas e culturais que recebeu dos escandinavos. Ao fazer relações 

bibliográficas, será possível alcançar conclusões mais concretas. A partir disso, pretende-se 

refletir sobre a influência que os escandinavos - através de batalhas, invasões, conquistas e 

migrações – tiveram sobre o atual território do Reino Unido e Irlanda, principalmete em 

relação à língua Inglesa. 

Na bibliografia há obras que foram escritas a partir de análise linguística de textos em Middle 

English. Outras, por sua vez, focam nos empréstimos linguísticos ao representar a evolução 

linguística que parte do Old Norse ao Middle English e finalmente ao Modern English. Os 

dados para essas pesquisas foram coletados, principalmente, em corpora linguísticos e 

dicionários etimológicos. Outro ponto imprescindível é o contexto histórico: Viking Age, 

especialmente a ocupação da Inglaterra, área que ficou conhecida como Danelaw. 

 

Resultados e discussão 

Em meados do século V, após a queda do Império Romano, as tribos germânicas do Norte 

(anglos, saxões e jutos) abandonaram suas terras, e estabeleceram-se em Inglaterra e formaram 

a civilização anglo-saxônica (BLAIR, 2003). Os escandinavos, por sua vez, eram conhecidos 

por sua maestria naval, que os permitia manter relações de comércio e  colonização com outras 

regiões da Europa, Ásia, Oriente Médio e América (SPIEGEL- FANDIÑO, 2009). 

O primeiro contato violento entre anglo-saxões e nórdicos aconteceu em uma manhã de 

primavera em 793 d.C. em que um grupo de Vikings chegou à ilha Lindisfarne, localizada a 

nordeste da Inglaterra, na qual funcionava um monastério. Não apenas roubaram todas as 

riquezas como também mataram muitos monges e levaram outros como escravos. A partir 

desse episódio, muitos outros saques se sucederam, e não apenas na Inglaterra. A Era Viking 

havia apenas começado e os homens do Norte se tornariam a força mais temível de toda 

Europa Antiga (ALLAN, 1987). 

Entre 866 e 867 o exército dinamarquês capturou York e tomou o poder de Northumbria, um 

reino do Norte. Logo após a queda de Northumbria, em 869 o rei Edmund, de Anglia Oriental 

foi morto. O rei de Mercia, Burgred, exilou-se em Roma em 873. O último reino a resistir foi 

Wessex. O rei Alfred, de Wessex, não conseguiu derrotar e expulsar os Dinamarqueses, mas 

assegurou a paz – por pouco tempo – ao assinar um acordo com o rei Guthrum, da Dinamarca 

que ficou conhecido como Treaty of Wedmore, que delimitava as fronteiras entre Wessex e 

Danelaw. Os esforços para parar os invasores Nórdicos não cessaram, até que, em 1014 o rei 

Aethelred foi exilado e Cnut tornou-se rei de Inglaterra, Dinamarca e Noruega, essa conquista 

é considerada o auge da invasão Nórdica (KU, 2009). O fim da Era Viking foi marcado pela 

derrota na Batalha de Stamford Bridge e a morte do rei Harald Hardrada, da Noruega 

(ROESDAHL, 1998, apud KU, 2009). 

A invasão Viking e a posterior ascensão ao poder em Inglaterra, possibilitou que muitas 

famílias Escandinavas se fixassem em Danelaw, área de maior influência cultural nórdica. 

Através do contato entre falantes do Old English e os de Old Norse ocorreram, primeiramente, 

empréstimos porque ambas as culturas traziam elementos diferenciados. Assim sendo, entende-

se que a comunicação oral foi muito significativa na ―mixação‖ das línguas entre si 
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contribuindo na formação da língua Inglesa. 

O contato entre anglo-saxões e escandinavos, além de conflitos políticos também veio a 

acrescentar elementos culturais, dos quais destaca-se aqui a língua, a qual pode ser identificada 

através de manuscritos muito antigos, mais precisamente de 1150 d.C. até 1500 d.C., época em 

que se localiza o Middle English. A obra Ormulum, por exemplo, escrita por um poeta de 

origem dinamarquesa em Lincolnshire, no século XII (TRIPS, 2002), apresenta diversas 

palavras de origem escandinava que são muitos comuns no Modern English, por exemplo (em 

forma moderna): ―to anger, awe, to bait, bloom, boon, booth, to die, to egg (sb) on, to flit, ill, 

law, low, meek, to raise, root, to scare, skill, skin, to take, though, to thrive, wand, to want, 

wing” (DURKIN, 2014, p. 183). Sendo que certas unidades lexicais não são encontradas em 

textos escritos em Old English. Durkin (2014) assinala que também são encontrados os 

empréstimos escandinavos mais importantes: o pronome they, o pronome oblíquo them e o 

possessivo their. 

Outro texto, próximo temporal e geograficamente de Ormulum, é Peterborough Chronicle, 

título do manuscrito que apresenta 45 palavras que provavelmente são empréstimos lexicais 

escandinavos e que não foram encontrados em textos em Old English, como harns (brains) e 

both. Além de empréstimos semânticos, sendo o mais comum earl. Apesar do número 

considerável de empréstimos, o pronome da terceira pessoa do plural mantém a forma nativa 

(DURKIN, 2014, p. 183-184). A variação lexical, gramatical e semântica entre textos de Old e 

Middle English e até mesmo entre textos de mesmo período histórico comprova que a língua 

Inglesa passava por um período de transição e que os empréstimos escandinavos estavam cada 

vez mais comumente utilizados na linguagem escrita. 

O poema Pearl, atribuído a Cotton Nero, também é um exemplar de Middle English, mais 

precisamente do século XIV. Nessa obra podemos encontrar mais amostras de empréstimos 

escandinavos, como (em forma moderna): To gleam, to shine, to get, to cast, dream, wings, 

dull, willing, big, entre outras. Destaca-se que tais empréstimos, na maioria das vezes, possui 

uma carga negativa ou neutra (ERMIDA, 2003). 

Ao considerar o contexto histórico em que tais obras foram escritas, pode-se estabelecer 

relações linguísticas entre Old English e Old Norse. Tal fato deve-se, primeiramente, às 

invasões Vikings e, posteriormente, à conquista e ao estabelecimento de famílias nórdicas. 

Apesar das influências escandinavas sobre a cultura inglesa serem significativas no 

desenvolvimento da língua inglesa, tal episódio histórico é ofuscado por interferências romanas 

e francesas que demonstraram maior impacto no que se refere à política a nível continental. 

Além disso, importa mencionar Durkin (2014) que acentua que independentemente do número 

de empréstimos linguísticos escandinavos ser muito menor do que o de Latim ou de Francês, 

os Nórdicos são muito mais significativos. Por isso, até hoje é possível observar aspectos 

descendentes do folclore e cultura escandinava em países de língua Inglesa, principalmente no 

Reino Unido e Irlanda. 

 

Considerações Finais 

A Era Viking deixou mais que uma mancha de sangue na história da Europa. Os povos 

nórdicos não devem ser vistos apenas pela ótica estereotipada que o considera selvagens, mas 

sim, devem também ser entendidos como um povo antigo que dominou a arte da guerra e a 

construção naval, o que os permitiu ir a terras longínquas para comercializar, saquear, 
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colonizar e até mesmo conquistar. Especificamente na Inglaterra, um país conquistado, o 

legado escandinavo é evidente na cultura e na língua. 

As influências do Old Norse e da cultura escandinava na língua inglesa, apesar de subestimada, 

ainda é evidente hoje. Algumas considerações sobre as pesquisas linguísticas  

apresentadas neste resumo mostram que o contato entre escandinavos e anglo-saxões deixou 

uma herança linguística importante: os fatos demonstram que o Old Norse teve muita 

influência na evolução do Old English para o Middle English. 

Portanto, ficou claro que a conexão e interação entre esses povos produziram mudanças 

significantes na língua. A história da Inglaterra mostra que escandinavos e anglo-saxões 

estiveram em contato durante um longo período. Desse modo, é certo que muitos aspectos do 

Modern English, como vocabulário, morfologia, semântica e sintaxe, vêm do Old Norse. Esses 

empréstimos não foram apenas impostos politicamente pelos novos governantes, mas também, 

através do contato pacífico entre habitantes de diferentes origens que compartilhavam o mesmo 

território, ou nomeadamente, pela via popular, e é por isso que emprestaram itens muito 

pertinentes que estão presentes na fala do dia-a-dia. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALLAN, T. Nações do mundo: Escandinávia. Rio de Janeiro: Cidade cultural, 1987. 

BLAIR, P. H. An introduction to Anglo-saxon England. 3.ed. Cambridge: Cambridge 

University, 2003. 

DURKIN, P. Borrowed Words: A history of Loanwords in English. Nova Iorque: Oxford 

University, 2014. 

ERMIDA, I. As palavras e o tempo: Empréstimos lexicais no Middle English. Diacrítica. 

Braga, n. 17, 2003. 

KU, I. C. K. Language contact in Viking Age England: A sociolinguistic perspective. Thesis – 

Programme in Nordic Viking and Medieval Culture, Department of Linguistics and 

Scandinavian Studies, Faculty of Humanities, University of Oslo, 2009. 

PARDO, E. Compare and contrast influence on English of the Scandinavian Languages and 

French. INERVATE – Leading Undergraduate Work in English Studies. University of 

Nottingham, vol. 1, p. 236-243, 2008-09. 

SPIEGEL-FANDIÑO, I. M. Scandinavian and Anglo-Saxons: Lexical substitution and 

lexical change in English. Universitat Jaume, 2004. 

TRIPS, C. From OV to VO in Early Middle English. Estugarda: John Benjamins, 2002.



 

106 
 

CONSTRUINDO SENTIDOS DE UMA CAPANHA PUBLICITÁRIA DO  

BRADESCO SEGUROS: UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE DE LEITURA 1 

 

MENDES, Sandra Mara da Silva Marques (UNICENTRO)2
 

 

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido tendo por objetivo o gesto de apresentar uma proposta de 

atividade de leitura com textos multimodais para levar o aluno a compreender o funcionamento discursivo da 

linguagem de propagandas que circulam em diferentes suportes midiáticos, tendo como fundamentação 

teórica a Análise de Discurso (AD) de orientação francesa. Em específico, analisamos duas propagandas da 

campanha publicitária "Especialista em imprevistos", do Bradesco Seguros, publicadas, respectivamente, na 

revista Veja em 24 de abril de 2013 e na mídia televisiva, também a partir do mês de abril de 2013. 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Propaganda; Sentido. 

 

Introdução 
O índice de leitura no Brasil tem crescido, nos últimos tempos, mas nada significativo, já 

que o número de analfabetos funcionais3 é considerável. A mudança desse cenário depende 
da concepção de linguagem e de texto abordada na sala de aula, ambiente considerado por 
Bolognini et al. (2009, p.7) ―como um espaço de movimento de sentidos‖, e por isso é 
urgente explorar ―o trabalho simbólico que (...) constitui‖ a leitura. 

Faria (1996, p.7) apresenta a necessidade de trabalhar em sala de aula com textos diversos, 

além do literário, alvo do ensino por muito tempo nas escolas do nosso país. Hoje, época da 

tecnologia, os textos midiáticos também devem ser explorados nas aulas, o conceito de 

leitura deve ser ampliado, ―dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a 

imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento 

(filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 

digitais‖. (BNCC, 2017). 

O presente trabalho é uma proposta de atividade de leitura e foi desenvolvido tendo como 

objetivo oferecer ao aluno subsídios necessários para compreender o funcionamento 

discursivo da linguagem de propagandas que circulam em diferentes suportes midiáticos, 

tendo como fundamentação teórica a Análise de Discurso (AD) de orientação francesa. 

 

Metodologia 

Essa pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa ao analisarmos duas propagandas sobre o 

Banco Bradesco publicadas, respectivamente, na revista Veja em 24 de abril de 2013 e na 

mídia televisiva, também a partir do mês de abril de 2013. A partir dos conceitos de 

interdiscurso, formação discursiva, condições de produção e silenciamentos, identificamos 

alguns efeitos de sentido que perpassam os momentos da constituição, formulação e 

circulação das propagandas aqui apresentadas, tais como: os efeitos de persuasão, de 

exclusividade e de exclusão, os quais se sustentam na conjunção estabelecida entre a 

materialidade verbal e a materialidade visual. 
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em: http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=700 
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Como aponta Travaglia (1998), um dos objetivos do ensino de língua materna é levar o 

aluno a ser competente em sua língua, sendo capaz de ler e escrever os textos que circulam 

na sociedade. Além do que diz o autor, é preciso saber significar as linguagens comuns a 

cada tipo de texto (verbal ou visual) considerando os aspectos social, histórico e ideológico 

de produção, já que ―a linguagem permeia as relações entre alunos e professores, colocando 

sujeitos, história e ideologia em movimento durante o processo de ensino-aprendizagem‖ 

(BOLOGNINI et al., 2009, p. 9), 

 

Resultados e Discussão 

Conforme as considerações postuladas por Orlandi (2001, p.9), em AD podemos 

―problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se colocarem questões 

sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem‖, além de 

compreender como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc.) produz 

sentidos, o que consiste em mostrar os processos de significação instaurados no texto, 

permitindo a ―escuta‖ de outros sentidos ali presentes. 

Ao realizarmos a leitura do texto veiculado na mídia impressa e outro na mídia televisiva, é 

possível observar que o Banco Bradesco, para dar sequência à campanha Vai que..., lança a 

campanha ―Especialista em imprevistos‖ utilizando o interdiscurso do filme ―Missão 

Impossível‖ que retrata a vida de um agente secreto capaz de resolver os problemas mais 

insolúveis, utilizando recursos tecnológicos modernos. Para mostrar que agentes só existem 

na ficção, o Bradesco Seguros tenta persuadir os possíveis clientes a serem realistas e 

adquirirem um seguro do banco. 

A propaganda impressa do Bradesco Seguro Auto ocupa duas páginas (2 e 3) da revista 

Veja, edição 2318 do dia 24 de abril de 2013. Os textos verbais compõem o lado esquerdo 

da propaganda, indicando o início e o término da leitura da mesma. Na parte superior 

esquerda da página 2, há a frase Vai que você não tem uma equipe assim para ajudar, na 

qual o uso do advérbio ASSIM remete o leitor à situação representada pela linguagem não 

verbal: um homem vestido de preto, com colete de segurança, com um pneu na mão, 

suspenso por três cabos de aço, dois presos no cós de sua calça e um próximo à parte 

superior do colete, de forma a proporcionar o equilíbrio do especialista no ar, no momento 

da troca do pneu do veículo, que aparece só a sua traseira no lado direito da página 3. 

Como toda informação de maior importância é apresentada do lado direito da página, a 

disposição das imagens constrói uma gradação de importância, ou seja, o suposto agente 

está virado para o lado direito, assim como o carro, segurando um pneu acima do pneu 

furado. A disposição das formas das calotas e a mão direita inclinada cria uma linha oblíqua 

indicando a direção do olhar do agente: o alvo da missão. Esse olhar deixa em evidência 

uma das especialidades do Bradesco Seguros Auto. Essa imagem permite a compreensão de 

que os problemas cotidianos podem ser resolvidos pelo banco, já que na vida real não existe 

uma equipe que tenha um agente igual ao do filme ―Missão Impossível‖. Por isso, no canto 

inferior direito está o logo do banco: Bradesco Seguros. É melhor ter. Ideia repetida na 

sequência da leitura, no lado esquerdo da página 2 em letras maiúsculas MELHOR TER 

UM BRADESCO SEGURO AUTO. Logo após são apresentadas as vantagens de ter um 

seguro. 

O logo e o nome do banco só não aparecem no lado superior esquerdo, mas vem 

representado pelas flores vermelhas da árvore próxima ao viaduto. A cor cinza predomina, 

significando o imprevisto e a solução está na cor, no vermelho, no Bradesco. 

O filme da campanha ―Especialista em imprevisto‖ tem a duração de 31 segundos, começa 

mostrando a imagem noturna de arranha-céus iluminados e focando um elevador 

panorâmico em movimento para cima. Em seguida aparece a imagem de uma mulher 
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grávida usando um vestido cinza e uma blusa branca quando a porta do elevador abre e 

entram uma mulher com calça bege e camisa branca e um senhor trajando um terno cinza, 

camisa branca e gravata vermelha (figura 2). O uso de crachá por todos evidencia que o 

ocorrido se deu em uma empresa. 

Assim que a porta se fecha, é mostrada a parte externa do elevador descendo e logo volta à 

cena no interior do mesmo. A mulher à esquerda, o homem no centro e a grávida à direita 

olhando para a porta, de repente o homem olha a grávida atentamente de cima em baixo e 

pergunta: É menino ou menina? A moça se vira para a direita e fica esperando a resposta, 

mas antes que esta fosse proferida ouve-se a música tema do filme ―Missão Impossível‖ e 

simultaneamente aparece um helicóptero no céu escuro, de onde surge um agente secreto a 

procura do alvo. Assim que o avista, preso a um cabo de aço, pula da aeronave sobre/em 

cima do elevador e faz um corte circular no teto com laser, por onde desce de ponta cabeça 

e passa um aparelho de ultrassom na barriga da grávida (figura 3) que assiste a tudo sem 

entender o que está acontecendo. 

O agente diz a ela que o bebê é um menino e rapidamente sai de cena e quando as três 

pessoas se entreolham, ele, ainda de ponta cabeça, desce e diz que o menino será advogado, 

deixando-as boquiabertas. 

Assim que o agente pula do helicóptero, ouve-se a voz dizendo: Vai que sua empresa não 

tem uma equipe assim. Aí é melhor contar com o Seguro Saúde do Bradesco Seguros. 

Afinal, vai que... 

A palavra empresa define o interlocutor dessa propaganda, o qual é reiterado pelo uso de 

crachá: o empregado que não pode contar com a cobertura do plano de saúde da empresa. 

O filme publicitário utiliza uma situação muito comum: o encontro de pessoas em elevador 

e a presença da função fática na pergunta É menino ou menina? Nem sempre é possível 

saber o sexo da criança e nessa situação é melhor ter um Bradesco Seguro Saúde, já que 

Missão Impossível existe só na ficção e as empresas nem sempre possuem bons planos de 

saúde. 

Antes de apresentar a situação, a câmera movimenta-se da esquerda para a direita até focar 

a imagem principal, onde tudo acontecerá: o elevador, que fica disposto no centro do 

cenário. 

O assunto (a mulher grávida/gravidez) está posicionado à direita do vídeo, logo as pessoas 

se viram para este lado, assim como o helicóptero e o agente secreto. A estratégia é a 

mesma utilizada na propaganda impressa. As cores utilizadas são as mesmas da propaganda 

impressa: branco, cinza, preto, bege e para fazer referência ao banco o vermelho da gravata, 

que compõe o centro do texto imagético. 
―Nos textos visuais (...), as cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em 

dois grupos: um que compreende sintaxes e as relações taxionômicas, cujos princípios de 

organização são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, destacar, criar planos de 

percepção, hierarquizar informações, direcionar a leitura etc.,e outro que compreende as relações 

semântica, como ambientar, simbolizar, conotar ou denotar.‖ (GUIMARÃES, 2003, p.29). 

 

Considerações finais 

Entre os objetivos propostos, destacamos, neste trabalho, o de analisar propagandas 

procurando compreender os processos de constituição, formulação e circulação de cada 

uma, em suportes distintos e a partir dele, podemos afirmar que o movimento de leitura e 

interpretação realizados nos permitiu identificar que as estratégias de organização dos 

anúncios funcionam semelhantemente, tanto na mídia impressa quanto na mídia televisiva, 

desde a disposição verbal e visual e o uso das cores neutras, além dos sentidos 

contraditórios (estabilidade x instabilidade; ter x não ter) que sustentam todo o dizer. 
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As considerações feitas até o momento apontam para os sentidos que vão se produzindo a 

partir dos processos de constituição, formulação e circulação das duas propagandas, uma no 

formato impresso e outra no formato de filme. Os acontecimentos apresentados são fatos do 

cotidiano de sujeitos que estão no contexto do trabalho ou mesmo no trânsito e podem 

necessitar de algum tipo de ajuda em qualquer horário do dia. O interdiscurso do filme 

Missão Impossível se materializa no fio discurso reiterando a proteção que o Bradesco pode 

oferecer aos seus possíveis clientes e, ao mesmo tempo, reforça a falta constitutiva que é 

inerente a todos os sujeitos. 

A leitura de um texto sincrético, como o da propaganda, requer conhecimento desde 

informações básicas como a sua construção (disposição das imagens), a leitura, da esquerda 

para a direita, as cores, as formas, as palavras, até os fatores mais complexos, como a 

situação de sua produção (quem produziu, com qual objetivo, sob determinadas formações 

ideológicas). 

Nessa perspectiva, trabalhar o simbólico da leitura, como propõe Bolognini et al. (2009), é 

considerar o espaço da sala de aula um ambiente onde circulam sujeitos, histórias e 

ideologias diferentes, capazes de influenciar a significação de um texto. Por isso é preciso 

apresentar aos alunos os aspectos envolvidos na produção de um discurso e o caminho a ser 

seguido para a sua leitura e significação, lembrando que cada gesto de interpretação nos 

permite mais de um sentido. 
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DIGRESSÕES LITERÁRIAS: NARRATIVAS DETETIVESCAS EM 

NOVE NOITES E OS PAPÉIS DO INGLÊS.1 

 
MIERJAM, Josilene de Lima.2 

 

FRANCO, Adenize Aparecida.3
 

 

Resumo 
O estudo que apresentaremos compõe uma parte da dissertação em andamento que tem como objetivo analisar 

elementos da narrativa detetivesca nos romances, Nove noites (2002), do brasileiro Bernardo Carvalho e Os 

papéis do inglês (2000), do angolano Ruy Duarte de Carvalho, com respaldo nos estudos comparativos. 

Destarte, a escolha do tema deu-se pela tentativa de estabelecer os possíveis pontos de contato entre a 

literatura brasileira e a literatura angolana ambas contemporâneas, as quais se apropriam de elementos típicos 

da narrativa policial, além de observar aquilo que a transcende incluindo aspectos sociais e contextos 

históricos. Trataremos, nesse momento, da escrita e do projeto literário dos autores e uma breve explanação 

dos romances e suas características. 

Palavras–chave: Narrativas detetivescas; Escrita contemporânea; Literatura Comparada. 

 

Introdução 

Considerando primeiramente os enredos intrincados de Nove noites e Os papéis do inglês, 

apresentamos nessa comunicação o que foi desenvolvido para a composição do primeiro 

capítulo da dissertação. Discorremos a respeito das rupturas literárias que a escrita de 

Bernardo Carvalho e Ruy Duarte de Carvalho constroem. Dessa forma, contaremos com 

um arcabouço de teóricos como Giorgio Agamben (2009), em O que é contemporâneo? e 

outros ensaios, Adenize Aparecida Franco (2013) Labirintos Perdidos: Ficção 

Contemporânea em trânsito nos romances de Bernardo Carvalho e Francisco José Viegas 

e, Contemporâneos: Expressões da Literatura no século XXI, de Beatriz Resende (2008), 

para fundamentar a pesquisa. Trata- se, nesse primeiro momento, de demonstrar como as 

narrativas envolvem em seu bojo aspectos de relações sociais e políticas, delineando na 

escrita as possibilidades dessas rupturas e deslocamentos, ao trazer a fluidez da apropriação 

do documental pelo ficcional, observado a partir do viés comparativo das obras. 

 

Metodologia 

Primeiramente está sendo realizada a pesquisa bibliográfica, refletindo-se sobre os textos 

que tratam da literatura contemporânea com análise e fichamento dos mesmos. A partir das 

reflexões propiciadas pelos textos, apresentamos a compreensão da escrita contemporânea 

pautada nos teóricos já citados. Em seguida apresentamos as comparações dos romances, 

no que se refere aos enredos e aos países dos autores. 

 

Resultados e discussão 

Beatriz Resende (2014), escritora, crítica, pesquisadora e doutora em Literatura 

Comparada, nos traz um olhar sobre a literatura contemporânea, que ela chama de fluxos de 

um novo sistema literário. Resende, delineia sobre os papeis da escrita e das possibilidades 

de rupturas, deslocamentos e os fatos culturais, que os estudos culturais abarcam e que 

autorizam como um fio de Ariadne, para compreender como as duas narrativas do presente  
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estudo se convergem e se distanciam, pois, trazem ênfases de lugares e indivíduos 

fragmentados em desconstrução e reconstrução de valores e sujeitos. 

As três propostas de leitura que apresento são o reconhecimento das seguintes 

evidências: 

 
1. A escrita de uma nova literatura democrática que aposta na instituição de um 

sistema literário partilhado, que reconhece novas subjetividades e novos atores 

no mundo da cultura, e na reconfiguração do próprio termo literatura. 

2. O deslocamento das narrativas do espaço local, nacional. O rompimento com a 

tradição literária de afirmação da língua, da nação, dos valores culturais 

nacionais. Em vez da literatura que fala do Brasil, que usa a cor local como 

valor (rentável) de troca, a literatura que busca se inserir, sem culpa, no 

movimento dos fluxos globais. 

3. A ruptura com a tradição realista da literatura, não pelo uso de recursos ou 

formatos próprios da ficção não realista como o absurdo ou o real-imaginário 

latino-americano, mas pela apropriação do real pelo ficcional de formas 

diversas, com a escrita literária rasurando a realidade que, no entanto, a 

incorpora. O documental e o ficcional podem conviver na mesma obra, como 

acontece em outras criações artísticas contemporâneas. (RESENDE, 2014, 

p.14). 

 
Destarte, as obras Nove noites (2002) e Os papéis do inglês (2000), contemplam as três 

propostas de leitura, pois, em Nove noites, a literatura democrática presente na estrutura, na 

forma do discurso e nas subjetividades singulares desde Buell Quain, que passa por um 

processo de autodestruição, ao personagem narrador do romance. Assim como em Os 

papéis do inglês, que o narrador confunde suas lembranças, sua subjetividade com a do 

personagem. Os deslocamentos de ambas as narrativas do espaço local. O uso de fatos 

históricos documental mesclado com a ficção dos enredos. 

Em Os papéis do inglês, temos o rompimento com a tradição literária, e a inserção nos 

fluxos globais, a segunda proposta de leitura de Resende (2014). ―Maneira, está a ver-se, 

mais adequada à produção de interrogações do que à de certezas.‖ (CARVALHO, 2002, 

p.157). 

Já na terceira proposta sobre a ruptura na leitura das obras contemporâneas, de que as 

mesmas contemplam o documental e o ficcional, Nove noites e Os papéis do inglês 

delineiam em sua estrutura essa proposta, pois, ambos os romances partem de um fato 

verídico para o ficcional e cria uma realidade delirante que rasura a realidade, mesclando-a 

com a ficção. Agamben (2009) em suas considerações em O que é contemporâneo? infere 

sobre o conceito de contemporâneo, que segundo ele o contemporâneo é aquele que está 

para além de seu tempo e, no entanto, é capaz de capturar o presente e suas singularidades. 

 
Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 

pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 

exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do 

que os outros, de perceber e apreender o tempo. (AGAMBEN, 2009, p.58). 

 

Nove noites é um romance que lança incertezas ao leitor, uma espécie de quebra do pacto 

ficcional, de modo que temos o documental mesclado com o ficcional, a história da 

personagem Buell Quain e sua vinda ao Brasil, a passagem pela tribo indígena Krahôs e o 

suicídio que realmente ocorreram. Essa relação com o real é demonstrada a partir de fotos 

de Buell Quain (CARVALHO, 2002, p.23) e do acervo do IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) apresentadas nas páginas do romance. O romance 
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desconcerta e engana ao leitor uma vez que o entrecruzamento da história com a ficção 

promove a todo o momento uma prudência e instiga saber quais seus objetivos na obra, se 

vai além de uma pesquisa como ele mesmo postula, ou vai para situações sociais 

conflituosas. ―Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá de 

preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos 

que os trouxeram até aqui.‖ (CARVALHO, 2002, p.6). Para Franco (2013), o romance 

Nove noites e a escrita de Bernardo Carvalho evidenciam características marcantes na 

contemporaneidade, que são as ―identidades instáveis‖. 
Com uma obra marcada por traços da cultura pós-moderna, como a diluição de 

fronteiras de tempo/espaço e, também, das identidades cambiantes, seus romances 

corroboram a ideia de que o deslocamento configura as identidades desse 

período.‖ (FRANCO, 2013, p.142). 

Na obra Os papéis do inglês, também narrada por um personagem narrador que tem como 

profissão antropólogo, temos o crime e o suicídio do caçador de elefantes Archibald 

Perkings ―ocorrido em 1923 à beira do rio Kwango, do lado de Angola‖ (CARVALHO, 

2000, p.15). O personagem narrador realiza buscas sobre a estadia do inglês em Angola por 

meio das crônicas de Henrique Galvão capitão do exército português, e os tais papéis dos 

quais ele supõe ser os papéis de seu pai sobre um tesouro, nesse misto de investigação e 

lembranças, são narrados fatos históricos de Angola com a presença do narrador e seu 

primo na resistência e nas lutas pela conquista da independência de Angola. Como se pode 

observar no romance temos a presença de elementos do documental e do histórico e o 

ficcional e ainda, os dilemas do narrador na própria construção do enredo, trazendo 

elementos de estruturais de romances. 

Nove noites e Os papéis do inglês, na análise do contemporâneo, trazem essas 

características de deslocamento e percepção de contextos, temos uma literatura 

caracterizada pela multiplicidade, ―especialmente praticada da metade dos anos de 1990 até 

o decorrer desta primeira década do século XXI‖ (RESENDE, 2008, p.15). 

 

Considerações finais 

O trabalho encontra-se no momento em fase de reflexões dos respectivos teóricos, percebe-

se nas narrativas o caráter múltiplo da escrita e a exploração das interfaces entre o 

jornalismo e a antropologia. Seja nos contextos políticos, na discussão acerca da memória e 

a história, na representação das questões dos países descolonizados, dos períodos de guerras 

e tensões, em uma mescla com eventos históricos que modificaram e ainda modificam os 

sujeitos na contemporaneidade. 

Destarte, para o primeiro capítulo da dissertação realiza-se a pesquisa da fortuna crítica dos 

autores, a análise das estruturas narrativas com um breve reconhecimento dos enredos e 

suas semelhanças em certos aspectos entre um e outra obra e ainda, os contextos de Brasil e 

Angola, no que se refere à literatura de resistência. E nessa proposta de leitura e escrita 

transformadora temos um reconhecimento de culturas diversas e de rupturas nas fronteiras 

dessa escrita. 
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HISTORIOGRAFIA E MEMÓRIA EM MEIO SOL AMARELO: 

ELABORANDO O PASSADO NA PÓS-MODERNIDADE
1 

 

MORAES, Letícia Freire
2
  

SILVA, Edson Santos
3 

 

Resumo: Este trabalho tenciona refletir a respeito das possibilidades de enquadramento 

literário do livro Meio sol amarelo (2008), de Chimamanda Ngozi Adichie, tendo como 

base teórica principal os preceitos de Linda Hutcheon (1991) acerca da modalidade 

narrativa metaficção historiográfica. Também se objetiva analisar a voz de um dos 

personagens da narrativa pela perspectiva dos estudos de Jeanne Marie Gagnebin (2006), a 

respeito da tarefa histórica de construção da memória por meio da escrita. Apresentar-se-á 

brevemente a autora e sua trajetória literária, bem como breve introdução às duas análises 

propostas. Ao fim, serão apresentadas as direções e expectativas para o trabalho concluído. 

Palavras-chave: Meio sol amarelo; metaficção historiográfica; elaborar o passado. 

 

Introdução 

Publicado primeiramente em inglês, em 2006, traduzido para o português em 2008, Meio 

sol amarelo é uma das obras de maior destaque da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie. Apesar de contemporâneo, no sentido de ser recente, o romance se ambienta em 

um momento delicado e traumático do passado nigeriano: a Guerra civil da Nigéria, ou a 

Guerra de Biafra. Em Hiding from our past
4
, ensaio publicado na revista mensal The New 

Yorker em 2014, Adichie comenta que o assunto da guerra sempre a perseguiu e interessou, 

surgindo parcialmente em conversas familiares, breve e superficialmente em disciplinas na 

escola, dando a ele um tom de mistério que sempre a instigou. Em um artigo de 2008, 

Adichie escreve: 

One of my hopes was that my novel about the Biafran experience would make 

Nigerians, particularly Nigerians of my generation, aware of their history and ask 

questions of that history, that talking and knowing about it would, if not make 

passions die out, then at least make it possible for us to collectively acknowledge 

what happened. (p.53) 

 

Nesse sentido, a obra, além de trazer possibilidades de conhecimento e reconhecimento da 

história ao oferecer diferentes maneiras de contemplá-la, também levanta a questão do 

esclarecimento do passado para, a partir desse enlightment, elaborar da mesma forma o 

presente. Tendo em vista o caráter histórico do romance e a importância da possibilidade de 

recriar a história pela elaboração do passado, busca-se aproximar a obra de Adichie aos 

conceitos de Hutcheon (1991) a respeito das características do romance na pós-

modernidade, refletindo a possibilidade de enquadramento deste na modalidade da 

metaficção historiográfica. Também pretende-se analisar a constituição de um dos 

personagens protagonistas do romance pela perspectiva dos estudos de Gagnebin (2006), 

como forma de problematizar a questão da preservação da memória a partir da necessidade 

da escrita. 
__________________________________________________ 
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analítico bibliográfico, iniciando pela apresentação da autora e trajetória literária, bem como a  

contextualização da obra que será objeto de estudo da pesquisa, seguindo para a sustentação 

teórica que servirá de base para as análises propostas, chegando, por fim, às análises 

propriamente ditas. 

 

Uma contadora de histórias e da história 

Nascida no estado de Enugu, na Nigéria, em 1977, Chimamanda Ngozi Adichie viveu a 

infância e a adolescência na cidade de Nsukka, local onde está estabelecida a Universidade 

da Nigéria. O fato de seus pais trabalharem na universidade e residirem no campus da 

instituição durante sua infância permitiu que a autora tivesse amplo acesso à literatura 

desde tenra idade, circunstância que acabou contribuindo para que ela tomasse gosto pela 

leitura e pela escrita e, no futuro, seguisse a carreira de escritora. 

Apesar de escrever desde criança e ter uma série de contos e poemas publicados de maneira 

esporádica na juventude, foi durante sua trajetória acadêmica que a autora iniciou de fato 

sua produção literária. Atualmente, a autora conta com uma enorme obra literária, que 

abrange tanto seus discursos de grande notoriedade como também seus artigos de opinião, 

contos e romances. No Brasil, a autora tem seus três romances, uma coletânea de contos, o 

ensaio We Should All Be Feminists e o manifesto em formato de carta Dear Ijeawele or a 

Feminist Manifesto traduzidos para o português, com os respectivos nomes listados por 

ordem de publicação original: ―Hibisco roxo‖, ―Meio sol amarelo‖, ―Americanah‖, a 

coletânea ―No seu pescoço‖,   o   ensaio   ―Sejamos   todos   feministas‖   e   o   manifesto   

―Para   educar   crianças feministas‖ – todos publicados pela Companhia das Letras. 

Toda a popularidade e o prestígio que a autora tem conquistado até agora vêm, em grande 

parte, dos temas que aborda em suas obras e da postura que adota em seus discursos. Desde 

injustiças presentes nos fundamentos religiosos, conflitos étnicos, a questão da identidade, 

as consequências da colonização e da descolonização, o choque de realidades com a 

migração até os mais singelos conflitos dentro das relações humanas são assuntos que 

povoam a produção literária da escritora. Segundo a crítica, Adichie faz parte da terceira 

geração de escritores africanos que se caracteriza por seu forte engajamento histórico e por 

utilizar temáticas que evocam traumas do passado a fim de questionar e problematizar a 

situação da nação na contemporaneidade. 

 

Vida e arte, história e literatura 

Tendo a literatura como paixão e a história como interesse, Chimamanda Ngozi Adichie, 

em seu livro Meio sol amarelo, consegue unir ambas as particularidades de maneira tal que 

isto a posiciona dentro do grupo emergente da terceira geração de escritores nigerianos que 

são em sua maioria questionadores das tradições e construções conceituais como história, 

nação e identidade. Maria Plaias (2013), discorrendo a respeito de cada uma das gerações 

de escritores nigerianos, relata que a terceira delas, além de apresentar esse caráter 

questionador, seus escritos são extremamente realistas e demonstram uma propensão para a 

experimentação com a linguagem, bem como retomam o assunto da guerra, oferecendo 

novas perspectivas para temas como violência, trauma e pertencimento. 

A vontade de escrever a respeito da guerra a fim de problematizar a história por meio da 

literatura é uma característica evidente nos romances pós-modernos. Visando elaborar uma 

poética que estude o fenômeno do pós-modernismo na ficção, Linda Hutcheon sugere a 

modalidade narrativa metaficção historiográfica, que se caracteriza por confrontar história 

e ficção, visto que, para a autora, ―a ficção pós-moderna sugere que reescrever ou 

reapresentar o passado na ficção e na história é – em ambos os casos – revelá-lo ao 

presente, impedi-lo de ser conclusivo e teleológico‖ (1991, p.147), acrescentando 
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posteriormente que tanto a história como a ficção são construções ideológicas, pois 

As duas formas de narrativa são sistemas de significação em nossa cultura; as 

duas são aquilo que, certa vez, Doctorow considerou como formas de "mediar o 

mundo com o objetivo de introduzir o sentido" (1983, 24). E o que a metaficção 

historiográfica, como The Public Burning, de Coover, revela é a natureza 

construída e imposta desse sentido (e a aparente necessidade que temos de 

produzir o sentido). [...] Tanto a ficção como história são sistemas culturais de 

signos, construções ideológicas cuja ideologia inclui sua aparência de autônomas 

e autossuficientes. (HUTCHEON, 1991, p.149) 

 

Pela aproximação dos conceitos de Hutcheon com o romance de Adichie, pode-se constatar 

alguns traços pós-modernos na obra que revelam seu possível enquadramento enquanto 

metaficção historiográfica. Características como: a alternância de foco narrativo entre 

diferentes personagens, possibilitando visões distintas frente ao fato histórico; alternância 

temporal, oscilação cronológica entre o início e o fim da guerra; a elaboração de um livro 

dentro da narrativa, que tematiza o processo de escrita, bem como a atitude do escritor 

perante a história e a ficção. 

 

O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos: escrever para lembrar 

Ugwu was writing as she spoke, and his writing, the earnestness of his interest, 

suddenly made her story important, made it serve a larger purpose that even she was 

not sure of, and so she told him all she remembered about the train full of people 

who had cried and shouted and urinated on themselves. (ADICHIE, 2006, p.312) 

 

Jeanne Marie Gagnebin, escritora e filósofa suíça, em seu livro Lembrar escrever esquecer, 

publicado em 2006, reúne diversos ensaios que discorrem de maneira geral a respeito da 

tarefa histórica da construção da memória por meio da transmissão pela oralidade e da 

conservação pela escrita, bem como da necessidade do saber esquecer em prol do bem-estar 

do presente. 

No  capítulo  ―O  que  significa  elaborar  o  passado?‖,  especificamente,  a  autora  comenta  

a respeito do insucesso da criação de estratégias de conservação da lembrança, que se 

baseiam apenas na ideia ritual do lembrar sempre, que se diferencia enormemente da luta 

contra o esquecimento. Servindo-se das reflexões filosóficas de Theodor W. Adorno 

referentes à necessidade de não se esquecer da violência histórica de Auschwitz, ela reforça 

a ideia de evitar uma sacralização da memória, visando, ao invés disso, a um 

esclarecimento racional que separe a questão da culpabilidade da elaboração do passado, 

para, enfim, dar abertura às discussões do presente. 

Não se trata de lembrar o passado, de torná-lo presente na memória para permanecer 

no registro da queixa, da acusação, da recriminação. [..] Justamente porque vai além 

dos papéis de juiz e de acusado, essa exigência iluminista visa separar, pelo menos 

conceitualmente, a questão da culpabilidade da questão da elaboração do passado. 

[...] Devemos lembrar o passado, sim; mas não lembrar por lembrar, numa espécie 

de culto ao passado. No texto de Adorno, que é judeu e sobrevivente, a exigência de 

não esquecimento não é um apelo a comemorações solenes; é, muito mais, uma 

exigência de análise esclarecedora que deveria produzir — e isso é decisivo — 

instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente. (GAGNEBIN, 2006, p. 

102-103) 

Esse posicionamento de busca pelo esclarecimento racional, que produz instrumentos de 

análise para esclarecer o presente, pode ser inferido na fala da escritora Chimamanda Ngozi 

Adichie no que diz respeito a seu romance Half of a Yellow Sun, em um evento promovido 
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pelo New African Film Festival em 2014, nos Estados Unidos. Após ser questionada acerca 

de como se dá o processo de ―cura‖ frente ao fato da Guerra de Biafra nos dias atuais na 

Nigéria, a autora comenta que, desde que seu romance foi publicado, muitas conversas 

relativas ao assunto vieram à tona, em particular entre a nova geração nigeriana, que tem 

apenas uma vaga ideia a respeito do acontecimento. Ela menciona que há certa 

dissimulação diante do fato, que muitas pessoas fingem que ele não aconteceu. A autora 

afirma, no entanto, ter a esperança de que cada vez mais pessoas sejam capazes de falar de 

um fato tão importante para a história de seu país e que, a partir disso, seja gerado um 

reconhecimento coletivo que esclareça o que foi a Guerra de Biafra. 

 

Considerações Finais 

A partir da aproximação da obra aos conceitos de metaficção historiográfica de Hutcheon 

(1991), bem como a análise baseada nas discussões de Gagnebin (2006) acerca da 

conservação da memória pela escrita, espera-se com este trabalho ressaltar a importância da 

problematização da história pela literatura, levantando possibilidades de reconhecimento e 

esclarecimento a respeito do passado, entendendo que todo texto é um construto, um 

sistema de significação que pode ser elaborado em favor do presente, enfatizando o valor 

da memória como tarefa histórica. 

 

Referências Bibliográficas 

ADICHIE, Chimamanda   Ngozi.   African   ―Authenticity‖   and   the   Biafran   Experience. 

Transitions, n° 99, p. 42-53, 2008. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/20204260> 
Acesso em: 12 out. 2016. 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Meio sol amarelo. Trad. Beth Vieira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006. 

HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo. História, teoria e ficção. Trad. Ricardo 

Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/20204260


 

118 
 

ESTUDOS ACERCA DA LÍNGUA POLONESA NO BRASIL
1 
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2
  

COSTA, Luciane Trennephol
3 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um levantamento bibliográfico acerca da língua polonesa falada no Brasil. Apesar 

da presença da língua polonesa no Brasil, quase não há pesquisas. Dentre as poucas pesquisas realizadas, aponta-

se Kawka (1982) que aborda a influência do português e de outras línguas no polonês falado no Brasil Ferraz 

(1992) que faz uma análise fonética e fonológica da língua polonesa falada na Região de Cracóvia em contraste 

com o polonês falado na colônia Murici em São José dos Pinhais/PR e Miodunka (2003) analisa o bilinguismo 

polonês/português no Brasil. Por fim, destacamos Costa e Gielinski (2014) e Costa (2016) que descrevem 

detalhes acústicos do polonês falado no interior de Mallet/PR. 

Palavras-Chave: Bilinguismo; Polonês; Língua de Imigração. 

 

Introdução 

O Brasil é um país com grande diversidade linguística, em cujo território são faladas em torno 

de 200 línguas, segundo dados levantados pelo Censo IBGE
4
 de 2010. A formação da 

sociedade brasileira é marcada por um mosaico cultural e pela coexistência de várias línguas, 

além do português e Libras como línguas oficiais. No entanto, essa realidade plurilíngue é 

desconhecida e/ou ignorada. Esse cenário pluricultural, pluriétnico e plurilíngue brasileiro 

conta um número considerável de línguas faladas em comunidades diferenciadas em todo o 

território nacional. Isso quer dizer que muitos brasileiros têm por língua materna uma língua 

indígena (autóctone), ou uma língua de imigração (alóctone). 

Ainda que a língua portuguesa é a oficial e dominante, é necessário lembrar que há os grupos 

minoritários, cujas línguas ainda são faladas, como o pomerano no interior do Espírito Santo e 

o talian no Rio Grande do Sul. Temos também na região Sudeste do Paraná os descendentes 

de eslavos (poloneses e ucranianos), para os quais muitas vezes a língua materna é a língua 

dos seus antepassados. 

Ferraz (2007) destaca a importância de estudos acerca das realidades linguísticas existentes no 

Brasil, pois corremos riscos de desaparecimento de falares dos grupos minoritários, além do 

prejuízo que se teria, científico e cultural. Sendo assim, isso motiva com uma certa urgência 

estudos e pesquisas de línguas de minorias europeias e asiáticas e de línguas indígenas faladas 

no Brasil em contato com o português. O autor chama a atenção que essas línguas 

minoritárias são línguas brasileiras, pois são faladas por pessoas nascidas no Brasil. 

A partir da metade do século XIX, o Brasil recebeu um número muito expressivo de 

imigrantes europeus, dentre eles os poloneses que se estabeleceram, segundo Wachowicz 

(1981) principalmente na região sul do Brasil, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. Porém o autor destaca que outros estados também foram colonizados pelos 

poloneses, como São Paulo, Espírito Santo entre outros. 

Muitos imigrantes poloneses ao chegarem ao Brasil portavam documentos e cidadania, russa, 

austríaca ou prussa. (MAZUREK, 2006). Por isso, segundo, Orzeł- Dereń (2013), não há uma 

estimativa exata de quantos poloneses chegaram ao Brasil, já que eles emigraram do território 

polonês ocupado. Como também não há dados estatísticos do atual número de falantes de  

 
_____________________ 

1 
Trabalho de dissertação em andamento, Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Letras – UNICENTRO. 

2 
Aluna do Curso de Mestrado em Letras da UNICENTRO, soniaeliane@gmail.com 

3 
Professora Orientadora, Doutora em Letras com ênfase na área de Estudos Linguísticos, PPGL, 

luciane.tcosta@yahoo.com.br 
4 

Informações disponíveis no endereço eletrônico www.ibge.gov.br - Acesso em 20 de janeiro de 2018. 

mailto:soniaeliane@gmail.com
mailto:luciane.tcosta@yahoo.com.br
mailto:luciane.tcosta@yahoo.com.br
http://www.ibge.gov.br/


 

119 
 

língua polonesa no Brasil. No entanto, em muitos municípios colonizados por imigrantes 
poloneses o bilinguismo é comum e a cultura polonesa é preservada, como por exemplo, em 
Mallet e Cruz Machado (COSTA E GIELINSKI, 2014) e (COSTA E NIEWIADOMSKI, 
2017) 
Apesar da presença da língua polonesa no Brasil, infelizmente, existem poucos estudos acerca 

do polonês falado no nosso território. Há um número considerável de pesquisas voltadas para 

a imigração polonesa, mas estes não abordam a situação e descrição da língua polonesa. Essa 

escassez se reflete na ignorância do fato que descendentes de poloneses, ucranianos, italianos 

e/ou alemães, podem não ter o português como língua materna, assim, perpetua-se uma 

mistificação de que o Brasil é um país monolíngue. 

Dentre as pesquisas realizadas acerca do polonês falado no Brasil, apontamos Kawka (1982) 

que aborda em sua dissertação de mestrado algumas transformações que a língua polonesa 

falada pelos descendentes sofreu. O autor caracterizou a língua como oral e as modificações 

ocorridas apresentam neologismos e empréstimos do português e de outras línguas de contato. 

Sendo assim, a influência do português no polonês falado no Brasil resultou na criação de 

palavras híbridas como podemos perceber na tabela a seguir: 
 
Quadro 1: exemplo de palavras criadas pelos descendentes de poloneses segundo Kawka (1982) 

 

Palavra em português Polonês do Brasil Polonês da Polônia 

Milho Milyja Kukurydza 

Alugar Alugować Wynajmować 

 

Ferraz (1992) faz uma análise fonética e fonológica da língua polonesa falada na Região de 

Cracóvia em contraste com o polonês falado na colônia Murici em São José dos Pinhais/PR, 

com o intuito de verificar as possíveis alterações fonológicas no polonês falado na colônia, 

apontando a influência do português sobre a fonologia do polonês desta localidade. Para tanto 

o pesquisador coletou dados de fala de duas informantes da região de Cracóvia e de dois 

informantes (um homem e uma mulher) da colônia Murici, São José do Pinhais/PR, ambos 

filhos de descendentes de poloneses, cuja língua materna foi o polonês. O corpus da pesquisa 

consistia na aplicação de um questionário elicitando itens lexicais e sentenças isoladas. O 

material foi registrado com um gravador e paralelamente fazia-se a transcrição fonética, para 

posteriormente serem detalhadas. Assim o autor constatou que alguns traços fonológicos, 

tendem a se aproximar do português no polonês falado na colônia Murici. O que justifica esse 

fato é o contato longo entre essas duas línguas, ou seja, o bilinguismo presente nessa 

localidade. 

Miodunka (2003) descreve o bilinguismo polonês/português no Brasil, pesquisa conduzida 

nos anos de 1995 e 1996 com alunos de língua polonesa da Universidade Federal do Paraná – 

UFPR e informantes dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, das cidades e 

do interior, como por exemplo, Cruz Machado/PR (município de nosso estudo). O autor 

conclui que há presença do bilinguismo polonês/português em duas categorias: mais visível 

em colônias de descendentes de poloneses no sul do Brasil e o bilinguismo oculto em cidades 

grandes, quase não se utiliza a língua polonesa nas cidades, ao contrário no interior, onde os 

descendentes falam no dia a dia em casa, no trabalho rural, nas igrejas e conversas informais 

com os amigos, inclusive gerações mais jovens fazem o uso do polonês, ou seja, a língua nas 

colônias polonesas é mais preservada. 

Costa e Gielinski (2014) descrevem o polonês falado, no município de Mallet/PR, mais 

especificamente no distrito de Rio Claro do Sul, uma região habitada por muitos descendentes 

poloneses. As autoras caracterizaram a língua como oral, ainda que possua registros escritos 
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como em túmulos e festas de igreja, o seu uso é restrito às relações sociais familiares e 

religiosas. É importante destacar que Costa e Gielinski (2014) afirmam que a manutenção da 

língua polonesa no distrito de Rio Claro do Sul se deve pelo fato do isolamento das 

comunidades rurais e pelas ações desenvolvidas pela comunidade em prol da cultura 

polonesa. 

Em Costa (2016) encontramos um estudo acerca dos sons oclusivos do polonês falado no 

município de Mallet/PR. A autora conclui, através de pistas acústicas, que há indícios de uma 

articulação mais anteriorizada das oclusivas [t d] no polonês falado em Mallet, destacando 

que a informante mais jovem da amostra varia mais nas produções, fato consequente talvez de 

aquisição de um sistema já diferenciado. 

Considerando o quadro apresentado, o objetivo desta pesquisa é descrever acusticamente os 

detalhes fonéticos da língua polonesa falada em Cruz Machado/PR, mais especificamente em 

Pátio Velho, localidade onde se estabeleceram os primeiros imigrantes poloneses 

provenientes sobretudo da região de Lubelszczyzna (região sudeste da Polônia, ocupada pela 

Rússia). Conforme Dvorak (2013) estima-se que se estabeleceram no município de Cruz 

Machado, em 1911, em torno de 861 famílias, aproximadamente 5500 pessoas. Desta forma, a 

nossa pesquisa contribuirá para a descrição da língua polonesa falada no Brasil e para a 

legitimação do multilinguismo brasileiro. 

 

Metodologia 

Este estudo constituiu-se em uma pesquisa de cunho bibliográfico acerca da língua polonesa 

falada no Brasil. Foram consultados os seguintes trabalhos: Costa (2016), Costa e Gielinski 

(2014), Kawka (1982), Miodunka (2003), Ferraz (1992). 

 

Resultados e discussão 

A língua polonesa no Brasil é mais preservada nas colônias polonesas mais afastadas das 

cidades. As práticas religiosas, o isolamento  de muitas colônias e as  ações desenvolvidas 

pela comunidade em prol da cultura polonesa são elementos que mais contribuíram para a 

preservação da língua e o retardamento da aculturação. Apesar de que atualmente podemos 

caracterizar a língua como oral, ainda que possua registros escritos como em túmulos e festas 

de igreja, o seu uso é restrito às relações sociais familiares e religiosas. 

O polonês falado no Brasil apresenta influências de outras línguas de contato, como por 

exemplo, o português. É importante reforçar que o Brasil recebeu imigrantes poloneses de 

várias regiões da Polônia, como também os estados brasileiros foram povoados por diferentes 

etnias e consequentemente há diferentes variedades de polonês falado no Brasil. Por esse 

motivo, a língua polonesa falada por seus descendentes deve ser descrita e/ou detalhada em 

relação a uma cidade ou colônia específica, como faz Costa e Gielinski (2014), descrevendo o 

polonês falado em uma comunidade rural de descendentes de poloneses, no interior do 

município de Mallet. 

A nossa vida muda com o tempo por causa da evolução cultural. Consequentemente as 

línguas sofrem mudanças decorrentes de modificações nas estruturas sociais e políticas. Há 

palavras que desaparecem do nosso vocabulário. Mas por outro lado, com o desenvolvimento 

cultural e tecnológico aparecem novos termos para designar novas atividades e objetos. 

Assim, a língua polonesa falada no Brasil, não é a mesma que veio com os imigrantes há mais 

de um século. Ainda que haja muitas semelhanças, a ponto dos descendentes conseguirem se 

comunicar com os poloneses, no entanto, podemos encontrar muitas divergências de ordens 

lexicais e sonoras. Por mais de um século, a língua polonesa mantém sua vitalidade no 

município  de Cruz Machado/PR, sendo língua materna da maioria dos descendentes. 

Entretanto, não há estudos descritivos acerca dessa língua de imigração nesta localidade. 
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Desta forma, a nossa pesquisa contribuirá para preencher essa lacuna, ampliar e ajudar no 

conhecimento da realidade linguística da região sul do Brasil. 

 

Considerações Finais 

O presente trabalho, parte de nossa dissertação de mestrado, apresenta uma revisão de 

literatura de estudos acerca da língua polonesa falada no Brasil. Os sistemas linguísticos 

poloneses falados no Brasil, não são advindos somente de uma região da Polônia, mas de 

diversas partes, inclusive ressaltamos que a Polônia, por 123 anos ficou ocupada por três 

potências e a língua polonesa foi proibida, passando a serem usadas as línguas alemã e russa 

em escolas e atos oficiais. Sendo assim, cada localidade colonizada por imigrantes poloneses 

no Brasil é dotada de uma variedade, o que resulta na heterogeneidade linguística do polonês 

falado no Brasil, sendo impensável descrever ou referir-se unicamente à uma variedade. 

Somando-se a isso, o fato de essas variedades, ao entrarem em contato com o português (cuja 

variedade também é diversificada) e/ou outras línguas de imigração presentes no contexto 

brasileiro acabaram influenciando e sendo influenciadas por elas. Assim, podemos 

compreender a complexidade e peculiaridade desses sistemas linguísticos. Diante disso, faz-se 

necessário estudos mais descritivos do polonês falado no Brasil 
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OS ESTUDOS CIENTÍFICOS SOBRE A COMPREENSÃO LEITORA DE 
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Resumo 
A compreensão leitora é uma atividade cognitiva complexa que envolve desde a decodificação até a construção 

do sentido de um texto. Nesse processo, Kleiman (2016) afirma que habilidades como atenção e memória são 

fundamentais. Por conseguinte, alunos com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) podem 

apresentar problemas de compreensão em leitura, visto que este transtorno compromete habilidades que exigem 

atenção e empenho cognitivo (ROHDE e MATTOS, 2003). Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar um 

estado da arte, a fim de verificar as principais contribuições científicas ocorridas na última década sobre o tema e 

quais os reflexos desses estudos no ambiente escolar. 

Palavras-chave: compreensão leitora; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade; contribuições 

científicas. 

 

Introdução 

A leitura é um processo complexo de (re)construção do significado de um texto escrito, por 

meio da interação de diferentes funções cognitivas e níveis de conhecimento prévio do 

leitor. Essa ação se inicia com a decodificação, segue envolvendo habilidades 

(meta)cognitivas, culminado na compreensão leitora (LEFFA, 1996; KLEIMAN, 2016). 

Portanto, aprender a ler demanda grande esforço cognitivo, pois esse aprendizado não 

ocorre de forma espontânea como acontece com a linguagem oral. O processo de 

decodificação  exige muita prática até que seja automatizado (SOUZA, 2012). Por ser um 

processo complexo, alguns leitores podem apresentar dificuldades de compreensão, visto 

que decodificam as palavras, contudo, não compreendem o que leem. 

Kleiman (2016) afirma que as habilidades cognitivas como a atenção e a memória são 

fundamentais para que um texto possa fazer sentido para o leitor. A atenção é necessária, 

segundo Matlin (2004), porque é preciso concentrar-se para registrar os estímulos da visão, 

a fim de que ocorra o processamento e a compreensão. Da mesma forma, a memória possui 

fundamental importância nesse processo, pois há um número limitado de informações que 

podem ser mantidas em funcionamento, e essas podem rapidamente se perder quando a 

atenção não está focada (GATHERCOLE; ALLOWAY, 2008). 

Desse modo, estudos nas áreas de psicologia e psiquiatria (BARKLEY, 2002; ROHDE e 

MATTOS, 2003) demonstram que crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) apresentam dificuldades para concentrar-se em atividades 

cognitivas complexas, visto que esse transtorno incide em problemas com períodos de 

atenção e controle dos impulsos, ocasionando danos no desenvolvimento das funções 

executivas e problemas no funcionamento cognitivo. Por conseguinte, sua compreensão em 

leitura, uma tarefa cognitiva altamente complexa, tende a ser prejudicada (BENCZIK, 

2006). 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar um levantamento bibliográfico, a fim de  
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fazer um estado da arte acerca das principais pesquisas desenvolvidas sobre a (possível 
dificuldade de) compreensão leitora dos estudantes com TDAH, na última década. 
Complementarmente, serão analisados quais são os reflexos desses estudos científicos na 
prática docente de professores que atuam com alunos portadores desse transtorno no cotidiano 
escolar, em uma região periférica da cidade de Guarapuava – Paraná. 
 

Metodologia 

No intuito de mapear os estudos científicos quanto à compreensão leitora de estudantes com 

TDAH na última década, está sendo realizado um levantamento bibliográfico, com base em 

periódicos eletrônicos nacionais e internacionais, disponibilizados pela CAPES
4
, no sistema 

WebQualis
5
, nas áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia, com estrato A1 

(qualidade mais elevada aferida pela CAPES para um periódico), selecionando os artigos por 

meio da análise dos títulos, palavras-chave e resumos, no período de 2006 a 2016. 

 

Resultados e discussão 

Para constituir um corpus preliminar de análise, foi realizado um estudo piloto, no qual foram 

selecionados aleatoriamente 18 periódicos eletrônicos, sendo 6 (seis) de cada uma das áreas 

supracitadas. Como resultado dessa busca, foi obtida a relação dos artigos que mais se 

aproximavam à temática da pesquisa, por área e por periódicos, conforme tabela abaixo: 
 

Tabela 1 - Relação do corpus preliminar de análise 
Periódicos Letras/Linguística Universidade Publicadora / Editora N

o
 Artigos 

ALFA: Revista de Linguística UNESP – Universidade Estadual Paulista. 0 

Brain and Language Elsevier 1 

Ilha do Desterro UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 0 

Linguagem e Ensino UCPEL - Universidade Católica de Pelotas 1 

Linguagem em Dis(curso) UNISUL – Universidade do Sul - SC 0 

Revista Ling. Teórica y Aplicada UdeC - Universidad de Concepción - Chile 0 

Periódicos de Educação Universidade Publicadora / Editora N
o
 Artigos 

Cadernos de Pesquisa FCC - Fundação Carlos Chagas - SP 1 

Ciência e Educação UNESP - Universidade Estadual Paulista - Bauru 0 

Culture & Psychology SAGE Publications 0 

Educação e Pesquisa FEUSP - Faculdade de Educação da USP 2 

Revista Brasileira de Educação 
ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação - RJ 

1 

Revista Portuguesa de Educação Instituto de Educação Universidade do Minho 0 

Periódicos de Psicologia Universidade Publicadora / Editora N
o
 Artigos 

Brain and Cognition Elsevier 2 

Ciências Psicológicas Universidad Católica del Uruguay – Montevidéu 0 

Estudos de Psicologia UFRN - Universidade Federal do Rio Grande Norte 1 

Paidéia USP – Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto 1 

Psicologia em Estudo UEM - Universidade Estadual de Maringá 2 

Spanish Journal of Psychology Universidad Complutense de Madrid, Spain 4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

__________________________ 

4. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada ao Ministério da 

Educação do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados 

do país. 

5. Sistema que disponibiliza a comunidade científica uma lista de periódicos científicos que possuem 

publicações associadas a algum programa de pós-graduação brasileiro, assim como critérios de classificação e 

seus estratos. 

http://www2.udec.cl/rla/principal.htm
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas
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 Os dados extraídos dos dezoito periódicos foram sistematizados e os artigos que se 

relacionavam com a temática da pesquisa, isto é, que abordavam assuntos referentes à 

compreensão leitora de portadores do TDAH, foram classificados por área, conforme pode ser 

observado no gráfico 1: 

Gráfico 1- Artigos publicados com a temática da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme demonstrado no gráfico acima, a diferença existente entre as áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, relacionados ao número de artigos publicados 

que se aproximam à temática da pesquisa, evidencia a forte influência da área de Psicologia 

nesse campo de estudo. Tal dado se explica pelo aumento significativo do número de 

crianças diagnosticadas com TDAH nos últimos anos (ROHDE e MATTOS, 2003). 

Sendo assim, sintetizamos a seguir, o resultado da análise desses artigos, evidenciando as 

principais contribuições que ocorreram nos estudos sobre a compreensão leitora de estudantes 

com TDAH na última década, nos detendo nos periódicos da área de Letras/Linguística, nosso 

campo de estudo, em virtude do espaço disponível para discussão neste resumo expandido. 

No estudo conduzido por Kibby at al. (2009), foi examinada a estrutura Pars Triangulares em 

portadores de dislexia e TDAH. Pars Triangulares são componentes da região do córtex 

cerebral, localizados na Área de Broca
6
, no giro frontal inferior direito e esquerdo, cuja  

função tem sido implicada em vários aspectos do funcionamento linguístico como a memória 

de trabalho, o processamento semântico e sintático, a decodificação fonológica e a 

identificação de palavras. Os resultados desse estudo demonstraram que crianças com TDAH 

apresentaram comprimentos de Pars Triangulares direito menores do que aqueles sem o 

transtorno, o que indica problemas relacionados à atenção total. Com relação ao 

funcionamento linguístico, a presença de um sulco extra no Pars Triangulares esquerdo está 

relacionado à habilidade de linguagem expressiva fraca. 

O outro estudo publicado em revistas da área de Letras/Linguística, conduzido por 

Mascarello (2013) explora conceitos de memória de trabalho com base no Modelo de 

Baddeley e Hitch (1974)
7
, assim como atitudes comportamentais de crianças em idade 

escolar com deficiências ou baixos índices nessa memória. As habilidades cognitivas 

analisadas foram o desempenho acadêmico em leitura e vocabulário, além do 

comportamento em sala de aula. Seu trabalho demonstrou que normalmente o baixo 

desempenho acadêmico e o comportamento agitado dos alunos em sala estão associados aos 

sintomas do TDAH. No entanto, essas dificuldades podem estar relacionadas à baixa 

capacidade de memória de trabalho e não ao transtorno. 
 
Considerações Finais 
O intuito do presente trabalho foi apresentar as primeiras reflexões teóricas e metodológicas 

acerca da compreensão leitora de estudantes com TDAH, assim como demonstrar as análises 

 

___________________ 
6 Foi descoberta em 1861 pelo cientista e neurocirurgião francês Paul Broca. 

7 Nesse modelo, a memória de trabalho funciona como um processador ativo capaz de manipular um conjunto 

limitado de informações por um curto período de tempo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1861
https://pt.wikipedia.org/wiki/França
https://pt.wikipedia.org/wiki/França
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do estudo piloto, no qual obtemos a relação de artigos das áreas de Letras/Linguística, 

Educação e Psicologia que mais se aproximavam à temática de nosso estudo. 

Conforme já mencionado, o objetivo da pesquisa em andamento no Mestrado em Letras é 

realizar um levantamento bibliográfico acerca das principais pesquisas desenvolvidas sobre a 

compreensão leitora dos estudantes com TDAH na última década, e verificar quais são os 

reflexos desses estudos no ambiente escolar, por meio da aplicação e análise de questionários 

com questões de múltipla escolha e dissertativas, direcionados aos professores que compõem 

o ciclo de formação básica de alunos de uma região periférica da cidade de Guarapuava-PR. 

Desse modo, destacamos neste trabalho, por meio da revisão teórica, a importância de fatores 

como a atenção e a memória no processo de compreensão leitora e por essa razão, estudantes 

que possuem o TDAH podem apresentar dificuldades nesse processo, já que este transtorno 

incide em problemas com períodos de atenção prolongada e empenho cognitivo. 

Constatamos ainda, por meio dos estudos mapeados, que há grande interesse pelas práticas 

interventivas, no que se refere à aprendizagem de portadores do TDAH. No entanto, o 

reduzido número de pesquisas encontradas principalmente nas áreas de Letras/Linguística e 

Educação, revela que esta temática ainda não está voltada para o campo educacional. Sendo 

assim, faz-se necessário entender a complexidade desse transtorno para além de uma 

explicação biológica, o que demonstra a importância de ampliar os estudos acerca do TDAH 

no ambiente escolar. 

Enfim, por meio deste estudo piloto, foi possível verificar a relevância de pesquisas 

relacionadas à compreensão da leitura de estudantes com TDAH, visto que cada uma delas 

apresentou importantes resultados sobre os processos cognitivos desses alunos. Sendo assim, 

os dados coletados contribuíram para melhor entendimento desse transtorno, bem como o 

reconhecimento da importância de trabalhar a leitura de forma diferenciada com alunos 

portadores do TDAH, a fim de potencializar seu processo de compreensão leitora. 

 

Referências Bibliográficas 

BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade – TDAH: guia 

completo para pais, professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BENCZIK, E. B. P. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade - Atualização 

Diagnóstica e Terapêutica: Um guia de orientação para profissionais. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2006. 

GATHERCOLE, S.E. & ALLOWAY, T.P. Working memory and learning: A practical 

guide for teachers. London: Sage, 2008. 

KIBBY,   M.  Y;   KROESE,  J.  M;  KREBBS,  H.  HILL,  C.  E; HYND, G. W. The Pars 

Triangularis in Dyslexia and ADHD: A Comprehensive Approach. Brain and Language, 

2009. KLEIMAN, A. Texto e leitor: Aspectos cognitivos da leitura. São Paulo: Pontes, 

2016. 
LEFFA, V. J. Aspectos da Leitura: uma perspectiva psicolinguística. Porto Alegre: Sagra 

- DC Luzzatto, 1996. 

MASCARELLO, L. J. As Características Cognitivas e Comportamentais de Crianças 

com Baixa Memória de Trabalho. Revista Linguagem e Ensino. Rio Grande do sul, v. 16, 

n.2, p.463-480, 2013. 

MATLIN, M. W. Processos Perceptivos. In: MATLIN, M.W. (Org.). Psicologia Cognitiva. 

5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

ROHDE L. A., MATTOS, P. Princípios e práticas em TDAH. Porto Alegre: Artmed, 

2003. SOUZA, L. B. Pesquisa em dificuldades de compreensão em leitura. Revista Signo, 

v.37, 2012. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2759398/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2759398/


 

126 
 

LEITURA POLÍTICA: AS ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO EM OS 

TRANSPARENTES
1 

OLIVEIRA, Mariel Mendes de
2
  

RODRIGUES, Raquel Terezinha
3 

 

Resumo 
Fredric Jameson em O inconsciente Político (1992) concebe a narrativa como ato socialmente simbólico, cria 

um novo método interpretativo, pelo qual, ler um texto deve ser considerara a dimensão política, forma, as 

leituras prévias e três níveis: social, histórico e político. Roberto Schwarz em Duas Meninas (1997), apoiado 

pelo já-dito, faz uma leitura a contrapelo de Dom Casmurro (1899), de onde surgem novas possibilidades 

interpretativas para a narrativa. Assim, propõe-se a leitura política em Os Transparentes (2013) de Ondjaki 

identificando as estratégias de contenção no texto. Pelo já-dito da obra, apoia-se em corpora especializado 

para analisar os níveis de leitura da camada de leitores. 

Palavras chave: O Inconsciente Político; Literatura Contemporânea; Os Transparentes. 

 

Introdução 

Fredric Jameson, em O Inconsciente Político (1992), adverte que todo objeto cultural seja 

narrativa ou qualquer outro é um ato simbólico que deve ser lido pelo viés político e, 

portanto deve ser considerado enquanto uma meditação do destino de uma comunidade. 

Para isso, faz uma análise historicista dos vários métodos ou categorias interpretativas dos 

quais considera os aspectos sociais, históricos e políticos. 

A partir daí então, concebe a narrativa enquanto ato socialmente simbólico. Assim, 

Jameson, pela necessidade por ele defendida de se criar uma nova hermenêutica- pois as 

que ele analisa estão defasadas e pouco eficazes- propõe um novo método interpretativo 

para obterem-se vantagens semânticas na interpretação de uma narrativa ou qualquer 

artefato cultural. 

Com isso, os textos de prática coletiva (social) assumem um caráter individual no qual seu 

conteúdo codifica soluções imaginárias ou formais a partir do ato simbólico. Pelo ato de 

escrever, o artista expressa suas inquietações perante o mundo e tenta resolver contradições 

sociais insolúveis. Esses textos, além do social, possuem mais dois horizontes: o ideológico 

e o político. Conclui-se, então, que a narrativa é tratada como forma simbólica onde seu 

conteúdo reflete a ideologia dessa forma. (JAMESON, 1992). 

Para tanto, o teórico sugere uma leitura política em três níveis da narrativa pelo viés de uma 

interpretação marxista deste simbolismo. Roberto Schwarz em Duas Meninas (1997), 

nesses mesmos moldes do método de interpretação apresentado, verificou os modos como 

camadas de leitores da obra Dom Casmurro (1899) de Machado de Assis receberam a obra 

na época do lançamento, comparando tais leituras com leituras mais recentes. Após dar 

destaque para as leituras a contrapelo realizadas por Hellen Caldwell e John Gledson 

propôs uma leitura da mesma obra utilizando o conceito dos níveis ou horizontes 

concêntricos argumentando a favor da ideia do narrador não confiável identificada por 

Caldwell e Gledson como uma charada letal machadiana.  

A partir dos pressupostos teóricos expostos, esta pesquisa propõe uma leitura política, pela 

perspectiva do método interpretativo de Jameson, do romance Os Transparentes (2013) obra 

do escritor angolano Ondjaki. A leitura, realizada a contrapelo como em Schwarz, será feita 
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em três níveis ou camadas de interpretação, priorizando assim a leitura completa da 

textualidade narrativa nos sentidos político, social e ideológico. Os objetivos específicos são: 

propor uma interpretação política da leitura, apontando as estratégias de contenção no texto; 

fazer um texto crítico sobre os níveis explorados nas leituras realizadas pela camada 

criteriosamente selecionada de leitores, observando o que escrevem os leitores que compõe 

os corpora especializados a respeito do romance. 

 

Metodologia 

Antes de propor a leitura política propriamente dita do romance pela perspectiva marxista 

apresentada, bem como antes de identificar as estratégias de contenção utilizadas no 

romance, foi realizada a fortuna crítica de Ondjaki para fazer um levantamento das suas 

obras e principais prêmios literários recebidos. Entretanto deu-se destaque especial aos 

romances do autor. Em seguida realizou-se uma revisão de literatura sobre o já lido do 

romance através de uma pesquisa pelo termo de busca ―Os Transparentes” no banco de 

dados do Google Acadêmico®. 

Foram selecionados a partir da pesquisa somente os trabalhos de uma camada de leitores 

que pertence às áreas de Língua e Literatura. A composição destes corpora linguístico que 

se constitui de 7 trabalhos de estudantes, professores e pesquisadores, tem o intuito de 

compor um texto critico que discorra sobre quais níveis foram mais explorados nas leituras 

do romance que foram selecionadas. 

Os níveis de leitura formam uma moldura concêntrica e são constituídos pelas dimensões 

social, histórica e política do texto. Cada nível se expande gradativamente, aumentando 

assim sua amplitude que são as possibilidades de exploração semântica da textualidade, à 

medida que cada horizonte se desdobra no seguinte e complementa aquele ou aqueles que 

estiverem em um nível anterior. 

Desse modo, a investigação das estratégias de contenção no texto de Ondjaki impele a 

análise no sentido de se observar, alguns aspectos da narrativa, em especial, o foco 

narrativo e o narratário. Assim é feita uma análise unificada da obra (todo) pelos capítulos 

(partes) que a compõem levando-se em conta o método interpretativo dos três níveis. 

 

Resultados e discussão 

Esta etapa está em construção. Entre os trabalhos que compõem o cópora linguístico que 

tratam do já-lido de Os Transparentes e que foram escolhidos 3 são artigos científicos. 

Destaca-se até aqui a leitura feita por CAN (2014) que transita de forma categórica pelos 

três níveis e faz uma leitura política profunda, isto sem mesmo utilizar a teoria de Jameson 

e produzir um artigo extremamente curto em extensão. 

No primeiro nível aborda-se o texto no nível romanesco, pelo qual é atribuído ao texto do 

romance um caráter de narrativa individual, observando, sobretudo, o narrador que conta 

uma história sobre cotidiano de pessoas que vivem em um prédio no centro de Luanda, 

capital provinciana de Angola. Desdobrado o primeiro no segundo nível, o texto então é 

tratado como uma reescritura do grande discurso histórico de uma ininterrupta luta de 

classes, onde se descobre uma realidade pós-colonial, pós-guerra civil até a atual situação 

política. No terceiro nível entende-se a forma enquanto conteúdo e ideologia 

 

 

Considerações finais 

Item em construção, entretanto já se podem verificar indícios de que o texto é, de fato, 

político como Jameson adverte sobre as narrativas. Segundo outro pressuposto da teoria, a 
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camada de leitores selecionada merece destaque, pois as leituras prévias têm um peso mais 

significativo para este método, valendo, portanto, mais do que o próprio texto em questão. 

Ademais, o romance se desvela como lócus especial de estratégias de contenção as quais 

são construídas logo no primeiro nível, porém só são apreendidas quando o texto é lido nos 

três níveis de leitura. As leituras dos textos selecionados para os corpora se encontram em 

processo final de leitura e análise. 

Dentre as principais estratégias de contenção do autor destacam-se: só o fato da escolha em 

escrever um romance (forma simbólica) já caracteriza tal gesto, o primeiro nível, enquanto 

um ato socialmente simbólico; o foco narrativo composto e entrecruzado que confunde o 

leitor e; suas técnicas estrategicamente utilizadas na escrita como o humor, a ironia e o 

lirismo na prosa; 

Ademais, percebe-se uma habilidade do escritor em construir imagens profundamente 

poéticas no texto; a estrutura do romance em moldes moderníssimos; a prosa liricamente 

carregada; a maestria em usar o humor em situações muito tristes e difíceis da vida de 

Odonato, personagem central, para representar um povo angolano martirizado; a 

intertextualidade com obras de escritores modernistas brasileiros; 
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Resumo 
Hermione é uma das personagens mais queridas dos leitores da série Harry Potter. Marcada por sua 

inteligência, coragem e determinação, a jovem bruxa aparece no enredo como melhor amiga do protagonista e 

do colega Rony Weasley, com os quais vive inúmeras aventuras ao longo dos sete livros que compõe a saga. 

Devido à grande popularidade da personagem feminina dentro de um universo mágico majoritariamente 

masculino, o objetivo desta pesquisa é investigar quais as possíveis construções de sentido em torno das 

características e ações de Hermione observando sua conduta e relação com os outros personagens. Para isso, 

utilizaremos os óculos teóricos dos Estudos Literários, Culturais e de Gênero. 

Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Feminismo. 

 

Introdução 

A série literária Harry Potter nasceu em 1997, publicada pela Editora Bloomsbury, na 

Inglaterra, a partir da criatividade da escritora escocesa Joanne Kethleen Rowling. A cada 

nova edição lançada a obra batia o seu recorde de vendas e logo conquistou um contrato 

para a adaptação cinematográfica, pela Warner Bros, que lançou o primeiro filme em 2001. 

Dez anos após o surgimento de Harry nas prateleiras das livrarias, o sétimo e último livro é 

lançado fechando a aventura fantasiosa. 

Harry Potter é um menino que em seu 11º aniversário descobre que é filho órfão de dois 

bruxos e por isso também possui poderes mágicos e é convidado a estudar na escola inglesa 

de magia e bruxaria de Hogwarts. Lá ele conhece os amigos Hermione Granger e Rony 

Weasley, que embarcam com ele em diversas aventuras na tentativa de derrotar o bruxo das 

trevas que assassinou seus pais, Lord Voldemort, cujo desejo é liquidar o menino Potter 

após não ter concretizado esse objetivo quando este era apenas um bebê. 

Antônio Cândido (2001) explica que ―o caráter de coisa organizada da obra literária torna-

se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar nossa própria mente e sentimentos e, em 

consequência, mais capazes de organizar a visão que temos do mundo‖ (p.179) e que esse 

tipo de produção cultural possui elementos que contribuem para a formação identitária dos 

sujeitos leitores. É por esse caminho que vislumbro a obra Harry Potter. Mesmo que 

saibamos que "o texto literário não mantém uma relação de referência com o 'mundo'", 

sendo que esse "discurso literário não pode ser verdadeiro ou falso, mas sim, não pode ser 

válido mais do que com relação a suas próprias premissas" (TODOROV, 1998, p.14), é 

preciso ter em mente que mesmo assim ele trará algumas características da realidade em 

seu universo fantasioso. 

A pesquisadora Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira discorre sobre essa aproximação 

do real e do mágico em Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000): 

o ficcional funciona como plausível para a narrativa ao fazer um paralelo (mas não 

representando tal qual) com a realidade: a própria classificação desses tios como 

―trouxas
4
‖, revela uma recusa de suas características, conotando uma crítica social 

da autora aos indivíduos preconceituosos e desprovidos de imaginação (...) a crítica 

ultrapassa o universo dos ―trouxas‖ para atingir também o dos bruxos, pois também  

_______________ 
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em Hogwarts e em outros espaços sociais mágicos, existem indivíduos 

egocêntricos, preconceituosos e ambiciosos. Assim, pela duplicação dessa crítica 

nos espaços, a narrativa atua como um espelho que reflete as características 

presentes no individualismo  da sociedade de consumo" (FERREIRA, 2015, 

p.113). 
 

―O livro literário com sua maleabilidade reflexiva pode causar um afrouxamento da rigidez 

estereotipada do pensamento, proporcionando novos modos de pensar e de existir, 

subvertendo o estado de coisas e provocando deste modo micro revoluções que podem se 

alastrar para toda a sociedade‖ (ALMEIDA, 2008, p.7). Nesse sentido, esta pesquisa se 

volta para os valores sociais e morais em torno de uma figura historicamente marginalizada 

pela sociedade: a mulher, em especial, a personagem feminina de maior protagonismo na 

série – a colega e melhor amiga de Harry, Hermione Granger. 

Em 2011 a editora britânica de Harry Potter lançou uma enquete para os fãs escolherem seu 

personagem favorito da série. O vencedor foi o professor Severo Snape - com 20% dos 

votos, e Hermione ficou em segundo lugar, na frente de personagens como o padrinho de 

Harry, Sirius Black (3º) e o próprio protagonista da série (4º). Devido à grande 

popularidade de Hermione, uma personagem feminina dentro de um universo fantástico 

ficcional onde a maioria é masculina, o objetivo dessa pesquisa é acompanhar a evolução 

da personagem ao longo da saga observando características, ações, temas e símbolos de sua 

constituição e constatando a convergência e/ou divergência dos parâmetros sociais, 

culturais e de gênero entre a realidade e a ficção. Dessa forma serão pensadas quais as 

possíveis construções de sentido em torno da personagem e se ela traz elementos que 

permitem reflexões sociais e morais, incentivando o exercício da criticidade, como o texto 

literário costuma propor. 

 

Metodologia 

Os recortes de objeto de pesquisa selecionados para a análise foram o primeiro - Harry 

Potter e a Pedra Filosofal (2000) -, o quarto - Harry Potter e o Cálice de Fogo (2001) - e o 

último - Harry Potter e as Relíquias da Morte (2007) - livros da série, além do roteiro 

publicado da peça teatral Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016) - cujo enredo traz 

a continuação da história 19 anos depois do enredo do livro de 2007. Durante o percurso de 

análise utilizamos os fios condutores da hermenêutica com a base teórica dos Estudos 

Literários – para categorizar a obra -, além das contribuições dos Estudos Culturais - para 

explicar como os traços sociais aparecem em uma produção cultural - e de Gênero – para 

compreender como se dão as relações entre os sexos no contexto proposto. 

 
Resultados e discussão 

Harry Potter é classificado como Literatura Contemporânea, também chamada de Pós- 

Moderna por alguns teóricos. O caráter de sua escrita, por mais que seja lido por todo o tipo 

de público, volta-se prioritariamente ao infanto-juvenil. Também é importante lembrar que 

por apresentar a temática da magia e bruxaria, ele se classifica dentro da Literatura 

Fantástica. Por fim, pensamos também na sua projeção mundial, que por ter alcançado um 

vasto público pode ser considerada literatura de massa. A estimativa de alcance da série 

hoje é de cerca de 450 milhões de exemplares vendidos e além disso as adaptações da 

história para o cinema arrecadaram cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias de todo o  

 
4 
O termo ―trouxa‖ é usado na série para designar as pessoas que não possuem poderes mágicos, como os 

tiosHarry, que tiveram que criar o garoto contra a vontade após a morte de seus pais. 
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mundo. Hermione é uma das três personagens principais da saga, marcada por sua 

inteligência, idealismo, determinação, coragem, amizade, organização e liderança. Em cada 

aventura, ela tem um plano que ajuda a liderar o trio - Harry, Rony e Hermione - a resolver 

o problema de alguma situação. A primeira imagem que temos de Hermione é a de uma 

garota nascida ―trouxa‖ que tem uma necessidade constante de se provar diante do 

desconhecido e para isso faz da dedicação aos estudos a sua grande aliada. "Ninguém na 

minha família é bruxo, foi uma surpresa enorme quando recebi a carta, mas fiquei tão 

contente, é claro, quero dizer, é a melhor escola de bruxaria que existe, me disseram. Já sei 

decor todos os livros que nos mandaram comprar, é claro, só espero que seja o suficiente‖ 

(ROWLING, 2000, p.94). Historicamente sabemos que a inserção das mulheres na 

educação foi o fator decisivo para criar as condições necessárias para a reflexão e a 

consequente tomada de consciência e atitude contra o sistema patriarcal opressor, 

delineando as primeiras manifestações do Feminismo. De fato, o saber é um fator essencial 

para o empoderamento também desta heroína da série ao longo de suas aventuras na Escola 

de Magia e Bruxaria de Hogwarts. 

A jovem bruxa ganha cada vez mais destaque e importância na trama. Em Harry Potter e o 

Cálice de Fogo (2001), percebemos um ponto de virada na personalidade de Hermione 

quando começa a se delinear seu interesse pelas lutas sociais. Com 14 anos de idade, a 

bruxinha cria um Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos, o F.A.L.E. 

Andei pesquisando minuciosamente na biblioteca. A escravatura dos elfos já existe 

há séculos. Custo a acreditar que ninguém tenha feito nada contra ela até agora (...) 

A curto prazo os nossos objetivos (...) são obter para os elfos um salário mínimo 

justo e condições de trabalho decentes. A longo prazo (...) mudar a lei que proíbe o 

uso da varinha e tentar admitir um elfo no Departamento para Regulamentação das 

Criaturas Mágicas, por que eles são vergonhasamente subrepresentados 

(ROWLING, 2001, p.180). 

 

O engajamento em causas sociais começa a moldar uma Hermione mais consciente e ativa, 

que acredita na política e em ações afirmativas no combate à opressão e desigualdade. O 

próprio Feminismo sempre manteve uma estreita relação com as lutas sociais, prova disso é 

a variedade de ramificações que podemos encontrar no próprio movimento que hoje 

abrange também categorias como a raça e classe como fatores fundamentais somados à 

análise. 

Em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada (2016), descobrimos que essa tendência política 

da jovem personagem se transforma em profissão. O enredo da peça teatral se passa no 

contexto de 19 anos depois da Batalha de Hogwarts, evento final de Harry Potter e as 

Relíquias da Morte (2007), e o protagonista dessa vez é Alvo Potter, filho de Harry, que 

junto com o colega de escola Scórpio Malfoy viaja várias vezes no tempo para tentar 

reparar alguns erros do passado, porém os amigos acabam alterando toda a realidade como 

efeito colateral desse plano. Nesse contexto, observamos os personagens assumirem três 

personalidades diferentes a cada virada no tempo provocada pelos meninos. Hermione 

inicia a aventura como Ministra da Magia – além de mãe de dois filhos e esposa de Rony; 

depois passa a ser professora da escola de bruxaria – além de frustrada por não ter 

conseguido uma carreira melhor e de desprezar completamente Rony; e por último aparece 

como uma guerreira que resistiu às Artes das Trevas – que está sempre na defensiva, nega a 

necessidade de um companheiro afetivo, mas no fim revela que sempre amou Rony. 

Hermione aparece na série como o exemplo máximo de que o saber e a resistência são os 

maiores aliados para a conquista do poder, luta tão persistente nos movimentos de 

igualdade de gênero. 
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Considerações Finais 

Nesse estudo observaremos de que maneira Hermione subverte - ou pelo menos tenta 

subverter - alguns estereótipos de gênero pois mesmo marcada como duplamente 

marginalizada - por ser mulher e "sangue-ruim
5
" - conquista a posição de maior prestígio 

no Mundo da Magia quando adulta. Como a personagem será analisada sob a categoria do 

gênero, devemos considerar que essa ―torna-se uma forma de indicar construções culturais 

– a criação inteiramente social de ideias sobre os papeis adequados aos homens e às 

mulheres (...) uma categoria social imposta sobre corpos sexuados‖ (SCOTT, 1990, p. 75). 

Dessa maneira, será observada como funcionam as relações de gênero e poder dentro do 

universo ficcional de Harry Potter, a partir de Hermione. 
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Resumo 
A presente pesquisa proporciona a construção de um Modelo Didático com base no gênero Anúncio 

Publicitário Institucional. Serão analisados seis exemplos do presente gênero com temas bem frequentes no 

meio social brasileiro. Os termos usados para melhor desenvolvimento do trabalho estão relacionados com a 

área da didática da linguística aplicada. O modelo didático é um suporte para o professor, para que ele possa 

transpor em propostas de ensino, como a Sequência Didática, uma situação de aprendizagem coerente com a 

realidade do público-alvo escolhido, o que levará cada aluno à capacidade de compreensão e reflexão sobre 

diferentes discursos que permeiam a sociedade, oferecendo condições  para  que eles possam  agir  nas  

diversas esferas sociais.     

Palavras-chave: Gênero textual; multimodalidade; oralidade. 

 

Introdução 

Para cada professor o objetivo mais importante e, ao mesmo tempo, o grande desafio é 

proporcionar aos alunos embasamento para que se tornem leitores críticos e, por 

consequência, torná-los participantes ativos na sociedade em que estão inseridos. Assim 

sendo, nossa proposta é direcionada a professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio, 

em que a linguagem deve ser percebida como fenômeno social, histórico e ideológico. A 

ideia é que o professor aproxime o ensino da LP à realidade escolar por meio dos gêneros 

textuais, que devem ser concebidos como instrumentos através dos quais se criam pontes 

entre realidade do aluno e o mundo. 

Portanto, segundo Dolz e Schneuwly (2004), a proposta de Sequência Didática (SD) como 

unidade das atividades que se organizam didaticamente com base em um determinado 

gênero textual, possibilita a aproximação da LP à realidade de cada aluno. Para uma SD ser 

bem desenvolvida e para fazer o efeito desejado é necessário construir, previamente, um 

Modelo Didático (MD) do gênero selecionado, que tem papel de guia na elaboração de uma 

SD, demonstrando as dimensões do gênero a serem ensinadas. 

O presente trabalho apresenta um MD para o gênero anúncio publicitário institucional, a 

partir das teorias de Dolz e Schneuwly (2004), Cristovão e Machado (2006), Stutz (2014), 

entre outros autores. A pesquisa será realizada com base em 6 anúncios publicitários que têm 

como objetivo divulgar uma questão relevante socialmente, conscientizar e alertar a 

população em geral. Os anúncios foram promovidos, respectivamente, pela USP Piracicaba 

(A1), Lew‘Lara em parceria com a Mix Brasil (A2), Grupo A para a Associação Parceira 

Contra as Drogas (A3), Helpmeplay para o Criança Esperança da Rede Globo de Televisão 

(A4), Detran do Rio Grande do Sul- agência Moove (A5) e Gazeta TUBE para o Ministério 

Público (A6). Todos os exemplos deste gênero possuem temas relacionados ao suicídio, 

diversidade, drogas, racismo, trânsito e corrupção; que são problemas encontrados no meio 

jovem e pertinentes para serem trabalhados em sala de aula com o público-alvo escolhido. 
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Metodologia 

Com a finalidade de construir um modelo didático a partir do gênero anúncio publicitário 

institucional, selecionamos anúncios com os seguintes temas: suicídio, corrupção, drogas, 

racismo, diversidade e trânsito, todos do gênero campanha publicitária, extraídos do 

Youtube. O interesse poressas temáticas ocorreu devido ao fato de serem atuais e frequentes 

na sociedade, sendo importantes por conscientizarem sobre todo tipo de diversidade e 

corrupção presentes em nosso país, evitarem consequências a possíveis usos de drogas entre 

o público jovem e levarem a população a refletir a respeito das causas que têm levado muitas 

pessoas a cometerem suicídio e, assim, chamar a atenção para possíveis mudanças no 

comportamento e pensamento dos mais jovens. O MD é direcionado aos professores de 

língua portuguesa de ensino médio, por entendermos que esses assuntos se fazem presentes 

em ambientes frequentados por esses adolescentes. A produção desse MD é uma forma de 

ofertarmos uma ferramenta aos professores que trabalham com esses indivíduos, 

relacionando, assim, o mundo real ao mundo escolar. Os anúncios analisados são complexos 

e envolvem várias semioses que se materializam em diferentes configurações, utilizando 

vários tipos de linguagem. A criação do MD é também uma proposta de leitura do gênero, pois 

através dele o leitor identificará elementos como imagem, texto, som, gestos, fala, postura 

etc., que se fazem presentes nos textos contemporâneos. O corpus escolhido contempla 

assuntos que promovem reflexões condizentes à fase da adolescência, incluindo discussões 

bastante atuais no universo jovem. Uma possibilidade apresentada aos professores, por meio 

do MD, de abordarem com alunos do ensino médio, de forma integrada às disciplinas 

obrigatórias do currículo, os vários aspectos que promovem diversas práticas de cidadania. 

 

Resultados e discussão 

O gênero selecionado como base para a construção do MD que apresentaremos é o anúncio 

publicitário institucional, que tem por objetivo valer-se de um argumento para vender um 

produto ou despertar e conscientizar a população sobre um tema social, esse último como 

nosso foco de análise. No que diz respeito ao contexto de produção dos anúncios 

selecionados, cada vídeo traz temáticas relevantes, as quais são encenadas por atores e 

figurantes, que levam o público-alvo (jovens e adultos) a uma reflexão sobre as possíveis 

consequências das problemáticas abordadas. 

Consideramos que o trabalho com gêneros textuais proporciona aos alunos uma leitura 

aprofundada dos textos, ou seja, não se limita apenas nas características estruturais da língua, 

mas que leva o aluno a perceber as intenções que estão nas entrelinhas e assim, desenvolver 

seu próprio pensamento e opinião a respeito da temática abordada. Definir o gênero como 

nosso objeto de análise, de acordo com suas características formadoras, e descrevê-lo em um 

formato didático que possibilite ao professor o desenvolvimento de uma SD. Deste modo, o 

professor apresentará o gênero para que os alunos possam apropriar-se dos discursos que 

existem nesta prática social. Sendo assim, ao criarmos um MD com o gênero anúncio 

publicitário institucional, temos condições de realizar uma leitura profunda dos materiais 

escolhidos e possibilitamos que as aulas de LP tornem-se mais interessantes, motivadoras, 

dinâmicas e contextualizadas. Partindo do princípio que o MD determina o que pode ser 

ensinado sobre o gênero escolhido, pensamos a sua estrutura composicional, o tema e o 

estilo, de forma a relacionar esses pontos com as capacidades de linguagem do gênero em 

seus aspectos contextuais, linguísticos e discursivos. Nosso MD é, portanto, construído com 

base nos elementos analisados, existentes no gênero anúncio publicitário institucional, 

divididos nas quatro capacidades: capacidade de ação (CA), capacidade discursiva (CD), 

capacidade linguístico-discursiva (CLD) (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) e capacidade de 
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significação (CS), introduzida por Cristovão e Stutz (2011) . Segundo Cristovão (2009, p. 

321), as capacidades de linguagem ―são um conjunto de operações que permitem a 

realização de uma determinada ação de linguagem‖. Um elemento relevante para o presente 

gênero é a sua estrutura organizacional, que contém as características que mobilizam as 

capacidades discursivas dos alunos. Os anúncios por meio das linguagens verbais e não-

verbais chamam a atenção dos receptores. A análise dos 6 materiais mostrou que um anúncio 

publicitário de conscientização deve ser realizado a partir de uma mensagem clara, que visa 

alertar, informar, agir, mas também demonstrar consequências e resultados, utilizando-se de 

uma linguagem informal em um discurso autônomo ou interativo e do emprego de efeitos 

sonoros, imagens e música apropriados para tocar o lado emocional dos receptores. O tempo 

de duração dos anúncios analisados é inferior a 5 minutos. Os anúncios publicitários 

institucionais escolhidos combinam fotos e imagens, músicas, efeitos sonoros, transmissão 

radiofônica e cores, tudo para que ecoem os temas e atinjam as finalidades. Por exemplo, no 

anúncio 1 no momento quando a menina diz ―uma vez tentei sumir‖, a imagem dela 

desaparece; no caso do anúncio 3 a cada interrogação (linguagem verbal) aparece uma 

imagem como resposta e a música que remete às sensações; e no anúncio 5 os aspectos que 

caracterizam o espaço de encenação: a noite, o mar, o olhar para o relógio, a estrada, o 

velocímetro durante o excesso de velocidade e o efeito de aparecimento de personagens 

iguais ao motorista em vários estados físicos. Quanto às configurações específicas que 

caracterizam a CLD do gênero são usadas as frases de efeito, uso de imperativos e colocação 

das perguntas. Para demonstrar os imperativos, apresentamos algumas frases: anúncio 2 

―acesse‖, ―apoie‖, ―informe‖; 4 ―Ninguém nasce racista, continue criança. ‖ Os verbos e 

adjetivos usados no gênero revelam a argumentação apelativa e informativa dos anúncios. 

Percebemos que o uso da forma interrogativa foi muito frequente com o objetivo de alertar 

as pessoas sobre os presentes temas, como por exemplo no anúncio 3 ―Por que ingerir 

euforia? ‖, ―Por que injetar adrenalina? ‖, o que leva à reflexão de uso de drogas; e no 5 

com as perguntas ―Vai beber?‖ ―Vai mesmo ultrapassar? ‖, que produzem efeito de 

despertar a responsabilidade quando se dirige um carro à noite. Os elementos da oralidade 

estão fortemente presentes em todos os 6 casos. A oralidade não contempla somente a fala 

mais muitos outros traços que fazem parte da linguagem não-verbal. O aspecto físico da 

menina falando com marcas de cansaço, as olheiras, o corte de cabelo e as roupas fazem 

parte da oralidade com intuito de apelar para o emocional do receptor, no anúncio1. No caso 

do 2, as pessoas balançando a cabeça, o desvio de olhar para a rua quando interrogados se 

estão ouvindo a música, a reação das mesmas pessoas ao saberem que era apenas uma 

campanha, demonstrados por meio de palmas e da entonação vocal, que leva à reflexão das 

atitudes entorno da população LGBT. O anúncio 4 traz como marcas da oralidade a reação 

de cada criança que não conseguiu falar nenhuma palavra de cunho racista, nem mesmo 

sabendo que era apenas uma cena, o sinal de negação demonstrado por meio do balançar a 

cabeça, o choro das crianças e a demonstração de afeto entre as crianças e a atriz. Enquanto 

que no 6 a marca da oralidade se dá por meio dos gritos que fazem ecoar o NÃO à 

corrupção. Os termos coloquiais como: ―frescura‖ (1), ―pô!‖, ―Ah tá e né‖(5), ―meio 

encanado‖, ―pegada legal‖ e ―bacana‖ (2), ―ingerir euforia‖, ―fumar prazer‖, ―cheirar 

leveza‖, ―injetar adrenalina‖, ―tragar a paz‖ (3), são uma estratégia de linguagem que 

perpassa quase todos os exemplos escolhidos tentando chegar mais perto dos receptores e 

introduzindo-os no problema apresentado ou na solução esperada. 

 

Considerações finais 

A partir da análise realizada entendemos que as dimensões ensináveis do gênero são: 
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objetivo, emissor, mobilização, temas mais atuais, duração, plano textual com as marcas  

multimodais, discurso e sequência, sujeito, vozes presentes no gênero, coesão verbal, 

elementos da oralidade; por meio das quais o professor poderá construir a sua sequência 

didática. 

A proposta de se criar um modelo didático a partir do gênero anúncio publicitário 

institucional provocou que aprofundássemos nossos conhecimentos sobre o presente gênero, 

para que, através desta pesquisa, pudéssemos oferecer aos professores um material com o 

qual consigam desenvolver uma sequência didática coerente com a realidade escolar em que 

atuam e propiciem aos alunos a oportunidade de agir na sociedade e trazer a solução para os 

mais diferentes conflitos que circulam na comunidade. 
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O SUJEITO MULHER-HOMEM-VIRGEM JURAMENTADA: DISCURSO, 
HISTÓRIA E MEMÓRIA¹

 

 

POPOVIĆ, Isidora²
 

WITZEL, Denise Gabriel³
 

 

Resumo 
O presente trabalho visa analisar discursivamente o fenômeno das virgens juramentadas – mulheres que 

viveram nos Bálcãs como homens mantendo o juramento de nunca terem relações sexuais - a partir da análise 

do discurso, fundamentada na arquegenealogia foucaultiana. O interesse desta pesquisa é descrever mais 

profundamente este acontecimento e refletir sobre a identidade da figura e do corpo da mulher que se faz 

homem. Ao analisarmos os enunciados da reportagem com uma dessas virgens juramentadas, surgem dizeres e 

imagens, via memória discursiva, relacionadas com o poder e o saber de que trata Foucault. Com isso, 

podemos dar visibilidade tanto aos modos de subjetivação do ser feminino/masculino quanto à posição sujeito 

das mulheres em uma sociedade patriarcal em que ―ser homem‖ impõe uma questão de sobrevivência. 

Palavras-Chave: poder; corpo feminino; subjetividade. 

 

Introdução 

Virgem Juramentada é um fenômeno que se faz presente desde a primeira metade do século 

XIX, na região dos Bálcãs. Para nos situarmos mais precisamente, trata-se dos Alpes 

Dináricos, a cordilheira que se estende na parte ocidental da península balcânica. A principal 

característica desta prática é a existência de mulheres biológicas vestidas com roupas 

masculinas e que se valem de armas de fogo, além de desempenharem trabalhos masculinos. 

Deixam de ser mulheres e passam a ser homens – sem que haja uma redesignação de sexo -, 

para que assim possam ser aceitas numa sociedade patriarcal. 

Essa prática cultural, à qual este trabalho se dedica, ocorreu principalmente entre a 

comunidade rural e pastoral, e raramente em espaços urbanos. A herança de nomes e 

propriedades foi direcionada somente para a linha masculina. Portanto, tal estrutura social 

não permitiu que as mulheres desfrutassem de seus direitos sociais nesse espaço em que 

somente os homens possuem direitos (à herança, ao trabalho, ao dinheiro etc). Todas as 

tarefas foram estritamente divididas em masculinas e femininas. Essa dicotomia masculino-

feminina entre direitos e obrigações criou condições e razões para o surgimento do 

acontecimento das virgens juramentadas. 

Os termos virdžina, muškara, tobelija, cura eram usados conforme o lugar em que o 

acontecimento se manifestava para denominar tal fenômeno. Se olharmos gramaticalmente 

para esses enunciados, todos são os substantivos femininos o que remete a alguns dos 

indícios específicos desse acontecimento. Porém, analisando a massa documentária em torno 

desse fenômeno o nome que mais aparece é tobelija derivado da palavra turca tobe que 

significa juramento. O juramento que está relacionado com a eterna virgindade delas. 

Em vista disso, o interesse principal desta pesquisa é melhor compreendermos o 

acontecimento das virgens juramentadas através da Análise do Discurso, com base na 

arquegenealogia do pensador francês Michel Foucault. Portanto, a pesquisa será pautada nas 

seguintes perguntas: quais as condições sócio-históricas de emergência dos enunciados que 

produzem discursivamente o sujeito mulher-homem-virgem juramentada ao longo da 

história?  
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Por que esses enunciados e não outros? 

Para responder a essas perguntas, desenvolveremos um trajeto teórico-analítico a luz dos 

seguintes objetivos: (i) analisar os discursos cujos efeitos de sentido foram produzidos na 

criação de uma subjetividade específica da região do sudeste europeu; (ii) descrever o 

contexto histórico em que surgiu o acontecimento, decifrando o corpo desse sujeto feminino 

que se assujeitou em vista do poder na sociedade; (iii) entender através do gesto 

arquegenealógico esse sujeito como mulher viril que apenas assume os trabalhos e as 

atitudes tradicionalmente masculinas, como também desenvolve ódio e aversão por outras 

mulheres, considerando-as, por exemplo, como seres desprovidos de inteligência. 

 

Metodologia 

A pesquisa será constituida em três partes, separadas em fundamentação teórica da análise 

do discurso, contexto histórico das virgens juramentadas e análise. A partir dos pressupostos 

teóricos formulados por Michel Foucault nos livros Arqueologia do Saber (2014), 

Microfísica do Poder (2012), A Ordem do Discurso (2014) será possível dar visibilidade à 

metamorfose de um sujeito feminino que se faz masculino. 

A fim de delimitarmos nossa análise, mobilizaremos alguns conceitos relevantes. 

Começaremos com noção do discurso que é concebido, em suas várias materialidades, como 

lugar dos saberes e o encontro do linguístico e do histórico, mostrando assim a visibilidade e 

dizibilidade sobre um objeto de uma sociedade e um tempo específicos. Ao falarmos do 

discurso, será necessário abordarmos o conceito de poder que, conforme Foucault (2012), 

está em todos os lugares e é indissociável de uma história da subjetividade. Com isso, será 

importante ver a história ―como lugar de reencontrar a descontinuidade e o acontecimento, a 

singularidade e os acasos‖ (FOUCAULT apud REVEL 2005, p.58). 

No meio dos vários materiais a serem analisados como: relatos, livros, documentos, 

fotografias e filmes relacionados com as virgens juramentadas, selecionamos uma 

reportagem sobre uma delas, chamada Stana Cerović, com foco nos enunciados, que 

demonstram umas das regularidades típicas desse acontecimento, que envolvem virilidade, 

aversão por outras mulheres e vontade de se comportarem como homens. 

 

Resultados e discussão 

Apresentaremos brevemente os resultados obtidos na análise de uma reportagem realizada 

no ano de 2004, em Montenegro, com uma virgem juramentada cujo nome é Stana Cerović. 

Ela foi a mais nova das cinco filhas de uma família com muitos antecedentes que foram 

heróis na história montenegrina. Os pais, por não terem o filho homem, ensinaram-na a se 

comportar como um menino o que definiu suas condições subjetivas para sempre. 

Com relação ao nome dela, ele deriva do verbo stati (parar) e pode ser pensado a partir da 

converção em Stana (chega de meninas), o que aponta para o forte desejo dos pais de não 

terem mais meninas, pois careciam de pelo menos um filho capaz de desempenhar o papel 

específico do homem. A ele, caberia o poder de cuidar e de gerenciar a propriedade da 

família, dando continuidade à árvore genealógica que foi extremamente importante e que 

dependia somente herdeiros do sexo masculino. 

Antes de começarmos com os resultados por meio da análise dos enunciados da reportagem, 

é importante salientarmos a emergência do corpo como objeto do discurso, visto que o 

acontecimento das virgens juramentadas remete a um corpo feminino que se assujeitou ao  

ponto de assumir o papel de um homem. Além disso, como afirma Foucault, ―o corpo é o 

lugar de proveniência, a arqueologia dos extratos discursivos onde se formam os saberes‖ 

(FOUCAULT apud COURTINE, 2013, p.16). 
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O corpo, para Foucault (2005), representa o alvo de poder. Isso se dá devido à concepção do 

poder que é possível ser definida como o ato de um sobre o outro, ou seja, esses efeitos de 

relações de poder que se tornam visíveis justamente no agir sobre a ação dos outros. Por 

causa desse fato, o poder passa a tratar o corpo como algo que pode ser formado, corrigido 

ou reformado. 

Essas observações nos ajudam a entender como e porque as virgens juramentadas, ao 

assumirem o papel de homem, com todas as práticas e regras, conseguiram um determinado 

poder num dado momento sócio-histórico e numa sociedade com a mentalidade patriarcal 

muito forte. A prática do juramento à eterna virgindade que transformou muitas 

características do corpo e da identidade delas, fez desse fenômeno um acontecimento 

discursivo que nos instiga a compreender a rede de sentidos tramada a partir do que (não) se 

diz. 

O primeiro enunciado extraído do início da reportagem sustenta a designação. No início do 

programa, o repórter, com seus assistentes, perguntou a ela Como está a senhora? e ela 

respondeu Eu sou senhor. Já nesse primeiro enunciado, Stana – nome feminino – recusa o 

pronome de tratamento destinado às mulheres, e se reconhece, também linguisticamente 

como homem. Se olharmos na gramática, os enunciados o senhor e a senhora são usados em 

tratamentos formais, quando existe um distanciamento entre locutores e as desinências 

dessas palavras estão atreladas aos fatos de que estamos, obviamente, diante dele ou dela. 

Uma das primeiras características a serem observadas é com relação à forma da língua, mais 

precisamente as categorias de gênero, com a quais elas preferem de ser tratadas. 

Mais adiante, perguntaram se ela preferia, quando entrevistada, falar com jornalistas homens 

ou com jornalistas mulheres ao que ela respondeu: Os homens! O que elas sabem? Esses 

enunciados remetem a uma memória discursiva produzida antes e em outro lugar, porque, ao 

serem produzidos, atualizam-se enunciados já existentes na memória de um saber contrário à 

feminilidade, ou melhor, a educação de mulheres que devia ser relativa apenas aos homens e 

que a feminilidade e saber se excluem. Isso porque todo enunciado "para si mesmo uma 

existência remanescente no campo de uma memória, ou na materialidade dos manuscritos, 

dos livros e de qualquer forma de registro" (FOUCAULT, 2007, p. 31-32). 

O enunciado selecionado a seguir se inscreve em uma rede de memória que atualiza outros 

discursos misóginos, que evocam fundamentalmente o ódio pelas mulheres. O repórter em 

um momento acrescentou dizendo que as mulheres jornalistas escreveram muitas coisas 

lindas sobre ela. Sobre esse comentário ela disse: Sim, escreveram alguma coisa boa, mas 

para mim são odiosas e pronto!. Isso retoma uma maneira de ver e reconhecer as mulheres à 

luz de uma historicidade que chega a nossa atualidade mediante práticas de hostilidade, 

discriminação e rejeição do ser mulher. A misoginia tem origem no grego miseó- ódio e 

gyné- mulher. E justamente naquele enunciado, produzido por uma mulher que se constitui 

como homem, está a definição do próprio termo, cujos sentidos indicam de modo paradoxal 

o desprezo dela/dele pelas mulheres. 

À pergunta se ela gostava de atirar, ela respondeu com muita satisfação: Isso é a minha 

alma!. Além disso, perguntou ao repórter: Tem algum rifle para me dar, por favor?. A 

referência ao rifle associado ao enunciado em que ela diz que o ato de atirar é a sua ―alma‖, 

portanto, sua vida, deixam claro que ocorre um total apagamento da feminilidade e todas as 

características tradicionais atrelada a esse modo de ser mulher, tais como fragilidade, 

languidez, fraqueza etc.  

A feminilidade, nesses termos, cede lugar para a virilidade dessa mulher homem, produzindo 

um efeito de corpo duplo. 

Ao analisarmos esses quatro enunciados, voltando para historicidade de cada um deles, 
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mostramos a afirmação de Foucault (2005) de que o problema da produção histórica das 

subjetividades pertence à descrição arqueológica da consituição de saberes sobre o sujeito o 

que nos leva a entendermos melhor como se consituiu o sujeito virgens juramentadas. 

 

Considerações Finais 

Este estudo sobre os discursos que constituem o sujeito virgem juramentada, explicitam 

preliminarmente alguns contornos da subjetividade da mulher transformada em homem. São 

discursos que impõem um gesto de interpretação que não pode deixar de considerar a 

história das mulheres dos Bálcãs que não separa da história do corpo, da sexualidade e das 

práticas normatizadoras que sexualizaram, desde a noite dos tempos, os espaços e as práticas 

subjetivadoras de homens e mulheres. Ao mesmo tempo, a volta ao arquivo da memória 

possibilita-nos identificar os deslocamentos e as rupturas na criação do sujeito feminino. 

Os enunciados materializados na reportagem e organizados em discursos apontam para a 

fabricação de uma mulher viril, responsável pelos trabalhos masculinos, que aceita ser 

chamada somente de senhor. Apresenta-se também como mulher convertida em homem que 

tem ódio por outras mulheres, considerando-as desprovidas de inteligência. Tudo isso é 

fortemente ligado ao corpo como lugar a partir do qual se pode fazer arquegeneaologia do 

sujeito mulher-homem-virgem juramentada. 
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DISCURSO, CORPO E PODER NA PRODUÇÃO DO SUJEITO  

HELEN ADAMS KELLER¹ 

QUADROS, Suellen Fernanda de ² 

WITZEL, Denise Gabriel³ 

Resumo 
A presente pesquisa debruça-se sobre a fabricação discursiva do sujeito Helen Adams Keller (1880-1968) - 

mulher norte-americana, cega e surda que, mesmo com suas limitações, reinventou a linguagem, superou 

regras e normas impostas pelas práticas sociais e se tornou uma militante em prol dos direitos das mulheres e 

das pessoas com deficiência. A base teórica que norteará este trabalho será a Análise do Discurso (AD) de 

linha francesa, que possibilitará um estudo aprofundado das formulações arquegenealógicas de Michel 

Foucault, notadamente dos seguintes conceitos: discurso, corpo, poder, sujeito e subjetividade. O percurso 

analítico, composto por séries enunciativas, volta-se para as práticas discursivas em torno de Keller e sua 

relação indissociável na constituição do sujeito. 

Palavras-chave: Práticas discursivas; interdiscurso; construção subjetiva. 

Introdução 
“Helen Keller está ao lado de César, Alexandre, Napoleão, Homero, Shakespeare 

 e dos demais imortais (...) 
Ela será famosa daqui a mil anos como é agora.” (Mark Twain) 

 

Ao lançarmos um olhar arquegenealógico para a história das mulheres, vemos que durante 

muito tempo o poder dos discursos religiosos, médicos e políticos subjetivaram e 

silenciaram muitas mulheres (PERROT, 2013). Helen Keller se inscreve em certas ordens 

discursivas não apenas como um corpo feminino subjugado, mas também como um corpo 

de mulher-surda-cega, o que remete a sentidos e práticas de um corpo deficiente, indefeso e 

incapaz. Dito de outro modo, a condição de inferioridade é agravada em diferentes 

processos discursivos pois para além da questão de gênero, temos a noção de deficiência e o 

jugo da anormalidade (FOUCAULT, 2001) inscrito em seu corpo.Nosso enfoque priorizará 

esse corpo como objeto discursivo, inicialmente, em sua infância, visto apenas como algo 

que se movimenta e reage por impulsos e instintos de imitação, mas que ao ser 

confrontado nas tramas do poder disciplinar e do biopoder, resiste e irrompe como um corpo 

militante no qual o desenvolvimento da linguagem associa-se ao do pensamento em meio as 

interações entre o cognitivo, o afetivo e o linguístico. Trata-se, fundamentalmente, de uma 

superação dos padrões sociais que desconstruiu verdades produzidas, por vários 

enunciadores, em meio a exercícios de poder-saber. Dessa forma, partiremos da pergunta 

norteadora ―como se dá o funcionamento discursivo em torno da fabricação do sujeito 

Helen Keller? ‖, a partir da qual investigaremos os vestígios históricos que nos permitem 

compreender como a linguagem e os interdiscursos influenciaram na constituição do sujeito 

e de sua subjetividade. O nosso objetivo principal consiste em entender, com Foucault, os 

discursos e as verdades acionados pela memória e materializados em enunciados que 

constituem nosso material de análise. 

Especificamente, objetivamos i) compreender, à luz dos conceitos foucaultianos, como os 

discursos subjetivaram o sujeito mulher-surda-cega; ii) contextualizar historicamente a 
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posição- sujeito de Keller na sociedade, segundo o que se diz/ disse sobre ela; iii) promover 

um trajeto analítico ancorado nos pressupostos arqueológicos da AD, segundo Michel 

Foucault, articulando-os à sua genealogia e, desta forma, lançar um olhar sobre as práticas 

discursivas em torno do sujeito e do corpo, observando sua conduta e contraconduta, num 

intenso exercício que confronta o poder e a resistência. 

 

Metodologia 

A pesquisa será organizada em três momentos, divididos em fundamentos teóricos da análise 

do discurso, contexto histórico sobre Helen Keller e análise. Primeiramente, refletiremos 

sobre alguns conceitos abordados por Michel Foucault nos livros Arqueologia do Saber 

(2016), A Ordem do Discurso (2014) e Microfísica do Poder (2012), a fim de realizarmos 

nosso arcabouço teórico, juntamente com as reflexões propostas por Courtine (2013. P.49), 

para que possamos ―converter os indícios que libera o percurso do olhar sobre o corpo em 

signos pela enunciação de um discurso que atribui aos caracteres percebidos um estatuto 

significante, dotando-os de um sentido‖. Para retornarmos à história das mulheres, 

iniciaremos com Perrot (2007), que faz uma reflexão arqueológica sobre os silêncios e as 

condições subjetivas do sexo feminino. Com efeito, poderemos significar as mulheres como 

sujeitos ora apagados, mas ora ativos pertencentes a uma história de modo a compreender, em 

paralelo e complementarmente, a história dos sujeitos deficientes, até chegarmos a Keller. 

Nosso corpus será constituído por séries enunciativas extraídas dos seguintes materiais de 

análise: (i) a autobiografia de Keller (2008); (ii) o filme ―O Milagre de Anne Sullivan‖ 

(1962); (iii) e entrevistas e reportagens disponibilizadas no Youtube, ainda a serem 

selecionadas. Dessa forma, sob um olhar analítico, voltaremos nossa atenção para a 

emergência do enunciado, tendo em conta os efeitos do poder que produzem o discurso 

verdadeiro. Daremos visibilidade à regularidade enunciativa que demonstre como era o 

comportamento de Keller e como ela era vista antes da chegada da professora Anne Sullivan 

e como ela se inscreveu em diferentes formações discursivas após ter adquirido a linguagem, 

tornando-se uma militante em prol dos direitos dos menos favorecidos, escritora renomada e 

exemplo mundial de superação. 

 

Resultados e discussão 

Ao realizarmos uma análise sob a ótica arqueológica foucaultiana, faz-se necessário 

compreendermos fundamentalmente o enunciado e suas especificidades e, partir dele, 

entendermos a intrínseca e constante relação entre poder e resistência, considerando as 

condições sócio-históricas e as práticas discursivas que emergem dos mais distintos meios 

sociais e enunciadores, ao longo dos tempos. Além disso, é necessário conceber a 

historicidade no funcionamento da linguagem que nos diz quem é, quem foi ou quem 

poderia ser o sujeito Helen Keller. Partindo do princípio mediante a relação do enunciado 

com outros enunciados – ditos em outros lugares e em outros tempos – que formatam a 

memória discursiva e o interdiscurso. 

Olhamos para o discurso como um conjunto de fatos linguísticos (e não linguísticos) 

enunciados e produzidos em um determinado momento histórico e consideramos a forte 

relação entre o que é dito/escrito e a História. Visto que, o enunciado, na perspectiva de 

Michel Foucault, não corresponde a um ato de fala, a palavras, frases ou expressões, nem se 

apoia apenas em uma estrutura proposicional. Trata-se da unidade mais elementar do 

discurso. De acordo com Foucault (2016), é no campo associado que um enunciado se 

consolida, por meio de uma série de formulações, nas quais ele se inscreve e constitui um 

elemento passível de repetição, modificação ou adaptação, presente em um jogo de relações 

que irrompe em uma função enunciativa. Por meio da relação entre um enunciado e outro 
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temos o referencial, que possibilita a definição da existência de um lugar e de uma condição 

presentes em um campo de emergência e atribui sentido a uma frase e valor a uma 

proposição e a sua existência material que consiste em uma substância, um suporte e uma 

data que compõem um enunciado, permitindo sua reestruturação, sua reformulação e 

reatualização. Segundo Foucault, 2016, se não houvesse enunciado, a língua não existiria. Na 

teoria foucaultiana, podemos lançar um olhar analítico para o sujeito, diferentemente da 

análise permitida pela sintaxe, compreendendo sua determinada posição e um lugar vazio, 

ambos que podem ser preenchidos por diferentes sujeitos, caracterizando assim o sujeito do 

enunciado. Desta forma, podemos olhar para nosso objeto de pesquisa e encontrarmos neste 

sujeito ‗deficiente‘ um corpo a ser ―decifrado‖ (COURTINE, 2013). Interessa-nos, portanto, 

os discursos que possibilitam informações sobre sua vida: a doença que ocasionou a perda da 

visão e da audição aos 19 meses de idade; o poder de associação adquirido por meio do 

toque e a influência que esta percepção teve durante a fase de aquisição da linguagem, 

mediada pelas valorosas instruções da professora Anne Sullivan; sua formação educacional 

que corroborou à sua vida social e aos trabalhos desempenhados em prol dos direitos das 

pessoas com deficiência e das mulheres. Keller, durante toda sua infância, foi subjetivada, 

comparada aos animais, pois não tinha linguagem e, consequentemente, não tinha 

pensamento e nem noção de Ego, conforme relatado por ela (1914 apud Espaço: informativo 

técnico- científico do Ines, 1997, p. 34): Eu me lembro, embora através do toque, que eu 

tinha um poder de associação [...]. Mas isto não era pensamento em qualquer sentido. Era a 

mesma espécie de associação que os animais têm de se protegerem da chuva. Aqui 

percebemos um enunciado que nos mostra como Keller era discursivizada durante sua 

infância, mais precisamente na fase que antecede sua aquisição de linguagem, na qual era 

comparada aos animais devido ao seu jeito de imitar, se comportar, gritar e agir conforme 

seus instintos. Por meio de alguns enunciados extraídos do filme ―O Milagre de Anne 

Sullivan‖ (1962), poderemos entender o funcionamento dos discursos de alteridade e poder 

reverberados por diferentes sujeitos, todos homens (especificamente um serviçal (1), o irmão 

(2) e o pai de Keller (3)), que diante de suas atitudes consideravam: Acho que ela está 

tentando falar! agora está ficando maluca, comendo ela mesma! (1); [...]quando a pequena 

selvagem matar alguém [...] eu não tinha ideia de que uma criança surda e muda pudesse 

ser tão violenta; A melhor coisa que podemos fazer seria achar um sanatório em um lugar 

bonito onde ela pode ser bem cuidada. Tais enunciados faziam com que Keller fosse 

discursivizada como uma maluca, selvagem e violenta que não tinha compreensão do mundo 

que a cercava e precisava ser enclausurada para receber intervenção por meio de 

medicamentos e ter seu corpo e sua mente controlados. Assim subjetivada, Keller era 

constantemente vigiada e punida (FOUCAULT, 1987). Por sua vez, no enunciado Foi o 

despertar da minha alma que primeiro rendeu a meus sentidos seu valor, seu conhecimento 

dos objetos, nomes, qualidades e propriedades. O pensamento me tornou consciente do amor, 

alegria e todas as emoções. Eu estava ávida de saber. Keller (1914 apud Espaço: informativo 

técnico- científico do Ines, 1997, p. 35), nos proporciona olharmos para a profundidade do 

adjetivo ―ávida‖, que, convocando outros discursos por meio de uma rede de memória, 

atualiza uma vontade de saber e, consequentemente de poder a partir da qual Keller se 

reinventou, descobriu e interferiu no mundo ao seu redor. Não era apenas uma mera interação 

com as pessoas, mas sim, uma forma de libertação para chegar a discursos e práticas nunca 

(antes) alcançados. 

 

Considerações Finais 

Os três enunciados brevemente apresentados demonstram as discussões que são traçadas na 

dissertação que está em construção, por meio da qual vislumbramos de discursos que 
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influenciam na construção do sujeito Helen Keller e de sua subjetividade, das seguintes 

formas: fase da infância que antecede a aquisição da linguagem, discursos de alteridade, 

poder, resistência, conduta e contraconduta sobre o/e do sujeito da pesquisa e período de 

descobertas, aprendizado, militância e condecorações. Keller pertence a um grupo de 

mulheres que superou as barreiras impostas pela sociedade e, mesmo em meio ao 

preconceito, movida por sua mente conseguiu interagir com todos ao seu redor e ser 

reconhecida mundialmente. Seus esforços resultaram em uma inteligência considerada 

extraordinária, que a tornou escritora, conferencista e militante de muitos sujeitos indefesos. 

Desta forma, foi discursivizada como sendo um sujeito que não apenas ultrapassou suas 

limitações linguísticas, mas como alguém que desestabilizou verdades sobre a deficiência. 

Motivada pela sua força de vontade e pelos ensinamentos de sua professora, Keller, 

acompanhada de Sullivan, percorreu o mundo em busca de conquistar direitos para as 

mulheres e para os cegos e surdos. Olhar para os discursos construídos em torno da história de 

Helen Keller faz com que entendamos a relação estabelecida entre corpo e poder, que por 

meio de discursos disciplinares deixa de ser um corpo considerado selvagem para se tornar 

um corpo dócil. Segundo Foucault (apud REVEL 2005, p. 67), o poder ―não é uma entidade 

coerente, unitária e estável, mas de ‗relações de poder‘ que supõem condições históricas de 

emergência complexas e que implicam efeitos múltiplos‖ e, para ele, esse poder só pode ser 

exercido sobre um sujeito livre, ato que se torna visível na postura de Helen Keller. 
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A PRESENÇA FEMININA NAS MEMÓRIAS INVENTADAS DE MANOEL DE 

BARROS: PERSPECTIVAS E (RE)CONSTRUÇÃO DAS MULHERES PRESENTES 

NA INFÂNCIA DO EU-LÍRICO E DO POETA.1
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Resumo 
Nas memórias inventadas (As infâncias de Manoel de Barros, publicadas entre 2003 e 2008), várias mulheres 

emergem das linhas: a mãe, a avó, a moça indiana, a velha paraguaia entre outras que construíram, sem 

percepção ou conhecimento pragmático, o olhar do menino para a mulher. A busca pelas figuras femininas 

sutilmente citadas, descrevem através da leitura das entrelinhas, a importância do gênero na infância, na 

afetividade e na sensualidade do menino-homem. A partir da leitura de teóricos sobre a mulher e o corpo, 

transcreve-se a visão do menino (eu lírico), o deslumbramento e a curiosidade sobre a nudez, a liberdade e as 

imagens que se concretizam na memória inventada do poeta. 

Palavras-chave: Memórias; figura feminina; infância. 

 

Introdução 

No texto poético, a recordação é a trilha por onde retornam ao presente as imagens da 

lembrança. Para Benjamin (1985), um acontecimento vivido é finito, ao passo que o 

acontecimento lembrado é sem limite, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e 

depois. Nos desvãos, a memória é evocada, no entanto criam-se as imprecisões do vivido, 

pois a escrita da memória é dita em torno de uma história fragmentária e rasurada, na qual 

cria-se uma fronteira entre o eu lírico e o eu biográfico. Nesse sentido, o homem que recorda 

se recompõe incessantemente como ser poético. Para Silviano Santiago: 

 
[...] Não se dão eles, enquanto objeto de conhecimento, nunca como seres de carne -

e-osso, próximos e presentes, mas como 'meras sombras', como figuras que saltam 

de retratos, como atores representando situações estereotipadas ditadas por 

documentos, - todos os seus se encontram, em suma, reduzidos a figuras-em 

linguagem, característica esta que passa a ser sua essência. ( SANTIAGO. 1976, p. 

82-83). 

 

Na poesia de memória do poeta Manuel de Barros, o leitor é convidado a viajar pela 

imaginação e pelas linhas inventadas na composição singular quase desconsiderando as 

letras. A construção de sentido é feita pelas pistas deixadas nos textos, por meio da criação 

de imagens, pela sugestão de suas memórias, que são inventadas, indiciando, a partir desse 

pressuposto, uma estratégia de leitura, um caminho a ser percorrido por seu leitor. O texto 

manuelino narra e inventa a infância, apresenta um universo que revela o homem. 

Manoel de Barros inicia, em 2003, a publicação de uma série de três edições com poemas 

que viriam a compor a autobiografia do poeta. Foram intitulados de: Memórias inventadas:  
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A infância (2003), Memórias inventadas: A Segunda Infância (2006), e Memórias inventadas: A Terceira 

Infância (2008). Os poemas editados em folhas amareladas e soltas, presas por uma fita dentro 

de uma caixinha de papelão. A apresentação da obra retoma o que fica guardado na memória, 

ou em velhos baús, conforme as palavras do próprio poeta: ―Queria que nossas caixinhas 

deixassem nos leitores um gosto de fonte.‖ (BARROS, 2008) 

O poeta ao voltar ao passado, não o faz apenas como uma simples visita a uma imagem, mais 

do que isso, nesse processo apura a lembrança para carregar a percepção do ocorrido na 

época, atualizando-a e a modificado, para assim, justificar a construção poética do presente. 

As cenas que compõem sua poética, ou "memórias inventadas", não são organizadas por uma 

linha cronológica. A arquitetura de suas memórias são dispostas pelos valores afetivo- 

emocionais das descobertas do menino e do adulto, e das coisas que vivem a poesia. As 

"memórias inventadas" se realizam no devaneio, que não tem datas. Desse modo,  as 

sensações vivenciadas e o olhar sobre o real se cruzam, mas o próprio poeta indica o 

caminho. Dessa forma, a memória de Manoel de Barros refere-se aos valores vividos, de 

acordo com Raquel de Souza, 
são valores referidos à poesia em possibilidades de formas e de temas, e não à infância no sentido 

estrito do termo. O passado não é estável e que acorre à memória sempre de maneira diferente. Para 

ir à memória mais profunda, é preciso reencontrar, para muito além dos fatos, os valores que ficaram. 

(SOUZA. 2012, p.100) 

A linguagem verbal, em especial a poesia, pode ser entendida como gestos do corpo de um 

sujeito a efetivar no mundo a comunicação de sua intencionalidade em relação ao próprio 

mundo e aos outros. Todorov reitera que a memória é uma seleção, e só se conserva aquilo 

que se elege. E mais ainda: como a memória é um ato seletivo, essa seleção é feita a partir de 

determinados critérios, os quais, conscientes ou não, servirão igualmente para a utilização 

que faremos do passado. 

Souza (2012) assevera que a obra de Barros retoma o menino de suas memórias que só tem 

existência na confluência da descoberta da literatura e seus temas poéticos. A memória do 

velho Manoel obedece ao critério da seleção de imagens nas quais os valores afetivos 

demarcam a poesia que surge das pequenas coisas, dos seres ínfimos. E, como o foco 

irradiador dessas memórias é a poesia- ela mesma- todo o demais será marcado pela 

diferenciação. Sendo assim, a obra de Manoel de Barros apresenta, sim, uma ―fidelidade à 

memória pessoal‖ (SISCAR, 2000, p. 163), na medida em que tem traços autobiográficos, 

mas, principalmente, o poeta opera pela ficcionalização da memória pessoal, construindo um 

outro: o sujeito lírico. 

 
Metodologia 

A metodologia proposta é a análise descritiva e bibliográfica, as atividades serão efetivadas 

pela pesquisa bibliográfica e construção de definições e construção do papel feminino a 

partir dos poemas presentes nas Memórias Inventadas: As infâncias de Manoel de Barros – 

A primeira Infância, A segunda Infância e A Terceira Infância. Uma vez completadas, as 

informações obtidas deverão ser trabalhadas de tal forma que permitam uma análise que 

favoreça a construção da dissertação e a apresentação das constatações.Conforme a 

metodologia adotada, o projeto se dará através dos seguintes procedimentos metodológicos: 

- Primeiramente, levantamento bibliográfico; 

- Fundamentação teórica competente para a formulação das respostas presentes na 

Introdução deste; 

- Numa terceira fase, elaboração dos dados pesquisados, interpretando-os segundo o 

referencial teórico escolhido; 

Por fim, apresentação dos textos construídos. 



 

147 
 

Resultados e discussão 

A poesia de Manoel de Barros transcreve em suas linhas e entrelinhas a visão de uma mulher 

escondida. Versos que trazem um eu lírico menino no universo de um poeta adulto. A cada 

verso, a aventura se transforma em um jogo de descobrimento, curiosidade e sedução do 

olhar. Afinal, ―não liberamos a sexualidade, mas a levamos, exatamente ao limite.‖ 

(FOUCAULT, 2001). E esse limite aparece nas convenções, analogias, preconceitos que se 

percebem nos poemas de Manoel. A transgressão, usada como palavra de ordem, 

desconsidera a liberdade dita. A mulher é observada e caracterizada na visão infantil das 

lembranças do autor. O que pode ser real ou não. No verso de Manoel de Barros, a tradição 

de ensinar o olhar, ensinar o que ver continua enraizada. 

 
Considerações Finais 

Dissertação em andamento. 
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A PERCEPÇÃO DE FUTUROS PROFESSORES DE LÍNGUA MATERNA SOBRE A 

LEITURA
1 

 

REGIANI PEREIRA, Juliana
2 

BARETTA, Luciane
3 

Resumo 
A leitura é um processo que vai além da decodificação das letras. É uma ação que envolve raciocínio e 

reflexões no processo interpretativo de um texto. O aprendizado da leitura vem sendo mais estudado 

após avanços em pesquisas nas áreas de psicolinguística, psicologia cognitiva e neurociência. Com esses 

estudos, passou-se a verificar a importância das estratégias de leitura, operações que o leitor utiliza para 

auxiliá-lo no uso de informações durante uma leitura. Entendendo a importância da leitura e de seu 

ensino, surgiu o interesse em pesquisar qual é a percepção que futuros professores de língua materna 

têm a respeito da leitura. 

Palavras-chave: leitura; concepção leitora; ensino. 

 
Introdução 

A leitura ocorre incialmente com a decodificação de letras por meio do princípio 

alfabético (MORAIS, 2013), porém, ler é muito mais do que um simples processo 

mecânico de decifração gráfica. É uma ação de raciocínio a qual compõe várias 

reflexões na construção da interpretação de uma mensagem escrita. O ponto de partida 

da leitura são as informações fornecidas pelo texto e pelos conhecimentos do leitor e, 

ao mesmo tempo, acontecem muitos processos de reflexão com a finalidade de 

controlar o progresso interpretativo (DEHAENE, 2012; SOUZA, 2012; FLÔRES, 

2007; COLOMER; CAMPS, 2002; SMITH, 1989). 

Visando entender o processo de leitura, ocorreram muitos avanços dos estudos da 

psicolinguística, psicologia cognitiva e mais recentemente, da neurociência; passou- se 

então a dar maior atenção a fatores ligados à maneira com a qual se percebe um texto 

ao ser lido, bem como sua relação com a visão, oralidade e a velocidade de leitura. A 

partir dos anos 80 do século XX, momento em que várias disciplinas voltaram-se ao 

estudo da leitura, aumentou o número de pesquisas sobre a compreensão de textos e, 

dessa forma, avançou-se muito em relação aos estudos a respeito dessa habilidade 

(FINGER-KRATOCHVIL; BARETTA, 2015). 

Dentre os estudos voltados a questões cognitivas do processo de leitura, há uma 

importante contribuição que são os estudos a respeito de estratégias de leitura, as quais 

funcionam como operações que o leitor utiliza para auxiliar em sua aquisição, 

armazenagem, recuperação e uso de informações durante a leitura de um texto. 

Estratégias de leitura são como recursos para facilitar o aprendizado e a compreensão 

textual e são divididas em: (a) cognitivas, que estão relacionadas ao processamento 

mental e manipulação de nova linguagem, em (b) metacognitivas, que estão ligadas ao 

planejamento, avaliação e monitoramento da leitura, e (c) as sociais, chamadas 

também de afetivas, que são aquelas as quais estão vinculadas a atitudes do leitor no 

seu ambiente social, como por exemplo, a sala de aula (SOUZA et al, 2010; SILVA, 

2001; SOLÉ, 1998; KATO, 1990; KLEIMAN, 1989 a.; KLEIMAN, 1989 b.). 
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O professor deve saber usar e ensinar as estratégias de leitura, pois é por meio destas que o 
leitor consegue ter maior autonomia no processo de compreensão textual. A sua utilização 
proporciona um contato mais aprofundado com os textos lidos e coopera com o êxito dos 
leitores no processo de compreensão e alcance de seus objetivos de leitura, contribuindo para 
que os alunos aprendam mais com suas leituras (BURTON, 2008). 
A partir de inúmeras investigações com relação à leitura, seu ensino e as estratégias 

leitoras, verificou-se duas importantes pesquisas que contribuíram para o surgimento 

desta proposta de estudo. Uma delas foi realizada por Andrade, Gil e Tomitch (2012), 

com estudantes universitários, cujo título é ―Percepção de Estratégias de Leitura em 

LE de alunos universitários‖ e que, por meio de um questionário, teve como objetivo 

verificar a percepção do uso de estratégias de leitura em língua estrangeira (LE) por 

estudantes universitários, levando em consideração o propósito que estes leitores 

aplicam às situações de leitura. 

A pesquisa foi realizada com acadêmicos da terceira fase do curso de Letras, ou seja, 

aqueles que provavelmente serão ou já são professores de línguas e, portanto, serão ou 

já são formadores de leitores. Os resultados demonstraram que muitos participantes 

não sabem o que são estratégias de leitura, ainda que as tenha utilizado 

inconscientemente enquanto responderam ao questionário, dado que chama a atenção, 

pois se esses (futuros) professores desconhecem a existência das estratégias de leitura, 

dificilmente irão fazer uso delas para ensinar seus alunos a lerem e melhor 

compreender um texto. 

A outra pesquisa foi realizada por Baretta, Finger-Kratochvil e Silveira (2012), a qual 

revela que os estudantes ingressantes do curso de Letras, apesar de reconhecerem a 

importância da leitura, leem muito pouco no seu dia a dia. Fato bem preocupante é que 

100% dos participantes afirmaram que não leem romances, narrativas e histórias 

frequentemente, pois todos reportaram que esses gêneros nunca ou raramente são lidos 

ao longo do ano. Esse resultado é, de certa forma, perturbador. Esses alunos,  

professores em formação, ou seja, que irão formar leitores, dificilmente poderão 

incentivar seus alunos a lerem obras literárias se eles mesmos, aparentemente, não o 

fazem. 

Por entender a importância da leitura e do ensino dessa habilidade em sala de aula, 

surgiu o interesse em pesquisar qual é a percepção que futuros professores de língua 

materna têm a respeito dessa habilidade. Para isso, optou-se por fazer uma pesquisa 

com acadêmicos de 1.º e 4.º anos de um curso de Letras Português, para verificar como 

os acadêmicos se percebem como leitores e como futuros professores, bem como 

entender qual é o perfil do futuro professor de língua materna em relação à leitura. 

 

Metodologia 

A pesquisa será conduzida utilizando como instrumento um questionário, aplicado a 

acadêmicos de Letras Português. O instrumento foi construído por meio de adaptações 

de questionários propostos por Andrade, Gil e Tomitch (2012); Finger- Kratochvil 

(2010), que por sua vez, é uma adaptação do questionário utilizado pelo Pisa 2000; 

além de questionários utilizados pela Associação de Leitura do Brasil (2016) e por 

Caldart (2012). 

As perguntas propostas estão divididas em três seções: 1) perfil do leitor; 2) 

desempenho do leitor (futuro professor de línguas) ao ler e 3) seu posicionamento 

sobre a (futura) prática docente. A maioria das perguntas são de múltipla escolha, 

algumas são semiabertas (como a de idade e outras em que há a opção de marcar 

―outros(as)‖ e descrever, ou em alguns casos, em resposta ―sim‖, pede-se justificativa 
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ou descrição). Apenas cinco são perguntas dissertativas, a respeito de leitura e seu 

ensino. 

 

Considerações Finais 

O instrumento de pesquisa encontra-se em fase de revisão para posterior submissão ao 

Comitê de Ética e, por essa razão, ainda não foi aplicado. Dessa forma, até este 

momento, não existem resultados a serem discutidos. 

A dissertação está em fase de produção dos primeiros capítulos, que contemplam a 

revisão de literatura sobre o que é a leitura e quais são os aspectos cognitivos 

envolvidos nesta complexa tarefa; o processo de interpretação e compreensão textual; 

os tipos de leitor e seus propósitos de leitura; o ensino e as estratégias de leitura, 

finalizando com o quadro atual da leitura no Brasil. O capítulo da metodologia 

descreve os procedimentos e o instrumento a serem utilizados para a condução da 

coleta dos dados com os acadêmicos de Letras Português. 

Por meio da revisão teórica realizada até agora, é possível perceber o quão complexo é 

o processo da leitura das palavras, que se inicia na fase de alfabetização, mas que é 

construído constantemente ao longo dos anos escolares e de vida do leitor, já que a 

compreensão leitora faz parte do cotidiano das pessoas, mesmo após encerrado o 

período instrucional. Por essa razão, o ensino da leitura é muito importante na fase 

escolar, para que o sujeito tenha em sua bagagem, conhecimentos sólidos que o 

permitam ser um leitor independente e crítico para dar continuidade ao seu 

aprendizado durante toda a vida. 

Conclui-se, então, que o professor ocupa uma posição fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem e as estratégias de compreensão leitora são ferramentas 

essenciais que devem ser utilizadas e ensinadas pelos docentes para que os alunos se 

tornem de fato leitores proficientes e capazes de compreender textos diversos em 

variadas circunstâncias. 
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A ARTE DO ENCONTRO EM XOSÉ LOIS GARCÍA: UMA POESIA ERÓTICA 

DE TRANSGRESSÃO, RESISTÊNCIA E AMOR¹ 
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Resumo 
Xosé Lois García é um poeta galego, nascido em 1945, o qual desempenha um importante papel na vida 

literária da Galícia. Antólogo da poesia galega e de língua portuguesa, García desenvolve um relevante trabalho 

no campo da crítica literária e da arte, da tradução, da lusofonia, do teatro e da prosa, contando hoje com uma 

vasta produção con- stituída por 118 livros. Sua fortuna erótica é significante, contudo nunca antes estudada 

com profundidade. Por isso,  a relevância desta pesquisa está na realização de uma análise crítico-literária do 

fazer erótico de García, destacando as recorrências de estilos, formas e temas utilizados, na tentativa de apontar 

a linha de coerência estética e temática do escritor, bem como comprovar que sua escrita erótica está inserida no 

âmbito da literatura socialmente engajada, na qual García está inserido. Para isso, embasaremos o nosso 

trabalho na história da literatura erótica de Alexandrian (1991), na teoria do erotismo de Bataille (1980), e nas 

críticas literárias de Moura (2009) e Fontoura (2017). 

Palavras-Chave: Xosé Lois García; Literatura erótica; Erotismo. 

 

Introdução 

Xosé Lois García Fernández é um poeta galego, nascido na cidade de Lugo, em 22 de abril 

de 1945. Intelectual que desempenha um importante papel na vida literária galega, 

principalmen- te, em decorrência de sua trajetória de vida: filho de uma humilde família 

camponesa, criado, até os 20 anos, dentro na paróquia de Merlán, mudou-se para Barcelona, 

onde vive até hoje, e onde trabalhou como operário em uma fábrica de automóveis durante 

18 anos, período o qual classifi- cou de inferno, devido ao que via e vivia no ambiente de 

trabalho. Por isso, atuou como sindical- ista, e lutou na clandestinidade por ideais políticos 

de caráter socialista, em especial, pela eman- cipação da Galícia. Por isso, sua escrita é 

politicamente engajada e sua poesia é de combate, por meio do empoderamento das vozes 

das minorias e dos explorados, metaforizados na Galícia miserável. Além de escritor, cuja 

produção literária, iniciada em 1974, com Borralleira para semear unha verba, é atualmente 

constituída por 118 livros, García é antólogo da poesia galega e de língua portuguesa e 

desenvolve um relevante trabalho no campo da crítica literária e da arte, da tradução, da 

lusofonia, do teatro e da prosa. 

Sua produção erótica é significante, contudo nunca antes estudada com profundidade. Con- 

stam apenas os trabalhos que apontam as características gerais que perpassam a sua obra 

erótica: são as pesquisas, ensaios e análises críticas dos professores universitários Andytias 

Soares de Moura (2009) e Sirlei da Silva Fontoura (2017), e do escritor e biógrafo Camilo 

Gómez Torres  (2015). Moura (2009), também ensaísta, tradutor e poeta, em seu livro, A 

letrao ar: palavra- liberdade na poesia de Xosé Lois García, dedica o quinto capítulo, 

Beizos e bicos: poesia eróti- ca, poesia mortal, à discussão do lugar político da poesia 

pornográfica do escritor galego. Ao longo do capítulo, o ensaísta expõe uma visão geral da 

poesia amorosa, erótica e pornográfica de García, afirmando que o poeta aproxima os três 

gêneros em um só poema, demonstrando a dificuldade de se delimitar bordas entre os 
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mesmos, não sendo definitivas, portanto, as classifi- cações. Em seu livro, publicado no 

início de 2017, intitulado Entre memória, história e política: lirismo e engajamento na 

poética de  Xosé Lois García, Fontoura percebe a poesia erótica de Xo- sé Lois como forma 

de violência e transgressão, marcas da poética subversiva do galego. Já na biografia de 

García, Torres (2015) revela que, em Aquarium (1982), por exemplo, ao falar do amor 

humano, García inunda os seus poemas, não de amor platônico, mas sim do amor gozoso, 

físico e nos leva à morte, ao êxtase (Torres, 2015, p.277-280). 

Realizadas buscas no Portal de Periódicos da CAPES e no banco de dados do IBICT, não 

foram encontrados pesquisas a respeito da escrita erótica de Xosé Lois García, o que justifica 

a necessidade e a relevância de um trabalho de análise aprofundada sobre as recorrências 

temáticas e as nuances que perpassam o fazer erótico de García. Tendo em vista a 

significante produção erótica de Xosé Lois García, a qual compreende poesia, teatro e prosa, 

interessa-nos especifica- mente as principais obras que compõem sua fortuna poética: 

Aquarium (1982); Materia Corporal (1986); Falo de Baco (1998); Poemas Pornofálicos 

(2005), Pórticos do Gozo: poemas a Pantón (2008), além de poemas eróticos encontrados 

Kalendas e em Cancioneiro de Pero Bernal (mais precisamente o poema da raposa), e, com 

certeza, a sua última publicação, No Soño dos Ollos (2017). 

Nosso objetivo é realizar uma análise crítico-literária dos poemas eróticos delimitados aci- 

ma, destacando as recorrências de estilos, formas e temas utilizados por Xosé Lois García, 

na ten- tativa de apontar a linha de coerência estética e temática do escritor galego. Em 

segundo lugar, analisaremos a possibilidade de sua escrita erótica, com tendências 

pornográficas e obscenas, estar inserida no âmbito da literatura socialmente engajada, de 

trangressão, lutas, resistências e de amor por sua terra e língua, na qual García está inserido. 

 

Metodologia 

A análise critico-literária se fará em três grandes momentos: um primeiro, no qual nos ded- 

icaremos à leitura das obras teóricas acerca do erotismo e da literatura erótica. A partir 

dessas lei- turas teóricas, situaremos as obras de Xosé Lois García dentro dos vieses eróticos 

do amor lírico, do amor platônico, da sensualidade, da pornografia e da obscenidade, 

analisando as recorrências. No terceiro momento, refletiremos acerca da escrita erótica de 

García. 

 

Resultados e discussão 

Na Literatura e nas Artes, o Erotismo sempre foi considerado um gênero desprezado por ser 

um domínio de reputação frívola, imoral e violentamente combatido. Alexandrian (1991) 

con- ta A História da Literatura Erótica, revelando-nos a evolução das obras eróticas desde 

a An- tiguidade até aos nossos dias, e distinguindo erotismo, pornografia e obscenidade. 

Tratando de uma literatura cujo fim é afirmar os direitos da carne, o autor termina 

desmistificando ao público as ideias preconcebidas que obscurecem o conhecimento sobre o 

assunto, expondo lições de or- dem ética e fazendo-nos refletir a respeito das mudanças nas 

concepções sociais de corpo, do papel do homem, do papel da mulher, da noção de liberdade 

sexual e de sua manifestação longo do tempo. O ensaio de Alexandrian (1991), mostra-nos 

que os valores e as concepções da socie- dade mudam ao longo das épocas - o que era 

considerado imoral ou pornográfico no passado, ho- je pode não o ser e vice-versa -, e 

explica que nem sempre a literatura erótica, seus autores e obras foram obrigados ao 

anonimato e à clandestinidade. 

Após a leitura de A História da Literatura Erótica, podemos refletir como esse gênero 

testemunha verdades humanas, intrínsecas a todas as épocas, como o desejo amoroso, o 

prazer carnal e a liberdade sexual dos homens, revelando também as mudanças dos 
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costumes, da moral e do pudor ao longo do tempo. Conforme Alexandrian (1991) ―não é por 

prazer que se lê Gri- maudin, mas pela preocupação de obter informação completa sobre os 

desejos humanos. Para se ter uma ideia justa da sexualidade, é necessário examinar 

objetivamente os piores exageros dos autores que dela falam‖ (ALEXANDRIAN, 1991, p. 

319). Por trás de toda esta literatura erótica existem personalidades curiosas e às vezes muito 

instruídas, podendo, portanto, ser lidas e estu- dadas sem prejuízos à sociedade. 

É por esse viés que analisaremos a poética erótica de Xosé Lois García. Um poeta que 

caminha entre os limites do erotismo – amor, pornografia e obscenidade – para exaltar a arte 

do encontro com o outro, a sua língua e a resistência do povo da Galícia. 

 
Considerações Finais 
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O DIA DO JUÍZO – FOTOGRAFIAS E POEMAS DO ORDINÁRIO EM 

CACASO 1
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Resumo 

A partir da leitura do ensaio ―O dia do Juízo‖ de Giorgio Agamben presente em seu livro 

Profanações (2007), estabelecemos uma relação entre o anjo da fotografia e o anjo da 

poética de Cacaso. Para tanto, trabalhamos a ideia de fotografia tal como abordada no ensaio 

de Agamben e, adiante, explicamos como aparece a figura do anjo na poética de Cacaso. 

Pergunta-se quais são as possíveis conexões existentes, por meio da memória, entre esse anjo 

e o anjo da fotografia. Os pressupostos teóricos desse trabalho são: ―Pequena História da 

Fotografia‖ de Walter Benjamin (1994), o artigo ―Hagiografias‖ de Flora Süssekind (2008), e 

o artigo ―Memória, esquecimento, silêncio‖ de Michael Pollak(1989). 

Palavras-Chave: Anjo; Ordinário; Fotografia. 

 

Introdução 

Em seu ensaio ―O dia do Juízo‖ Giorgio Agamben (2007) cria uma alegoria entre algumas 

fotografias e o dia do juízo final, em sua acepção bíblica. Pois, segundo o autor ―[a] 

fotografia é [...] o lugar do juízo universal; ela representa o mundo assim como aparece no 

último dia, no Dia da Cólera.‖ (AGAMBEN, 2007, p.23) Isso porque, para Agamben, o 

gesto de fotografar condensa e convoca anjos que se constituem enquanto fotografia, e assim 

encontram nesta ―seu locus, sua hora tópica.‖ (AGAMBEN, 2007, p.24). Daí advém, 

portanto, a hipótese desse trabalho que nos ajudará a pensarmos ―o anjo da fotografia‖. Pois, 

a partir de algumas afirmações de Agamben contidas no ensaio, é possível elucidar que existe 

um ―anjo da fotografia‖. 

Assim, partindo do pressuposto de Agamben, de que há diante da fotografia um ato, 

ordinário e banal, que será julgado no dia do juízo, e que há, portanto, um anjo que é o 

responsável por imortalizar essa memória, pretendemos relacionar esse anjo com a figura 

angélica que aparece na poética de Cacaso. 

Com isso será possível compreender a lírica do poeta marginal como uma anunciação do 

anjo do juízo final, posto que esse anjo da poesia marginal evoca, tal como 

o anjo da fotografia, uma memória. Sendo assim, neste trabalho, nos questionamos quais 

seriam os ―hinos‖ que os anjos de Cacaso e o anjo da fotografia aludem e qual memória 

esses anjos evocam. Para responder tais questionamentos é necessário recorrer a Michael 

Pollak em ―Memória, esquecimento, silêncio‖ (1989), no que diz respeito às memórias 

subterrâneas, ou seja, aquilo que é a memória dos excluídos, dos marginalizados e das 

minorias. 

 

Metodologia 

Esse trabalho é desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, com foco em leitura e 

análise de artigos e livros. Primeiramente apresentamos alguns pressupostos teóricos de 
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Giorgio Agamben (2007) e Walter Benjamin (1994) sobre a fotografia. Em seguida 

relacionamos esses apontamentos com a figura do anjo presente na poética de Cacaso, que é 

discutida por Flora Sussekind (2008). Por fim, analisamos alguns poemas de Cacaso em que 

há a presença do anjo, para elucidar qual a memória que esse anjo evoca, bem como as 

memórias do ordinário a partir das fotografias discutidas por Benjamin e Agamben. 

 

Resultados e discussão 

Para o filósofo Giorgio Agamben não se trata de pensar a fotografia em sua relação com o 

extraordinário, pois, o que lhe confere interesse é justamente a capacidade de transformar o 

ordinário em eterno, memória, ou seja, um simples gesto que seria julgado no dia do juízo 

final. Isso fica evidente quando o pensador italiano traz como exemplo a célebre fotografia 

de Daguerre do bulevard du Temple, historicamente a primeira fotografia na qual aparece 

uma figura humana: 
A chapa de prata representa o boulevard du Temple fotografado por Daguerre da janela do seu 

estúdio, em horário de pico. O boulevard deveria estar cheio de gente e de carroças e, contudo, 

porque os aparelhos da época necessitavam de um tempo de exposição muito longo, não se vê 

absolutamente nada de toda essa massa em movimento. Nada, a não ser uma pequena silhueta preta 

sobre a calçada, embaixo e à esquerda na foto. Trata-se de um homem que se fazia engraxar as botas 

e que, por isso, ficou imóvel bastante tempo, com a perna mal e mal erguida para apoiar o pé sobre a 

caixa do engraxate. (AGAMBEN, 2007, p.23) 

É, então, a partir dessa fotografia histórica que Giorgio Agamben cria uma espécie de alegoria 

entre a fotografia do ordinário e o dia do juízo, visto que para o autor, essa fotografia é a 

imagem mais adequada para representar o juízo final. Pois ―A multidão dos humanos — 

aliás, a humanidade inteira — está presente, mas não se vê, pois o juízo refere-se a uma só 

pessoa, a uma só vida: exatamente àquela, e não a outra.‖ (AGAMBEN, 2007, p.23). 

Representada em seu ato mais ordinário e cotidiano: o ato de deixar engraxar os seus 

sapatos. Com efeito ―a eterna repetição é aqui a chave secreta de uma apokatastasis, da 

infinita recapitulação de uma existência.‖ (AGAMBEN, 2007, p.24). 

Walter Benjamin em ―Pequena história da fotografia‖ (1994) percebe uma situação 

semelhante nas fotografias parisienses de Eugène Atget, concluindo que o fotógrafo rompe 

com a atmosfera sufocante das fotografias convencionais, que eram em sua maioria retratos, 

e assim, Atget com suas fotografias surrealistas, liberta a fotografia de sua aura, constituindo 

o maior mérito da fotografia moderna. Segundo Benjamin, Atge ―buscava as coisas perdidas 

e transviadas, e, por isso, tais imagens se voltam contra a ressonância exótica, majestosa, 

romântica, dos nomes das cidades; elas sugam a aura da realidade [...]‖ (BENJAMIN, 1994, 

p.101) 

Sendo assim, o que importa notar aqui é que, assim como a fotografia de Daguerre, Atget não 

negligência aquilo que é ordinário, por exemplo, os sapateiros, os pátios desertos de Paris, 

mesas bagunçadas, bordeis; fotografias que Benjamin informa terem algo em comum: o 

vazio. Com isso pode-se perceber nestas figuras um cotidiano ordinário. 

Assim, pode-se inferir − a partir de Benjamin em Atget e de Agamben em Daguerre −, uma 

fotografia do cotidiano. Cotidiano que também é expresso na poética de Cacaso por meio da 

figura do anjo que, com uma linguagem coloquial e com poemas fragmentários, desenham 

imagens do cotidiano, que podem ser pensadas como fotografias, as quais revelam distintas 

emoções e sensações ao relatar os fatos do dia a dia. 

Observa-se que a figura do anjo enquanto construção de uma identidade hagiográfica (para 

usar o termo de Flora Süssekind) do poeta Cacaso se desenrola por meio do cotidiano, ora  

um cotidiano obscurecido pela ditadura militar, ora iluminado pela nostalgia da sua infância 

e do dia a dia mineiro, ora do cotidiano efervescente da juventude e da contracultura dos 
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anos 1960/1970. Para ilustrar o que é a hagiografia nos poemas de Cacaso têm-se como 

exemplo ―Confidência a Vila Rica‖, que expressa o cotidiano de um eu-lírico que deseja ser 

―lembrado‖ / ―canonizado‖ / ―hagiográfico‖: 
 

[...] 

Quero estátua na praça Quero 

ser nome de rua. [...] 

Eu vou partir, Vila Rica sem 

letra de testamento [...] 

Vou ser um anjo de gravata 

num dia de quarta-feira (BRITO, 2002, p.270-271) 

 

O poema indica o desejo do eu lírico de se tornar canonizado, ser recordado pela 

posteridade. Pode-se, com isso, pensar que o eu-lírico de ―Confidência a Vila Rica‖ deseja 

conferir representatividade para uma memória marginal, uma memória do ordinário, por isso 

a necessidade da hagiografia. Indo de acordo com o que Pollak (1989) ressalta em seu artigo 

―Memória, esquecimento e silêncio‖ no que diz respeito as memórias subterrâneas, fica 

expresso no poema que o eu lírico deseja dar voz à uma memória subterrânea: 
Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a 

importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e 

dominadas, se opõem à ‗Memória oficial‘, no caso a memória nacional. (POLLAK, 1989, p.4). 

Em Cacaso quando a lírica de seus versos aproxima-se de uma linguagem cotidiana, por 

meio de versos rápidos e fragmentários, notamos as condições necessárias, que conforme 

Pollak, no excerto acima, ressaltam a importância das memórias minoritárias, tal qual a do 

eu-lírico do poema ―Confidência a Vila Rica‖, que se vale da figura do anjo, ou seja, de uma 

hagiografia, para expressar as memórias de alguém que está à margem e não pertence à 

―memória oficial‖, se constituindo como um anjo de um cotidiano ordinário, assim como o 

anjo da fotografia de Agamben. 

 

Considerações Finais 

Por meio da construção hagiográfica em seus poemas Cacaso desenha imagens do cotidiano, 

que podem ser pensadas como fotografias que resguardam as memórias de sua época: 

infância mineira, juventude carioca e ditadura militar. E essas memórias, se pensadas 

enquanto fotografia: 
 

[...]exige que nos recordemos [...] são testemunhos de todos esses nomes perdidos, 

semelhantes ao livro da vida que o novo anjo apocalíptico — o anjo da fotografia 

— tem entre as mãos no final dos dias, ou seja, todos os dias. (AGAMBEN, 2007, 

p.26) 

 

Ou seja, essas ―fotografias‖ – nos poemas hagiográficos de Cacaso e dos exemplos trabalhados 

por Agamben e Benjamin − exigem algo a mais do que uma mera recordação, pois, é por meio 

desse cotidiano ordinário que podemos reconhecer as memórias subterrâneas que fazem 

parte de dada época, mas que ficam silenciadas por sua marginalidade. É necessário que o 

observador dessas ―fotografias" do cotidiano consiga perceber nelas o que esse cotidiano 

pode ressignificar enquanto história. Em síntese, trata- se de ser afetado pela memória 

expressa na fotografia, saindo da condição de espectador que apenas contempla, para buscar 

nessas memórias, silenciadas por sua marginalidade, o que as tornam universais, históricas e 

atemporais. 
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O ANJO E A MEMÓRIA MARGINAL NA POÉTICA DE CACASO1 
 

SANTOS, Maria Fernanda dos ² 

 BORBA, Maria Salete³
 

Resumo 

O objetivo principal é deste trabalho é apresentar uma breve definição da palavra hagiografia 

e sua importância para a obra poética de Antônio Carlos de Brito (Cacaso), uma análise do 

poema ―Obra Aberta‖, pertencente ao livro Na corda bamba (1978). Tal análise faz parte do 

primeiro capítulo da dissertação em andamento. Também há uma prévia de cada capítulo da 

dissertação, cujo objetivo é analisar a relação entre a figura do anjo e a memória na obra 

poética de Cacaso. O referencial teórico que fundamenta a pesquisa em andamento é 

composto por Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Christine Buci-

glucksmann, assim como Michael Pollak e Flora Süssekind. 

Palavras-Chave: Cacaso; Memória; Poesia Marginal. 

 

Introdução 

Segundo Flora Süssekind em ―Hagiografias‖ (2008) quando a crítica literária cria uma 

imagem de anjo para determinado autor através do prestígio que se dá após sua morte, isso 

pode ser visto como um processo hagiográfico. Tendo em vista os apontamentos da autora, 

objetivamos perceber de que maneira a hagiografia na obra poética de Cacaso resgata a 

memória do cotidiano deste poeta. Portanto, é necessário denotar quais são as facetas que 

esse anjo assume enquanto hagiografia do eu-lírico de Cacaso, e como essas facetas 

constroem uma identidade que remete à uma memória construída a partir dos fragmentos, 

que são os versos de Cacaso, indo contra o silêncio de sua época. Daí advém seu caráter 

subterrâneo ou marginal, para expressar a turbulência dos anos 1960/1980. 

Já o conceito de memória utilizado neste trabalho é o de memória subterrânea de Michael 

Pollak (1989) em ―Memória, esquecimento, silêncio‖, pois verificamos na hagiografia 

presente na poética de Cacaso, uma memória que se transforma em arma de combate aos 

silenciamentos da ditadura militar. 

Em suma, será feita uma análise pormenorizada da hagiografia em Cacaso e sua relação com 

a memória do cotidiano da década de 1960/1980, período que para além de seu estigma de 

obscuridade e repressão, se configura em larga medida pelos movimentos artísticos, culturais 

e literários que nasceram exatamente dos escombros e dos conflitos de que foram 

testemunhas, tem-se o exemplo do movimento cultural de que Cacaso fora membro, o 

Movimento Marginal. 

 

Metodologia 

Para desenvolvimento desta pesquisa e cumprimento de seus objetivos a metodologia 

utilizada é a pesquisa bibliográfica, leitura e fichamento acerca da poesia de Cacaso e do 

Movimento Marginal. Também faz parte do processo um levantamento bibliográfico da lírica 

de Cacaso e seleção de poemas na antologia Lero-Lero (2002) que contenham a figura do 

anjo, assim como, uma pesquisa bibliográfica de comentadores e estudiosos da obra de 

Cacaso, do Movimento Marginal, do tema hagiografia, e por fim da memória. 
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Resultados e Discussão 

O poeta mineiro Antônio Carlos 0de Brito (1944-1987), mais conhecido como Cacaso, foi 

integrante do movimento de poesia marginal brasileiro – também chamado de Geração 

mimeógrafo -, fora também professor universitário de Teoria da Literatura e Literatura 

Brasileira na PUC-RIO nas décadas de 1960/1970, e crítico literário da produção poética de 

sua geração, textos os quais foram reunidos por Wilma Arêas postumamente em Não quero 

prosa (1997). Sua obra poética encontra-se reunida na antologia Lero-Lero publicada pela 

Editora Cosac Naify em 2002. Na antologia está presente: A Palavra cerzida (1967), Grupo 

escolar (1974), Beijo na boca (1975), Segunda classe (1975), Na corda bamba (1978), Mar 

de mineiro (1982), poemas inéditos e poemas anteriores ao livro A Palavra cerzida. 

Cumpre dizer que o mercado editorial em vigor na época de Cacaso era estritamente 

canônico e hostil à novas publicações, não obstante havia também um regime militar 

repressivo que não dava margem aos jovens poetas de verem suas obras publicadas por 

grandes editoras. Assim, uma das formas encontradas por estes poetas, entre eles Cacaso, 

para a disseminação de suas obras foi a busca por um espaço alternativo para a produção e a 

publicação intelectual e artística da época, por exemplo, a utilização do mimeógrafo, do 

estêncil, do ofsete e do panfleto. 

Os meios artesanais e ―marginais‖ de publicação utilizados por Cacaso, são uma maneira de 

afrontar o mercado editorial de sua época, pois o poeta Cacaso inova quando age de forma 

contrária ao sistema opressor e insere em seus poemas fragmentários uma figura religiosa, 

ou seja, o anjo que afronta com sua luz toda a penumbra de seu tempo. Sendo assim, por 

meio de uma linguagem próxima da oralidade e com uma escrita objetiva e fragmentária, 

Cacaso provoca o leitor que estava silenciado pela repressão de sua época. 

Os poemas fragmentários de Cacaso trazem consigo a memória de uma época silenciada, 

que, Conforme Michael Pollak (1989) em ―Memória, esquecimento, silêncio‖, são ―memórias 

subterrâneas‖ que por serem de um caráter subversivo ou por tratarem de uma história que 

não deve ser contada, são muitas vezes silenciadas e afloram em momentos de crise. Em 

Cacaso, a crise que faz com que o poeta dê voz aos anjos é a ditadura militar. 

As memórias subterrâneas descritas por Michael Pollak (1989), ou seja, a memória dos 

excluídos, dos marginalizados e das minorias que se constroem a partir de uma transmissão 

oral de sua história, podem ser observadas nas hagiografias da poética de Cacaso, pois: ―[a]o 

privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral 

ressaltou a importância de memórias subterrâneas que [...] se opõem à "Memória oficial", no 

caso a memória nacional.‖ (POLLAK, 1989, p.4). 

Um dos poemas em que se percebe as memórias silenciadas vindo à tona é ―Obra Aberta‖, 

do livro Na corda bamba (1978): 

 
Quando eu era criancinha O anjo 

bom me perseguia Contra os 

golpes de ar. 

Como conviver agora com 

Os golpes? Militar? (BRITO, 2002, p. 56) 
 

Neste poema, conforme Flora Süssekind, o anjo assume uma faceta brincalhona em relação à 

questão política da época. O eu-lírico evoca a figura do anjo para ironizar a sua insegurança, 

isto porque os anjos 

 
[...] se eficazes contra os golpes de ar, agora que se trata de outro tipo de golpe, de 

um golpe militar, parecem ficar sem função. E em vez de escudos de proteção, 

sugere-se via homofonia, a hipótese de um confronto direto: de alguma forma de 
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militância. (SÜSSEKIND, 2008, p.35). 

 

Por meio da assertiva de Süssekind pode-se pensar que Cacaso utiliza-se dessa figura do 

anjo para dar voz, por meio da ironia e da brincadeira, aos marginalizados. Insere uma figura 

que fez parte de sua infância e o tranquilizava, mas no presente, em que se vê sufocado por 

um golpe militar, quais anjos podem o proteger? E por isso se questiona: ―Como conviver 

agora com/ Os golpes? /Militar? / (BRITO, 2002, p.56) em que não há mais proteção divina, 

apenas um silenciamento e repressões. 

Portanto esse poema traz à tona memórias que deveriam ser silenciadas, pois um verso em 

que se falasse de golpe militar seria boicotado devido à forte censura dos meios de 

comunicação e de expressão artística da época. Fica nítido que a poesia de Cacaso só tem 

voz devido ao meio que recorre que é a publicação artesanal e marginal. 

Portanto, podemos afirmar que a poesia de Cacaso utiliza-se da hagiografia, aquela descrita 

por Süssekind, para, conforme Pollak, dar voz às memórias proibidas que só encontrariam 

espaço numa poética fragmentada, próxima da oralidade e publicada em livros 

mimeografados: 

 
Essa memória ‗proibida‘ e portanto ‗clandestina‘ ocupa toda a cena cultural[...] 

Uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subterrâneas conseguem 

invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se 

acoplam a essa disputa da memória [...]. (POLLAK, 1989, p.5) 

 

Cacaso neste poema utiliza-se da ironia, pois conforme Pollak ―É aí que intervém, com todo o 

poder, o discurso interior, o compromisso do não-dito entre aquilo que o sujeito se confessa 

a si mesmo e aquilo que ele pode transmitir ao exterior." 

(POLLAK, 1989, p.8) 

Portanto, de acordo com a leitura realizada até o momento, a obra poética de Cacaso 

confessa as repressões vivenciadas por uma geração silenciada pelo regime militar com um 

tom de brincadeira e ironia. É por isso que os versos do poeta se constroem como jogos de 

palavras, trocadilhos, com uma linguagem próxima da oralidade e num tom quase infantil, 

para afastar a escuridão de um tempo obscurecido e repressivo. 

Ainda no 1º capítulo da dissertação em andamento apresentaremos as características da obra 

do poeta e do Movimento Marginal evidenciando as relações com o Modernismo Brasileiro, 

mais especificamente, com o autor Oswald de Andrade. Pretendemos, no 2º capítulo, mostrar 

as relações entre a obra poética de Cacaso com a Modernidade; portanto, a ideia é evidenciar 

como a figura do anjo, pode ser pensada como um elemento de uma modernidade e que 

carrega consigo diversas discussões teórica e filosóficas presente, tanto em Charles 

Baudelaire, quanto em Walter Benjamin e em Christine Buci-glucksmann. Por fim, no 

último capítulo, trabalharemos com as relações entre o anjo e a memória, conforme o 

conceito de memória que atravessa as pesquisas de Michael Pollak e Giorgio Agamben, por 

exemplo. 

 

Considerações Finais 

A partir da análise realizada acima, que apresenta um pequeno recorte do primeiro capítulo da 

dissertação, fica nítido que a obra poética de Cacaso possui a figura do anjo como um 

elemento que remete à uma memória de um cotidiano marginalizado. Sua obra poética se 

caracteriza, portanto, como subversiva e transgressora, pois a memória é confessada por 

meio de uma brincadeira aparentemente inocente, mas que abarca diversas vozes 

marginalizadas até então. 
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DIDATIZAÇÃO DE MOVIE TRAILERS PARA UTILIZAÇÃO EM AULA DE 

LÍNGUA INGLESA À LUZ DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO1
 

 

SILVA, Emanoel Godoy da2 

 STUTZ, Lidia 3 

 

Resumo 
O presente estudo se propõe a apresentar parcialmente os resultados obtidos em um artigo elaborado em 20174 

o qual analisou dois trailers de filmes (Furious 8 e The Beauty and the Beast) a fim de utilizá-los como 

instrumentos em sala de aula de língua inglesa em uma sequência didática. O objetivo do trabalho é explorar as 

dimensões ensináveis do gênero citado a fim de transpô-los para uma sequência didática. Nos baseamos nos 

pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo de Bronckart (1999), nas contribuições de Schneuwly 

(2004) e Chevallard (apud STUTZ, 2012), entre outras. 

Palavras-Chave: Interacionismo sociodiscursivo; sequência didática; gênero. 

 

Introdução 

O trabalho com gêneros orais em sala de aula, apesar de muitos avanços, ainda apresenta 

muitas dificuldades, principalmente se tratando de recursos para o ensino de línguas. A falta 

de materiais didáticos complexos que promovam o desenvolvimento crítico e amplo em uma 

língua estrangeira é recorrente ao analisarmos livros didáticos propostos a serem trabalhados 

em sala de aula. Esses, dentre outros fatores, fazem com que o professor de língua inglesa se 

sinta desamparado e desmotivado a preparar aulas que utilizem tais recursos, portanto, este 

trabalho se propõe a produzir um possível material didático a ser utilizado em uma aula de 

língua inglesa, visto que ainda é escassa a pesquisa com materiais autênticos que visam o 

desenvolvimento oral. 

Uma vez imerso em tal contexto, este trabalho tem como objetivo geral construir atividades 

componentes de uma sequência didática do gênero movie trailers, tendo como embasamento 

teórico o interacionismo sociodiscursivo (ISD) da escola de Genebra. Como objetivos 

específicos, nos propomos a construir um modelo didático a fim de explicitar as dimensões 

ensináveis do gênero proposto a partir da análise de dois trailers de filmes que se mostraram 

relevantes no meio cinematográfico, devido às suas bilheterias, tanto no Brasil quanto ao 

redor do mundo. Apresentamos aqui em recorte das análises desenvolvidas no artigo, 

separando em três partes: o contexto imediato de produção, o nível organizacional e o nível 

de textualização. 

 

Metodologia 

Filmes são parte do cotidiano de todos os alunos, mesmo aqueles que não possuem o hábito 

de ir ao cinema, consumindo tais obras em DVDs ou em canais de TV, ou ainda aqueles 

que não possuem qualquer apreciação por tal produção, acabam sendo cercados por tal 

hábito de seus colegas e suas discussões decorrentes desse assunto. Por conseguinte, 

considerando o investimento de tempo e dinheiro realizado em tal ação, propomo-nos a  
__________________ 
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discutir qual a relação entre o consumo dos trailers de filmes e os filmes em si, atrelando tal 

discussão ao ensino de língua inglesa por meio do gênero produzido como elemento de 

divulgação. Tal material poderia ser utilizado em uma aula de língua inglesa em turmas que 

possuam alunos adolescentes que já possuem o hábito de escolherem qual filme pretendem 

assistir e, portanto, questionar quais são as razões que os levam a optarem por um ou outro 

filme. 

Usando como embasamento teórico o ISD, nos propomos a analisar dois trailers: o primeiro 
trailer de Beauty and the Beast (2017) e The fate of the furious (2017). A escolha por tais 
trailers se deu pelo fato de que os dois longas-metragens acima citados representam as duas 
maiores bilheterias no mundo em 2017 e, considerando a bilheteria brasileira, o filme da 
franquia de carros ficou em primeiro lugar e o clássico conto de fadas em terceiro, atrás por 
sua vez de Justice League (2017), o qual não foi selecionado por não ter tido tanto impacto 

na bilheteria mundial, ficando apenas em décimo terceiro lugar.5 

 

Resultados e discussão 

Nesta seção apontaremosos um recorte dos resultados obtidos a partir de uma pesquisa mais 

ampla, e para tanto, exploraremos os seguintes apectos: elementos do contexto de produção e 

recepção do gênero, plano global e estrutura do gênero relacionadas ao nível organizacional, 

padrões lexicais, uso de contrações e tempos verbais recorrentes referentes ao nível de 

textualização. O aporte teórico adotado para a realização das análises se baseia 

principalmente em Bronkart (1999), entre outros autores relevantes para a execução da 

pesquisa. 

Baseando-se nos dados obtidos, podemos afirmar que o gênero movie trailer possui caráter 

de um produto que intende levar aquele quem o assiste a consumir ao filme divulgado como 

produto final, gerando assim lucro à empresa que usou de investimentos para a produção de 

tal obra. Levando isso em consideração, apesar de o trailer ser veiculado na internet, estando 

assim acessível a todos os públicos, ele direciona-se principalmente aqueles que irão ver (ao 

menos em primeira instância) o filme no cinema, portanto, considerando a classificação 

indicativa dos filmes, o trailer de Beauty and the Beast direciona-se a todos os públicos por 

possuir classificação indicativa livre e o trailer de The fate of the Furious direciona-se a 

pessoas maiores de 13 anos nos Estados Unidos por possuir classificação indicativa PG-13 

(Parental Guidance 13) e maiores de 14 anos no Brasil. 

Os trailers apresentados possuem uma estrutura muito similar no que diz respeito à própria 

estrutura de um filme. No trailer de Beauty and the Beast observamos nitidamente um 

começo meio e fim, intercalados pela apresentação do problema e sua posterior resolução, 

resultando em última instância em uma nova ordem que se sobrepõe à inicial. Já no caso de 

The fate of the furious, o trailer possui um começo meio e fim, porém não da mesma forma 

que o anterior. Há a apresentação dos personagens marcando seu início, seguida pelo conflito 

trazido pela antagonista indicando o meio do trailer e os eventos decorrentes que procuram 

solucionar o problema apresentado que se estendem até o fim sem mostrar uma resolução, 

apenas que o conflito permanece, a fim de instigar o espectador a descobrir como tal situação 

foi resolvida indo de fato ao cinema. 

Ao analisarmos os padrões lexicais dos trailers pudemos perceber que apesar de pertencerem 

a gêneros fílmicos distintos, baseando-se nas características que não estabelecem relação 

entre os trailers estudados, é possível perceber a forma como as falas dispostas no trailer se  
 
5 
Dados obtidos pelos sites especializados Filme B sobre a bilheteria brasileira e Box office Mojo 

sobre a bilheteria mundial. 
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comportam de forma similar. Há inicialmente linhas de diálogo responsáveis em apresentar 

os personagens ali abordados; então uma fala de impacto apresenta uma problemática; 

tentativas de resolução da problemática com cenas de conflito tomam lugar; há então uma 

nova fala de impacto; e por fim, a apresentação do nome do filme. A utilização de pôsteres é 

presente em ambos os trailers, tendo o papel de trazer informações relevantes sobre a 

divulgação do filme, como a data de lançamento, ou mesmo informações relacionadas ao 

desenvolvimento do próprio trailer. Em uma análise mais minuciosa, percebemos a 

utilização dos tempos verbais mais frequentes, bem como a utilização de contrações na fala. 

Na primeira pudemos observar o uso mais recorrente do presente simples, visto que as 

sequências dialogais são a base de interação entre os personagens, fazendo do presente 

contínuo também muito presente nas interações, assim como o uso do imperativo ao 

externalizar ordens por parte do líder da equipe em Furious 8 e por parte da Fera, senhor do 

castelo ao se dirigir aos seus subordinados, bem como o passado simples ao relembrar ações 

concluídas pouco antes do momento de fala. O uso de contrações na fala se dá, 

primeiramente, em maior número no trailer da franquia da carros, visto que há mais linhas 

de diálogo, e porque são atores em sua grande maioria americanos, em contraponto ao trailer 

da obra de conto de fadas, apresentada no cinema por atores britânicos e com um número 

menor de linhas de diálogo no trailer. 

 

Considerações Finais 

Concluímos que as análises apresentadas são apenas um recorte daquilo que pode ser 

explorado ao se trabalhar com os megainstrumentos que são gêneros em sala de aula. Ainda 

diversos outros níveis de análise podem ser futuramente explorados, com um corpus de 

análise mais vasto, dando assim suporte para a criação de uma sequência didática mais 

consistente. Mesmo assim, consideramos que as colocações propostas representam uma 

importante contribuição, visto a necessidade de se elaborar materiais didáticos baseados em 

amostragens de linguagem autênticas. 
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O DISCURSO SOBRE O MITO INESIANO EM DIFERENTES 
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Resumo 
Filiamo-nos teoricamente à Análise de Discurso desenvolvida a partir de Pêcheux e consolidada no Brasil por 

Orlandi e pesquisadores que compartilham dos avanços por ela promovidos. Tendo em vista essa filiação, 

trabalhamos no entremeio de outras disciplinas, tais como a Arte, a História e a Filosofia, trazendo desses 

campos disciplinares conceitos que contribuem para entender os processos discursivos geradores de efeitos de 

sentidos, pela relação entre o passado e o presente com projeção para o futuro. O objetivo principal é colocar 

em suspenso o discurso sobre Inês de Castro, recortando manifestações artísticas do cinema e da dança, e a 

circulação da memória e imaginários acerca desse mito. 

Palavras-Chave: Discurso; Memória; Mito. 

 

Introdução 

 
O nosso objeto de pesquisa é o discurso sobre o mito inesiano a partir de materialidades da 

arte com o objetivo de compreender como no discurso, que constitui o mito inesiano, as 

materialidades artísticas contribuem para a permanência e/ou para a transformação do mito e 

os seus efeitos de sentidos, por meio de sujeitos, da memória e da ideologia. A motivação 

para colocar em suspenso o discurso sobre o mito de Inês de Castro atrela-se, 

principalmente, às contribuições da História e à relação com o que retorna como memória, 

tendo em vista que o recorte incide sobre um sujeito-feminino da Idade Média, protagonista 

de uma tragédia motivada por fatores políticos. Tudo que envolve esse sujeito é bastante 

contundente e polêmico devido à contradição em funcionamento no âmbito da divulgação 

desse discurso e às alterações dessa memória, motivadas por interesses políticos e 

institucionais. De um lado há os que exploram o grande amor entre Inês de Castro e D. Pedro 

e, de outro, os que centram esse discurso em razões políticas, focando nos desmandos e 

‗loucuras‘ cometidas pelo infante devido ao amor proibido e à influência política exercida 

pelos irmãos Castro, em Portugal, o que poderia ter ocasionado a perda de hegemonia. 

Inês de Castro inscreve-se na História de Portugal, mas segundo Asênsio (1965), passou da 

crônica ao mito e há poucos detalhes históricos sobre ela. Iremos tratá-la como mito e enfocar 

esse sujeito nos encontros/desencontros da memória histórica, mítica, entendendo que o 

corpo feminino significa como corpo-documento, conforme Venturini (2017), 

sustentando/ancorando memórias em (dis)cursos. 

Filiamo-nos à teoria da Análise de Discurso, de linha francesa partindo dos estudos de 

Pêcheux, Orlandi, Indursky e demais pesquisadores filiados a essa teoria, que se realiza nos 

entremeios e, por isso, nos permite trabalhar com conceitos que vem de outros campos 

disciplinares. A proposição de uma pesquisa centrada nos estudos discursivos demanda a 

mobilização de noções de história e de memória, pois segundo Nora (1984), a história nos 

possibilita o entendimento do que já não existe mais, já a memória se torna presente em 

espaços, textos-imagens, que significam em (dis)curso. Nessa perspectiva, a memória 

ressoa além do tempo, e os discursos constituem ―efeitos de sentidos no espaço público em 
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detrimento das comprovações.‖ (VENTURINI, 2017, p. 57), a memória é, segundo Pêcheux 

(1997, p. 56), ―um espaço de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas‖. 

Na Análise de Discurso, conforme Venturini (2009), a memória e a história não são 

sinônimas, pois a memória significa a partir de sujeitos e a história, como historicidade. Para 

dar conta das análises em torno do nosso objeto, é necessário retomar a história de Inês de 

Castro, situando-a no tempo, no espaço e no contexto histórico, o que significa, segundo 

Orlandi (2015), trabalhar as condições de produção, que abarcam as condições sócio-

históricas (sentido amplo) e as condições referentes aos recortes e às materialidades 

recortadas, mostrando a procedência e as relações com Inês de Castro, a Idade Média, a vida 

na Idade Média e o que retorna desse período (sentido estrito), evidenciando desta forma os 

discursos. Buscamos apresentar a arte como trabalho simbólico e discursivo, no qual ressoa 

o mito, tendo em vista que ele foi sendo ressignificado, e a história, como ciência, devido ao 

acréscimo de versões, que evidenciam o trabalho da memória com a inscrição dos sujeitos 

nessas memórias. Além disso, propomos realizar um mapeamento das relações 

interdiscursivas, buscando o que se repete e os efeitos que as repetições constituem no 

discursivo a partir das obras inesianas, pelo viés da AD. 

Não vamos trazer resultados quantitativos, mas visibilidades em torno dos processos 

discursivos que mostram a construção discursiva para a permanência de narrativas que 

representam parte de uma cultura, pelas quais ressoam polêmicas e questões políticas, que na 

perspectiva discursiva interessam como efeitos de sentidos. A abordagem do simbólico e do 

mito na construção das obras artísticas, será norteada pelos estudos de Cassirer e Braga, que 

serão deslocados para o funcionamento em (dis)curso. A inclusão desses dois autores deve-

se ao nosso estágio na Universidade de Coimbra. 
 

Metodologia 

A pesquisa na perspectiva discursiva, segundo Orlandi (2015) não se realiza a partir de 

dados quantitativos, pois é o corpus, os objetivos e as questões de pesquisa que determinam 

os dispositivos analíticos. Nessa pesquisa, vamos constituir arquivo de análise do corpus, 

recortando textos-imagens, que atendam aos nossos objetivos. Vale destacar que nessa 

perspectiva ‗recorte‘ significa um fragmento da situação discursiva, segundo Orlandi (1984), 

tendo em vista que o recorte se dá em função do que se pretende com a pesquisa, não se 

constituindo, portanto, como um segmento do corpus. 

O corpus, após o mapeamento das materialidades e a construção do arquivo, ficou assim 

constituído: Texto-imagem (fotografia) do espetáculo de dança Pedro e Inês, realizado pela 

Companhia Nacional de Bailado e dirigido por Olga Roriz em 2004, e um texto-imagem 

(fotografia) capturado da página social de divulgação do filme de Antònio Ferreira, Pedro e 

Inês, a ser lançado neste ano, que nos remeteram a um aprofundamento teórico baseado em 

Pêcheux, Orlandi, Venturini e Indursky, em torno do discurso, sujeito, história e memória. 

Trazemos Braga e Cassirer para discutir o mito, fazendo-o funcionar discursivamente nas 

análises. 
 

Resultados e discussão 

Inês de Castro se faz presente por meio de diversas materialidades desde o século XIV 

- ano de sua morte (1325-1355), analisar todas as manifestações inesianas seria um desafio 

quase impossível, devido a sua amplitude. Porém, algumas dessas manifestações pelo modo 

como ressignificam Inês de Castro atendem aos nossos objetivos e, por isso fazem parte do 

corpus, sinalizando que o mito inesiano construiu uma relação significativa com a linguagem 

pelo fato de que: ―In the early of human culture their relation is so close and their 

cooperation so obvious that it is almost impossible to separate the one from the other4.‖ 
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(CASSIRER, 1944, p.142). Segundo Cassirer (1994), o homem está sobre a influência da 

função mítica em qualquer lugar que esteja, mostrando que o mito para o teórico é ―um ponto 

de partida seguro para a compreensão da formação das dinâmicas culturais.‖ (BRAGA, 

2014, p.27). 

Inês tornou-se mito, segundo Venturini (2017, p.69), em ―função dos valores de verdade em 

torno do amor e da sublimação da mulher, que apagam os valores da época dentre eles a 

concepção de casamento, de religião, de família e de política sucessória.‖ Ainda segundo a 

autora o imaginário que sustenta as manifestações inesianas, tem seu início no período 

medieval, pela ―função dos valores de verdade em torno do amor e da sublimação da mulher, 

que apagam os valores da época dentre eles a concepção de casamento, de religião, de 

família e de política sucessória.‖ (Ibid.,p.58). A figura da mulher, representada por Inês, 

―‗está‘ nessa história como ―a intrusa‖, a usurpadora, sempre do ‗lado de fora‘ do palácio.‖ 

(Ibid.,p. 61). Isso nos mostra que a sua narrativa continuou gerando efeitos de sentido, ela 

pode se enquadrar em uma formação discursiva pela qual ressoam indignações sobre as 

condições impostas a mulheres, pelas relações de poder das instituições que tornam-se 

responsáveis por acontecimentos como este, de interesse político. 

As duas materialidades analisadas no corpus geram efeitos de sentidos diferentes, devido as 

suas condições de produção e das relações de linguagem que constituem efeitos em sua 

materialização. Por meio dessas discursividade constituem-se efeitos de sentidos, segundo 

Pêcheux (1997, p.161) ―sistemas de relações de substituição paráfrases, sinonímias, etc. que 

funcionam entre elementos linguísticos – ‗significantes‘ – em uma formação discursiva 

dada.‖ É importante entender, segundo Orlandi (2015, p.59), o lugar do analista, ―[...] ele não 

se coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia. Ele se coloca em uma posição 

deslocada que lhe permite contemplar o processo de produção de sentidos em suas 

condições.‖ O trabalho realiza- se pela relação da memória, considerando os pré-construídos 

e os possíveis discursos que funcionam pelo imaginário. É deste modo, de acordo com a 

autora, que analisamos a história presente na língua. 

O texto - imagem extraído do link: 

<https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.107374182 

6.422471571296038/654131474796712/?type=1&theater>, página de divulgação do filme 

Pedro e Inês, dirigido por António Ferreira, e o segundo texto-imagem, extraído do 

link: <https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-e-arquitetura-pedro-e-ines-

joao- mendes-ribeiro/58218_58230>, referente ao espetáculo Pedro e Inês, da Companhia 

Nacional de Bailado, dirigido por Olga Roriz em 2004, encaminha para a relação entre as 

duas materialidades artísticas – cinema e dança – e mostra que nelas ressoam o mesmo texto, 

que nomeia as obras, mostrando que a mesma temática gera novos efeitos de sentidos, para 

públicos distintos, épocas diferentes. E a memória que permanece simbolicamente neste 

corpo feminino que sofreu por ir contra a uma instituição, envolvendo a política de sua 

época, ressoa em memórias presentes em linguagens artísticas contemporâneas. 
 

Considerações Finais 

O objeto em análise para a AD sempre permanece aberto para receber novas abordagens, seus sentidos 

não se esgotam (Orlandi, 2015). As análises envolvem a memória, a arte e o mito inesiano, 

apresentando suas possíveis leituras em dois textos imagens recortados de um grande acervo de 

manifestações artísticas da mesma temática. Esse é um projeto aberto a discussões e, por ele criamos 

um efeito de fechamento. 
 
 

4 No início da cultura humana, sua relação é tão próxima e sua cooperação é tão óbvia que é quase impossível 

separar uma da outra. Tradução nossa. 

https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.422471571296038/654131474796712/?type=1&amp;theater
https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.422471571296038/654131474796712/?type=1&amp;theater
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Trata-se de um objeto que abre para diferentes possibilidades e, mudando o analista, mudam 

também os efeitos de sentidos, pois a repetição em AD, nos remete ao deslizamento de 

sentidos e a ressignificação possível por meio de novas materialidades. As relações 

interdiscursivas aproximam textos diferentes, com outros discursos e nos faz compreender a 

partir de Indursky, (2006, p.70) que ―não é mais possível distinguir o que foi produzido no 

texto e o que é proveniente de outros discursos, do interdiscurso‖. Conclui-se que um único 

texto mobiliza sentidos diversos, provenientes de formações discursivas e de posições- 

sujeito distintas, sendo impossível identifcar a origem de um texto. 

 

Agradecimentos 

À agência financiadora da pesquisa CAPES e a orientadora Prof.ª Drª Maria Cleci Venturini. 

 

Referências Bibliográficas 
ASÊNSIO, Eugénio. Inês de Castro: de la crónica al mito. Lisboa: Boletim de Filologia, 1965. 

BRAGA, Joaquim. Símbolo e Cultura. 1ª ed. Grácio Editor: Julho de 2014. Coimbra. 

CASSIRER, Ernst. An essay on man: an introduction. Doubleday & Company, Garden city, New 

York, 1944. 

INDURSKY, Freda. O texto nos estudos da linguagem: Especificidades e limites. In: Introdução 

às ciências da linguagem – Discurso e textualidade / Suzy Lagazzi Rodrigues e Eni P. Orlandi 

(orgs.) - Pontes Editores, 2006: Campinas, SP. 

NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984. v. I 

ORLANDI, Eni P. ―Segmentar ou recortar‖. In Linguística: questões e controvérsias, publicação do 

Curso de Letras do Centro de Ciências Humanas e Letras das Faculdades Integradas de Uberaba, 

Série Estudos – 10, 1984, pp. 9-26. 

  . Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 12ª edição. Pontes Editores, Campinas, 

SP, 2015. 

PÊCHEUX, Michel. 3 ed., Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 

Campinas: Editora da Unicamp, 1997. 

VENTURINI, Maria Cleci. Imaginário urbano: espaço de rememoração/comemoração. Passo 

Fundo/RS, Editora da UPF, 2009. 

VENTURINI, Maria C. (org.) Museus, arquivos e produção do conhecimento em (Dis) curso. 

Campinas: Pontes Editores, 2017. 

Texto-Imagem 01. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.42247157129

6 038/654131474796712/?type=1&theater> Acesso em: 03.03.18 
Texto-Imagem 02. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-

e- arquitetura-pedro-e-ines-joao-mendes-ribeiro/58218_58230> Acesso em 03.03.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.422471571296038/654131474796712/?type=1&amp;theater
https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.422471571296038/654131474796712/?type=1&amp;theater
https://www.facebook.com/pedroeines.filme/photos/a.588039514739242.1073741826.422471571296038/654131474796712/?type=1&amp;theater
https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-e-arquitetura-pedro-e-ines-joao-mendes-ribeiro/58218_58230
https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-e-arquitetura-pedro-e-ines-joao-mendes-ribeiro/58218_58230
https://www.archdaily.com.br/br/01-58218/cenografia-e-arquitetura-pedro-e-ines-joao-mendes-ribeiro/58218_58230


 

171 
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Resumo: 
Esta pesquisa, fundamentada nos pressupostos da Sociolinguística Laboviana e nos estudos acerca das Crenças 

e Atitudes linguísticas, teve como objetivo investigar as crenças e atitudes de jovens descendentes de 

ucranianos residentes nas zonas rural e urbana do município de Prudentópolis, Paraná, em relação à língua 

ucraniana e sua manutenção. Nesta apresentação será dada ênfase ao estágio atual da dissertação, que se divide 

em cinco capítulos: o primeiro ilustra brevemente a história dos ucranianos até sua chegada ao contexto do 

nosso estudo – Prudentópolis. O segundo discorre acerca do surgimento e desenvolvimento da língua 

ucraniana. O terceiro é dedicado à fundamentação teórica. O quarto apresenta a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa e a descrição do corpus. No último capítulo são apresentados os resultados e a análise 

dos dados. 

Palavras-Chave: Lingua ucraniana; Crenças e atitudes linguísticas; Manutenção linguística. 

 

Introdução 

Uma das características mais representativas da nação brasileira é a sua heterogeneidade, 

pois se trata de um país que incorpora povos de diferentes origens, culturas e línguas. A 

vinda dos imigrantes ucranianos para o Brasil teve início no final do século XIX. Segundo 

Boruszenko (1995), aproximadamente meio milhão de ucranianos e descendentes residem no 

Brasil atualmente, sendo o município de Prudentópolis seu maior reduto. 

A língua ucraniana, em sua condição alóctone, em um período de mais de 120 anos, adquiriu 

no novo meio o status de língua minoritária, que deu origem à crença de sua inferioridade. O 

fato de receber pouco ou praticamente nenhum incentivo governamental, ser mais 

comumente utilizada por um grupo social menos prestigiado e se diferenciar 

consideravelmente da variedade falada no seu país de origem, idealizada como ―pura‖, 

―invariável‖, ―certa‖, tornou-se justificativa para manifestações de preconceito em relação a 

ela e seus usuários. 

Por outro lado, é notável que as atitudes discriminatórias, que até recentemente eram 

bastante perceptíveis, parecem estar perdendo seu impulso e estão dando lugar ao sentimento 

de valorização e à urgência de resgate desta cultura milenar em solo brasileiro. Esse cenário 

torna-se propício para o estudo das crenças e atitudes linguísticas. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal investigar as crenças e as atitudes 

dos jovens descendentes de ucranianos da zona urbana e da rural frente à língua ucraniana e 

a sua manutenção em Prudentópolis. O suporte teórico advém de autores como: Labov 

(1972), Trudgill (2000), Baker (1992), Moreno Fernandes (1998), Lopez Morales 

(2004), Botassini (2013), Barcelos (2004, 2006, 2007), Aguilera (2008, 2014), entre outros. 

 

Metodologia 

De acordo com Baker (1992, p.17), existem vários métodos de pesquisa para medir atitudes 

individuais em relação a uma língua, tais como análise de documentos, análise de conteúdo, 

____________________ 
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entrevistas, questionários, estudos de caso, autobiografias, matched guise, entre outros. Para 

realizar a coleta de dados, além de utilizarmos um questionário - considerado uma medição 

direta, também nos servimos da observação indireta - projetada para evitar que os sujeitos 

saibam que suas atitudes linguísticas estão sendo investigadas. Para compor o corpus desta 

pesquisa foram selecionados quarenta informantes descendentes de ucranianos residentes no 

município de Prudentópolis, com faixa etária entre 22 e 32 anos, distribuídos em duas 

variáveis sociais: sexo e local de residência. 
 

Resultados e discussão 

A língua figura como um dos símbolos mais marcantes do comportamento social, pois 

através dela transmitimos dados involuntários aos nossos interlocutores sobre quem somos, 

de onde somos e com quem nos associamos (TRUDGILL, 2000). De acordo com Martelotta 

(2012), a impossibilidade de separar língua e sociedade é especialmente enfatizada nos 

Estados Unidos a partir dos anos 1960. Partindo do princípio de que a variação e a mudança 

são inerentes às línguas, os pressupostos de William Labov obtiveram êxito ao defenderem a 

existência de um ―falante-ouvinte-real‖ e entenderem a variação linguística como ―um 

princípio geral e universal das línguas, passível de ser descrita e analisada‖ (MOLLICA, 

2004, p. 10), o que causou uma mudança ideológica nas perspectivas dos estudos linguísticos 

ao colocar em evidência as variantes marginalizadas (não padrão), antes consideradas 

irrelevantes, dando-lhes o estatuto de objeto científico. 

Para Corbari (2013), a Sociolinguística, área que subsidia a presente pesquisa, tem entre suas 

funções, 
a tarefa de pesquisar a diferença entre a maneira como as pessoas fazem uso da(s) 

língua(s), bem como suas crenças a respeito de seu próprio comportamento linguístico 

e o dos demais falantes. Para essa disciplina, a importância do estudo das atitudes 

linguísticas reside no fato de que elas, além de revelarem múltiplos aspectos para 

melhor entendimento de uma comunidade, influem decisivamente nos processos de 

variação e mudança linguística, bem como afetam a eleição de uma língua em 

detrimento de outra e o ensino-aprendizagem de línguas nessa comunidade. 

(MORENO FERNÁNDEZ, 1998; GÓMEZ MOLINA, 1996; BLANCO CANALES, 

2004 apud CORBARI, 2013. p. 60-61). 

O interesse de William Labov pelos estudos desses ―juízos‖ com relação a diferentes línguas 

ou variedades, que se manifestam nas Crenças e Atitudes Linguísticas dos falantes, o levou a 

conduzir, nos anos de 1963 e 1966, dois de seus estudos de maior destaque. O primeiro 

(1963) conduzido na ilha de Martha‘s Vineyard e o segundo, (1966), em três lojas de 

departamento na cidade de Nova York: Saks Fith Avenue, Macy’s e S. Klein. Ambos os 

trabalhos são descritos na obra Sociolinguistic Patterns (Padrões sociolinguísticos) de 1972 e 

comprovaram que os fatores sociais, somados às atitudes dos falantes, podem determinar a 

mudança e a variação linguística. 

A natureza da atitude linguística pode ser definida e caracterizada segundo duas linhas 

teóricas: a mentalista e a comportamentalista (LÓPEZ MORALES, 2004, p. 231). A visão 

comportamentalista fundamenta-se nas respostas de falantes diante de determinadas 

situações sociais e caracteriza a atitude como uma ―[...] conduta, como uma reação ou 

resposta a um estímulo, isto é, a uma língua ou situação ou a características sociolinguísticas 

dadas‖ (MORENO FERNÁNDEZ, 1998, p. 182). Para a linha mentalista as atitudes são 

entendidas como um ―[...] estado interno do indivíduo [...] uma categoria intermediária entre 

um estímulo e o comportamento ou a ação individual‖ (MORENO FERNÁNDEZ, 1998, p. 

182), ou seja, um ―um estado de disposição, uma variável que intervém entre um estímulo 

que afeta a pessoa e sua reação a ele‖ (LÓPEZ MORALES, 2004, p. 231). 

Assim, de acordo com esse modelo, a atitude linguística de um indivíduo resultaria da soma 
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desses três elementos: de suas crenças e conhecimentos, seus afetos (sentimentos ou 

emoções) e sua tendência a se comportar de determinada forma diante da língua. 

López Morales (2004), por usa vez, embora seja adepto da linha metalista, discorda da 

composição da atitude apresentada acima. Para ele as atitudes pressupõem apenas o 

componente comportamental, ou seja, uma conduta, um comportamento que pode gerar 

atitudes diferentes. Já as crenças agregam elementos cognitivos e/ou afetivos. Nos elementos 

cognitivos, incluem-se as percepções, os conhecimentos, os estereótipos presentes no 

indivíduo; nos afetivos, estão presentes as emoções e os sentimentos. Assim como Botassini 

(2013), compartilhamos da visão de López Morales (2004), entendendo a atitude como 

constituída apenas do componente comportamental e de que a crença, nas palavras de 

Botassini (2013) ―contém a atitude, ou melhor, ela contém os três componentes que 

normalmente são atribuídos à atitude: o conhecimento, o sentimento e o comportamento‖ (p. 

59). 

Entre as observações já realizadas a respeito das crenças e atitudes dos jovens descendentes 

de ucranianos a respeito de sua língua materna, pudemos constatar que os resultados foram 

relativamente uniformes e que não houve diferenças significativas entre as variáveis (sexo e 

local de residência) propostas. 

A imigração ucraniana para Prudentópolis constituiu-se predominantemente de colonos e a 

maioria permaneceu nas comunidades rurais, mantendo, a princípio, pouco contato com 

outros grupos étnicos, oportunizando, desta forma, a manutenção da língua. Por isso, embora 

se trate da quarta e quinta gerações, a língua ucraniana foi, para a maioria, dominante na 

infância e continua sendo utilizada em conjunto com a língua portuguesa nos dias de hoje, 

principalmente no âmbito familiar, embora limitando-se, quase que exclusivamente, à 

oralidade. 

Apesar de terem nascido no Brasil, a maioria dos entrevistados se identifica como ucraniano-

brasileiros, o que indica um forte vínculo com a raiz da qual descendem. A perda da língua 

ucraniana possui relação com a perda da sua identidade, do sentimento de pertença a um 

grupo e a todo o valor simbólico que a ele é vinculado, que se exterioriza em grande parte 

por meio da linguagem. A manutenção da língua implica, portanto, na manutenção de toda a 

cultura e tradições representadas através dela. 

Muitos entrevistados destacaram o preconceito vivido por eles por serem falantes da língua 

ucraniana, manifestado principalmente no sotaque ao falarem português, estimulado pela 

crença de que a língua ucraniana falada no Brasil é uma versão ―arcaica e deteriorada‖ da 

língua falada na Ucrânia e pelo estereótipo de que os falantes de língua ucraniana eram 

colonos e mal instruídos. Tais preconceitos contribuíram para a desvalorização da língua 

ucraniana, inclusive pelos próprios falantes. 

Por outro lado, é notável que este cenário está gradativamente mudando. Vários 

entrevistados destacaram que hoje em dia está ressurgindo o sentimento de valorização e a 

necessidade de resgate da língua e da cultura ucraniana na cidade de Prudentópolis, que 

acreditamos ser consequência de diversos fatores, tais como: maior aproximação com o país  

de origem, as ações desenvolvidas pela UNICENTRO, o acesso maior à internet, inclusive 

na área rural, investimentos na área do turismo com destaque à ―ucraniedade‖ da cidade, 

entre outros. 

 

Considerações Finais 

Consideramos importante destacar que esta pesquisa deu voz aos jovens falantes de língua 

ucraniana para expressarem suas crenças e atitudes com relação à realidade linguística 

encontrada em Prudentópolis. Deu-lhes a oportunidade de serem ouvidos, e possivelmente 
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de despertar sua consciência sociolinguística, e refletir acerca dos seus julgamentos com 

relação a sua língua de herança. As crenças e atitudes dos informantes mostraram pré-

disposição para agir favoravelmente na manutenção da língua. Uma das questões que merece 

destaque é o desejo unânime de que os filhos tenham possibilidade de aprender a língua 

ucraniana e a demonstrada necessidade de interferência do poder oficial, de projetos para a 

promoção, reconhecimento, valorização e capacitação desse idioma para um uso público 

mais abrangente, com valor utilitário em termos de ganhos simbólicos e socioeconômicos 

que auxiliem na revitalização e manutenção da língua ucraniana na cidade. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA EM THE SAXON STORIES, DE BERNARD CORNWELL, E 

SUAS REPERCUSSÕES NA CONTEMPORANEIDADE1
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Resumo 

A leitura da série literária The Saxon Stories (2004-2016), do autor britânico Bernard Cornwell, incita reflexões 

acerca das relações entre escandinavos e anglo-saxões no território britânico no século IX, pois faz um 

panorama desse momento histórico, muito conhecido por ―período alfrediano‖. Ficção e história entram em 

confronto a fim de representar momentos significativos da época relatada. Desse modo, pelo prisma de 

conceitos de memória, o principal objetivo é identificar manifestações mnemônicas sobre a história da 

Inglaterra, além de traçar debates acerca das relações entre história e memória. 

Palavras-Chave: História da Inglaterra; memória inglesa; ficção-histórica 

 

Introdução 

O objeto de estudo é uma série de livros contínuos conhecida por The Saxon Stories4 (2004 - 
2016), escrita pelo autor britânico Bernard Cornwell, e que relata por meio da ficção a 
história da Inglaterra no período das invasões escandinavas dos século IX e X. Especifica-se 
que apenas os três primeiros volumes da série serão utilizados para o que é proposto neste 
trabalho; são seus títulos, respectivamente: The Last Kingdom (2004), The Pale Horsemen 

(2005) e The Lords of the North (2006)5. 

No geral, a narrativa envolve principalmente o embate de poderes dos povos anglo-saxões e 

escandinavos, levando a ampliar também reflexões acerca dos confrontos entre cristãos e 

pagãos. Portanto, ao relacionar personagens fictícios e reais, The Saxon Stories possibilita 

uma leitura histórica e, notavelmente, mnemônica, da época relatada. Portanto, o principal 

objetivo desta pesquisa é desvendar o papel da memória nesses livros e como ela é capaz de 

representar momentos tão importantes para história da Inglaterra. Para tal, são fundamentais 

os estudos de ficção-história de Marilene Weinhardt e os conceitos de memória de Pierre 

Nora, Michael Pollak e Maurice Halbwachs. 

 

Metodologia 

O método utilizado compreende, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica em artigos 

científicos, livros e teses acerca das questões a serem tratadas: os limites entre a história e a 

ficção, e as relações entre história e memória. Por meio do referencial teórico adequado, será 

possível fazer uma leitura consistente de The Saxon Stories. 

 

Resultados e discussão 

Primeiramente, identificou-se um possível enquadramento de Bernard Cornwell na chamada 

―literatura de massa‖. Como esclarece Sodré (1988), na literatura de massa ―não está em 

primeiro plano a questão da língua nem da reflexão sobre a técnica romanesca‖ (p. 15) 
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como na literatura culta, mas, sim, seus conteúdos. Ou seja, o principal objetivo deste tipo de 
literatura é o entretenimento de um vasto público leitor. É o que ocorre nas produções de 
Cornwell. A exemplo dos livros que compõem The Saxon Stories, em que é clara a presença 
ímpar do conteúdo, o qual parte de uma base essencialmente histórica em contraste com um 
fundo de aventura disposto a desenrolar a curiosidade de quem está lendo. Assim, o autor 
atinge a um público interessado por história, especialmente a que envolve o militarismo, mas 
determinando, de certa forma, um papel significativo quando se trata de criar e manter 
memórias, bem como questionar o fazer historiográfico, mostrando de certa forma que ―a 
presença determinante do mercado não quer dizer que o texto de literatura de massa não possa 
fazer crítica social‖ (SODRÉ, 1988, p. 16). 

Contudo, determina a importância de Cornwell para a contemporaneidade, assinalando que o 

autor tem ganhado espaço no mundo acadêmico. Por exemplo, o professor e pesquisador 

Carlos Sanz Mingo, que atua atualmente na Cardiff University, vem pesquisando a literatura 

arturiana, focando seus estudos na trilogia The Warlord Chronicles (1995-1997), de Bernard 

Cornwell. Um dos resultados dessa pesquisa foi a publicação do livro The Arthurian World 

in Bernard Cornwell’s The Warlord Chronicles (2017), o qual será utilizado para este 

trabalho. Da mesma forma, esta pesquisa traz espaço para Cornwell, ao estudar sua produção 

literária referente à história da Inglaterra do período alfrediano, visto que o autor britânico 

em estudo é um investigador da história juntamente com seus leitores. 

Alguns resultados já alcançados6 consistem nas relações entre história, memória e literatura, 

percebidas no objeto de estudo em conexão com as leituras já feitas do material teórico 

proposto. Primeiramente, compreendeu-se que o gênero literário que se adequa a The Saxon 

Stories é a ficção-histórica ou o romance histórico. Conforme a leitura de Marilene 

Weinhardt (2011) acerca de Georg Lukács, ―o bom romance histórico resulta da 

compreensão do relacionamento entre o passado histórico e o tempo presente‖ (p. 29). A 

narrativa ficcional que se apropria da história percorre, 

 nesse sentido, usos, lugares, grupos de memória. Em outras palavras, a memória é capaz de 

conectar os fios que percorrem o passado e presente na história. 

Contextualiza-se que houve um momento da história em que anglo-saxões e escandinavos 

partilharam crenças e costumes, como práticas linguísticas. Isso antes da chegada do 

cristianismo nas terras britânicas. Os escandinavos habitavam o extremo norte da Europa, e 

que na época representada na narrativa em estudo, ainda eram adeptos de uma religião 

politeísta, a mesma que os anglo-saxões cultuavam antes de serem convertidos às crenças 

cristãs. Ao analisar o poema Beowulf, a primeira obra literária a ser considerada pertencente 

à Literatura Inglesa, Jorge Luís Borges (2013) observa que a presença geográfica de lugares 

como Dinamarca e Suécia no poema ―leva a supor uma afinidade entre os escandinavos e os 

anglo-saxões‖ (p. 15). Ou seja, é notável a partilha de memórias entre esses povos. E é esse o 

tocante da ficção-histórica em The Saxon Stories, já que o protagonista e narrador da 

narrativa, Uhtred, frequentemente denota a proximidade religiosa que os escandinavos 

partilhavam com os próprios anglo-saxões antes da chegada do cristianismo nas terras 

inglesas 

Nesse sentido, a literatura de Cornwell sugere uma nova forma de pensar a história por meio 

da memória, pois procura transmitir um conhecimento de história da Inglaterra bastante 

esmiuçado, já que todas as suas narrativas até o momento publicadas buscam recontar, por  

___________________ 
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meio da ficção, algum momento histórico significativo do país no passado. Cornwell, nesse 

sentido, ao se apropriar de uma específica narrativa histórica e publicá-la em formato ficcional, 

passa a construir o que Pierre Nora descreveu como ―lugares de memória‖. Em todos os livros 

da série The Saxon Stories, Uhtred de Bebbanburgh está sempre narrando acontecimentos do seu 

passado, os quais estão ficcionalmente conectados com a história da Inglaterra. Ou seja, a 

narrativa decorre do relacionamento da história com a memória. Por isso, interessou refletir um 

pouco a respeito dos limites dessa relação. Para Nora, ―a história é a reconstrução sempre 

problemática e incompleta do que não existe mais‖ (1993, p. 9), enquanto a memória é uma 

reconstrução sempre atual que liga o passado ao presente. Ou seja, ―a memória é sempre 

suspeita para a história‖ (1993, p. 9), o que consolida a ideia de que a literatura, por ser um 

―lugar de memória‖, pretende questionar, desconstruir e recriar a história. 

Por fim, identificou-se algumas manifestações mnemônicas em The Last Kingdom, o primeiro 

volume da série, onde Uhtred narra lembranças que envolvem a infância vivida com sua família 

e sua comunidade anglo-saxã, e, a chegada dos dinamarqueses que invadiram sua terra natal e o 

capturaram. Ainda criança, ele revela o que sabia sobre esses invasores, saberes transmitido a 

ele por pessoas de sua convivência. Uhtred, ao transmitir fatos que não foram vividos por ele, é 

capaz de exemplificar os conceitos de memória de Maurice Halbwachs e Michael Pollak. O 

protagonista demonstra que o que sabe dos dinamarqueses é fruto da memória coletiva 

disseminada pela sociedade anglo-saxã. A memória coletiva, segundo Halbwachs, seria 

construída por meio de um grupo de referência, mesmo que o ato de rememorar é um trabalho 

do sujeito. Pollak segue o mesmo pensamento de Halbwachs sobre a memória coletiva, mas 

define que a memória se faz por personagens, lugares e acontecimentos, o que também é 

comprovado pelo protagonista da narrativa que constantemente cita personagens históricos, 

como o Rei Alfredo e os irmãos dinamarqueses Lothbrok (Ubba e Ivar), como também 

ficcionais, como seu pai e o padre Beocca, lugares geograficamente significativos para a 

Inglaterra, como sua própria terra natal Bebbanburgh e o reino de Wessex, que complementam 

as relações entre os acontecimentos históricos e ficcionais narrados por ele. 

 

Considerações Finais 

Reflete-se acerca da história e da memória inglesa por meio da identificação de alguns aspectos 

mnemônicos em The Saxon Stories. Primeiramente, firma-se a ideia de que o autor Bernard 

Cornwell, apesar de possuir características que o incluem na ―literatura de massa‖, exerce um 

papel significativo na contemporaneidade e na história da Inglaterra, pois produz ―lugares de 

memória‖ com sua literatura. Isso se confirma, ao se apontar as manifestações mnemônicas em 

personagens, lugares e acontecimentos presentes na narrativa em estudo. 
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DISCURSOS SOBRE O CORPO FEMININO EM  

CHARGES SOBRE O CARNAVAL 1
 

 

SOUZA PEDROSO, Cristiane2  

FERNANDES, Célia Bassuma3
 

 

Resumo 
A charge é tipo de texto de ampla circulação na mídia impressa e eletrônica e que chama a atenção dos 

sujeitos por estar sempre relacionada a um acontecimento da ordem da realidade. Logo, somente significa 

quando referida à exterioridade. Ao entrecruzar diferentes materialidades significantes, no processo de pro- 

dução de sentidos, esse tipo de texto produz efeitos de sentido de humor e de ironia e não raras às vezes, 

coloca em circulação discursos interditados e que não poderiam ser ditos sob outras condições de produção. 

Diante disso e sob o aporte teórico da Análise de Discurso de linha francesa, esta pesquisa tem como objetivo 

geral analisar charges que irromperam no espaço digital, durante o Carnaval, maior festa popular do Brasil e 

que colocaram em evidência o corpo feminino. Mais especificamente, pretendemos: a) traçar um breve per- 

curso sobre a história do corpo e da nudez, a fim de compreender que memórias ressoam sobre a mulher e o 

corpo feminino nos textos recortados para análise; b) verificar quais efeitos de sentidos são produzidos pelo 

imbricamento das diferentes materialidades significantes no processo de produção de sentidos das charges; 

c) discutir o funcionamento da memória no espaço digital, distinguindo a memória discursiva, intervalar e 

com falhas da memória metálica, horizontal e saturada. 

Palavras-Chave: corpo feminino; charge; carnaval 

 

Introdução 

 

A charge é um tipo de texto que está presente no nosso cotidiano e circula amplamente em 

páginas de revistas e jornais e, mais modernamente, no espaço digital, alcançando 

diferentes faixas etárias e classes sociais e configurando um discurso que se propõe a 

denunciar as mazelas da nossa formação social. Conforme Flôres (2002, p. 10), 

 
A importância da charge enquanto texto decorre não só do seu valor como 

documento histórico, como repositório das forças ideológicas em ação, mas, 

também, como espelho de imaginário de época e como corrente de comunicação 

subliminar, que ao mesmo tempo projeta e reproduz as principais concepções 

sociais, pontos de vista, ideologias em circulação. (FLÔRES, 2002, p. 10) 

 

Por meio do imbricamento de diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009; 

2011), a saber, por formulações verbais e visuais, este tipo de texto produz os efeitos de 

sentido de humor e de ironia e abre espaço para a polissemia, pois conforme Orlandi (1996, 

p. 155), no discurso lúdico, os sentidos ―vazam‖, provocando a ruptura dos processos de 

significação. Segundo ela, é ―[...] onde a alteridade ameaça a estabilidade dos sentidos, onde 

a história trabalha seus equívocos, onde o discurso deriva para outros discursos possíveis‖ 

(ORLANDI, 2007, p. 13). 
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Além disso, nele irrompem, não raras às vezes, discursos interditados e que não poderiam 

ser formulados sob outras condições de produção. É esse ―dizer sem dizer‖ que nos 

chamou a atenção e que, pensamos, justifica o desenvolvimento deste trabalho, cujo 

objetivo principal é investigar como o corpo feminino foi discursivizado em charges que 

circularam durante a maior festa popular brasileira. 

Em sentido mais estrito, pretendemos: a) traçar um breve percurso sobre a história do corpo 

e da nudez, a fim de compreender que memórias ressoam nos textos recortados para 

análise; b)verificar quais efeitos de sentidos são produzidos pelo imbricamento das 

diferentes materialidades significantes no processo de produção de sentidos das charges; 

c) discutir o funcionamento da memória no espaço digital, distinguindo a memória discur- 

siva, intervalar e com falhas da memória metálica, horizontal e saturada. 

Para dar conta desses objetivos, do arquivo constituído, recortamos 11 charges que 

circularam no espaço digital, durante o Carnaval dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2018 e 

que colocam o corpo feminino em evidência, colaborando para reafirmar sentidos já 

sedimentados sobre a mulher e sobre o seu corpo. 

No que se refere aos estudos sobre o corpo, sabemos que muito já foi dito e que ele vem 

constituindo objeto de estudo de diversos campos do saber, o que nos permite afirmar que 

ele tem história e faz parte da História, pois significa e é ressignificado constantemente. 

Conforme Foucault, 

 
Os historiadores vêm abordando a história do corpo há muito tempo. Estudaram- 

no no campo de uma demografia ou de uma patologia históricas; encararam-no 

como sede de necessidades e de apetites, como lugar de processos fisiológicos e 

de metabolismos [...]. Mas o corpo também está diretamente mergulhado num 

campo político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o in- 

vestem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a 

cerimônias, exigem-lhe sinais. (FOUCAULT,1987, p.28) 

 
Metodologia 

Esta pesquisa se ancora no dispositivo teórico da Análise de Discurso francesa, pro- posta 

por Michel Pêcheux, na França, e disseminada, no Brasil, por Eni Orlandi e por de- mais 

pesquisadores que com ela tecem redes e que buscam compreender como a ideologia se 

manifesta no/pelo discurso. 

Conforme já mencionamos, as charges serão compreendidas como um tipo de texto que 

entrecruza diferentes materialidades significantes, que não são complementares, de acordo 

com Lagazzi (2009), mas funcionam juntas no processo de produção de sentidos. 

A dissertação será assim dividida: Capítulo I: O processo de produção de sentidos da/na 

charge no espaço digital; 1.1. Texto e Discurso; 1.2. Imbricamento de diferentes 

matrialidades significantes: a charge; 1.3. Humor e Ironia em funcionamento na charge; 

1.4. Memória no espaço digital. Capítulo II: Discursivização do corpo feminino; 2.1. 

História do corpo feminino; 2.2. Nudez na maior festa popular do Brasil. Capítulo III: 

Movimento analítico. 

 

Resultados e discussão 

Ainda não possuímos resultados, visto que a pesquisa está em andamento. 
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Considerações Finais 

Como o trabalho está em construção, ainda haverá muito a ser dito sobre o funcionamento 

discursivo da charge, em especial, daquelas que circularam durante a maior festa popular do 

Brasil e colocaram o corpo feminino em evidência, reforçando sentidos já cristalizados 

sobre a mulher e seu corpo. 

Acreditamos que a discussão em torno deste tema é inesgotável e que cada charge, como 

todo discurso, gera diferentes possibilidades de leitura, afinal, como afirma Orlandi (2007, 

p. 10), ―a questão dos sentidos é uma questão que não se fecha‖. Todavia, pensamos que se 

faz necessário estudar a charge não apenas como um tipo de texto que encaminha para o 

riso, mas como importante meio de denunciar as mazelas de um povo/país, convocando os 

sujeitos a assumirem uma posicão diante daquilo que lhes incomoda. 

 

Referências Bibliográficas 

FLÔRES. Onici. A Leitura da charge. Canoas:Ulbra, 2002. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987; 

LAGAZZI, Suzy. O recorte significante da memória. In: INDUSRSKY, Freda, et al (orgs). 

O discurso na contemporaneidade: materialidades e fronteiras. São Carlos: Editora 

Claraluz, 2009. P. 67-78. 

          . O recorte e entremeio: condições para a materialidade significante. In 

RODRIGUES, Eduardo Alves. Et al (orgs). Análise de Discurso no Brasil: Pensando o 

impensado sempre uma homenagem a Eni Orlandi. Campinas: Editora RG, 2011. P. 

401-410. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho 

simbólico. 5. Ed. Campinas: Editora Pontes, 2007. 

   Análise de Discurso. Princípios e procedimentos. 12. Ed. 

Campinas: Editora Pontes, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

182 

 

A METODOLOGIA DA AUTOCONFRONTAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR DE LI
1 
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STUTZ, Lidia 
3 

 
RESUMO 

Este estudo tem como objetivo geral analisar as representações construídas por uma professora de Língua Inglesa 

de escola pública, partindo da prática do ensino da leitura por meio de uma Sequência Didática. O recorte aqui 

apresentado
4
 revisita conceitos do trabalho docente sob o viés do interacionismo sociodiscursivo e da ergonomia 

francesa. Discutiremos a transposição didática de gêneros textuais mediante modelos e sequências didáticas e a 

autoconfrontação, que possibilita acessar e analisar textos produzidos pelo professor em situações reais de trabalho 

e provê reflexividades sobre a própria atividade, sua ressignificação nas tomadas de consciência e possíveis 

transformações no agir profissional. 

Palavras-chave: transposição didática de gêneros textuais, autoconfrontação (AC); formação continuada. 

 
Introdução 
Esta pesquisa parte dos pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 

1999, 2006, 2008), que por sua vez, fundamenta-se em Vigotsky (2008) ao analisar as 

contribuições da linguagem, o meio social e do trabalho no desenvolvimento humano. Buscando 

proporcionar práticas docentes mais eficazes e compreender melhor o trabalho do professor 

frente à proposta de transposição didática de gêneros textuais (GT), direcionamos nosso estudo 

tomando o trabalho do professor como objeto de pesquisa. Para ampliar o entendimento em 

torno das dimensões do trabalho, especificamente o trabalho docente em situações reais de 

trabalho, buscamos um instrumento teórico e metodológico específico, a autoconfrontação 

(AC), que consiste em proporcionar sessões reflexivas que possibilitam detectar dimensões do 

trabalho do professor, principalmente no que se refere aos impedimentos e escolhas da ação do 

professor. Amparado por diferentes ramos da psicologia, como as Ciências do Trabalho e a 

Ergonomia, a metodologia da AC é originária da Clínica da Atividade, sustentada nas reflexões 

de Yves Clot (2007), trazem pesquisas que auxiliam na compreensão do trabalho pelo viés 

psicossocial e vygotskyano. Partindo das teorias selecionadas, compreendemos que, por meio 

dos conceitos de trabalho prescrito, trabalho planificado, trabalho realizado e o real do trabalho 

é possível perceber a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado. No real do 

trabalho podemos acessar momentos da prática do professor, ou seja, as atividades realizadas e 

também as não realizadas, as prescritas, porém, impedidas de serem realizadas, do quadro do 

trabalho educacional, especificamente no trabalho do professor. Por meio da AC pode ser 

possível perceber, a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado (MACHADO 

2009). Essa metodologia tem sido bastante utilizada em ambientes escolares quando se 

objetiva pesquisar um método, a aprendizagem escolar, práticas educacionais, os resultados dos 

alunos, representações de professor em formação continuada e modelos do agir docente 

(BRONCKART,1999). 
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A proposta em tela toma como ponto de partida para a AC, aulas de língua inglesa, norteadas 

pelo trabalho com GT. Optamos trabalhar com o ISD, uma vez que essa perspectiva propõe 

reflexões acerca das questões voltadas ao desenvolvimento consciente do ser humano e sobre o 

papel que a linguagem e o trabalho desempenham nesse desenvolvimento. Atrelado ao ISD, sob 

a noção de gênero discursivo trazida por Bakhtin e Volochinov (1992) e a proposta de trabalho 

com as Sequências Didáticas (SD) apresentadas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) com 

base nos Modelos Didáticos de Gêneros, como procedimento didático metodológico 

desenvolvido pela Escola de Gêneros de Genebra é que sustentaremos teoricamente os 

encaminhamentos para esta pesquisa. 

O (ISD) compreende que é por meio de gêneros textuais (GT) que as ações de linguagem se 

realizam. Assim sendo, cabe a escola utilizar esta poderosa ferramenta de ensino capaz de tornar 

os alunos aptos a se comunicarem de forma efetiva nas mais diversas situações comunicativas. 

A Escola de Gêneros de Genebra propõe a construção de um Modelo Didático de Gêneros (MD) 

apresentando as dimensões ensináveis do GT, a fim de dar suporte ao pro- fessor na construção 

de SD. Através do MD é possível explicitar e sistematizar os conteúdos relacionados ao gênero 

para abordá-los na SD. O MD ―é um objeto descritivo e operacional, construído para apreender 

o fenômeno complexo da aprendizagem de um gênero‖ (MACHA- DO; CRISTOVÃO, 2006). 

Para nortear a análise das representações construídas pelo professor no e sobre o seu trabalho 

em situações reais, tomamos a AC (CLOT 2007), como metodologia. Esta metodologia percebe 

o trabalho real, sob os aspectos linguageiros e possibilita a análise dos textos construídos pelo 

próprio docente a respeito do seu trabalho, do seu agir, em situações concretas da atividade de 

trabalho. Tomamos a tese de Bronckart (2004, apud MACHADO, 2009) de que: 
as ações humanas não podem ser apreendidas no fluxo contínuo do agir apenas pela observação das condutas 

perceptíveis dos indivíduos, mas, sobretudo, por meio da análise das interpretações dessas condutas, neles expostas. 

(Bronckart, 2004, apud Machado, 2009, p. 20). 

O autor percebe que as ações humanas só podem ser apreendidas por meio de interpretações. A 

linguagem tem papel fundamental nesse processo, pois é por meio dela que estas interpretações 

são produzidas. Dessa forma, é importante analisar as representações que se desenvolvem na e 

sobre a atividade profissional. 

Como objetivo principal de nossa pesquisa tomamos as representações (discursos, textos) 

construídos pelo professor sobre o seu trabalho. Para análise dessas representações buscaremos 

a metodologia proposta por Bronckart e Machado (2004) e, Bronckart (1999/2009), para 

interpretar os atos do agir comunicativo. Objetivamos também compreender quais são essas 

representações do agir docente com a relação ao ensino de leitura por meio de uma SD e como a 

prática de ensino com SD pode gerar transformações no agir docente. 

Conforme Bronckart (1999), essas representações são construídas nas produções textuais. Ao 

analisarmos essas produções dos indivíduos, é possível detectarmos contribuições e julgamentos 

na realização de determinadas atividades. Essas representações, ou os textos produzidos, são 

interiorizados pelos indivíduos sendo tomadas como uma espécie de guias para suas ações 

futuras. Assim sendo, reforçamos a importância de analisar os textos produzidos nos contextos 

de trabalho para compreender o papel que a linguagem desempenha nessas relações. A 

importância em analisar tais representações se dá, porque podem consolidar ações ou reformulá-

las além de possibilitar uma melhor compreensão sobre esse trabalho. 

 

Metodologia 
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Nas pesquisas em Línguística Aplicada, a metodologia de pesquisa qualitativa é bastante 

adotada. Também em nossa pesquisa isso ocorre, por tratar-se de questões investigativas 

referentes ao ensino e formação de professores. Apresenta aspectos da pesquisa-ação, pois 

conforme Zeicnher e Diniz-Pereira (2005), trata-se de uma metodologia que garante autonomia 

para o professor investigar e promover pesquisas voltadas ao interesse da comunidade escolar, 

de forma que podemos retornar ao contexto da pesquisa promovendo transformações da 

realidade pesquisada. Apresenta, portanto caráter intervencionista, visto que a reflexividade 

pode gerar mudanças das representações e de ações. Em nossa pesquisa, envolvendo textos orais 

e escritos, optamos por analisar a organização temática e o conteúdo de textos produzidos por 

uma professora de LI em situações reais de trabalho. Conforme Cristovão e Fernandez (2014), 

―o fazer científico nas ciências da linguagem envolve vários aspectos a serem considerados, 

desde os métodos de geração dos dados até como proceder às diferentes partes de análise dos 

mesmos‖. 

O material coletado para análise foram excertos de aulas filmadas a partir da aplicação de  uma 

SD, com base nos MD sobre o agir docente, com uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública do município de Guarapuava, no segundo semestre de 2016, analisando as 

práticas linguageiras do professor que se apresentam em situações reais de trabalho, os textos e 

as representações construídos a partir dessa prática. No primeiro semestre de 2018 faremos a 

autoconfrontação simples e cruzada e a análise dos dados coletados. Adotamos os conceitos do 

ISD para compreender o agir humano em condições de trabalho, segundo os procedimentos de 

análise descritos em Bronckart e Machado (2004), conhecido em relação aos procedimentos de 

análise que verificam o contexto de produção, o plano global do texto e plano discursivo e 

linguístico-discursivo. 

 
Resultados de discussões 

Estamos trabalhando com a revisão da literatura que embasa nosso estudo. Aplicamos a 

sequência didática na turma selecionada concluindo com as gravações de todas as aulas. 

Selecionamos os excertos a serem trazidos para o momento da autoconfrontação (AC). Nos 

encaminhamos para o procedimento da autoconfrontação como próximo passo da pesquisa e 

posteriormente para a análise dos dados coletados. 

 

Considerações finais: 

No intuito de proporcionar melhores práticas docentes e compreender melhor o que é o trabalho 

do docente em LI e a interação com o contexto escolar, direcionamos nossos estudos tomando o 

trabalho do professor como objeto de pesquisa. Para compreender melhor as dimensões do 

trabalho, especificamente o docente em situações reais de trabalho, buscamos um instrumento 

teórico e metodológico específico, a autoconfrontação. Esse instrumento consiste em 

proporcionar sessões reflexivas que possibilitam detectar representações construídas pelo 

professor em situações reais de trabalho que, em outras práticas, não são visíveis, 

principalmente no que se refere aos impedimentos e escolhas da ação do professor. 

Compreendemos que, a partir dos conceitos de trabalho prescrito, trabalho planificado, trabalho 

realizado e o real do trabalho no quadro do trabalho educacional, especificamente no trabalho do 

professor, teremos possibilidade de perceber, em nossa pesquisa, a distância entre o trabalho 

prescrito e o trabalho realizado, bem como, acreditamos contribuir com as pesquisas voltadas ao 

desenvolvimento do trabalho do professor. 
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A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DE VYGOTSKY – UM 

RECORTE TEÓRICO 
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Resumo 
Esta pesquisa é um recorte teórico da minha dissertação de mestrado, e será um apanhado geral da teoria do 

desenvolvimento humano de Vygotsky. Primeiramente dissertaremos a respeito do restabelecimento do 

Interacionismo Social na década de 1970, corrente teórica estudada por Vygotsky e base para os estudos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Depois, falaremos sobre a noção de sujeito levantada por Vygotsky, e de 

que maneira tal conceito se relaciona aos estudos da linguagem como interação e a importância do social no 

desenvolvimento humano. Por fim, discorreremos a respeito dos planos genéticos do desenvolvimento, e de que 

forma esses conceitos-chave da teoria vygotskyana tomam parte nos estudos da linguística aplicada, mais 

precisamente nos estudos com base no ISD relacionados ao uso de gêneros textuais nas aulas de  língua. 

Palavras-Chave: interacionismo social; desenvolvimento humano; Vygotsky. 

 

Introdução 

Vygotsky foi um dos principais expoentes da corrente teórica do interacionismo social, sendo 

um grande pesquisador do desenvolvimento humano e considerado ―[...] o pai da corrente 

histórico-cultural em psicologia e em ciências da educação.‖ (FRIEDRICH, 2012, p. 8). Seus 

estudos são de fundamental importância nas pesquisas sobre educação e ampliação das 

capacidades de linguagem, pois tratam do desenvolvimento da espécie humana nos âmbitos 

biológico, psicológico e individual, possibilitando maior compreensão desses processos e, por 

conseguinte, melhores e mais promissoras possibilidades de intervenções em educação. 

Este trabalho tem como objetivo realizar um recorte teórico da minha dissertação em 

andamento, a qual consiste em análise de livro didático de português para estrangeiros sob a 

ótica do ISD. Discorreremos aqui a respeito do estudioso russo e soviético Lev Sémionovitch 

Vygotsky (1896- 1934), no que concerne à sua teoria do desenvolvimento humano. Também 

pretendemos demonstrar a relevância de teorias aos estudos da linguística aplicada, mais 

precisamente ao trabalho com gêneros textuais em sala de aula a partir da abordagem do ISD. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, pois, por ser bibliográfica, não se preocupa em 

quantificar os resultados, mas sim em investigar e compreender os fenômenos de interesse. 

Sobre esse tipo de pesquisa, Godoy (1995, p. 21) afirma que: ―[...] um fenômeno pode ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada‖. Nesse sentido, o levantamento bibliográfico possibilita ―[...] a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente‖ (GIL, 2008, p. 50), permitindo assim que se compreenda de uma forma mais 

completa o contexto no qual o fenômeno ocorre. 
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Como trata-se de um recorte de dissertação, o contexto desta pesquisa envolve análise de livro 

didático de português para estrangeiros, o qual é utilizado em uma classe de imersão em língua 

portuguesa da primeira série do ensino fundamental, no estado de Utah, Estados Unidos, com 

28 alunos falantes nativos da língua inglesa. Essa análise terá como base teórica a abordagem 

de gêneros textuais sob a ótica do ISD, e trará, como fundamentação teórica, estudiosos do 

interacionismo social e algumas de suas vertentes, dentre eles Vygotsky. 

 

Resultados e discussão 

O interacionismo social (IS) é uma corrente teórica que teve destaque em meados de 1930. 

Postulava que o ser humano desenvolvia-se em duas vertentes distintas: os processos de 

socialização e, indissociavelmente, os processos de formação individual. Tal posição foi 

revogada por volta dos anos 1970, quando novos estudiosos reestabeleceram essa teoria de 

forma a defender que as disciplinas das ciências sociais, tais como filosofia, sociologia e 

psicologia (e também de outras ciências) devem considerar as colaborações uma das outras, e 

não serem recortadas como se fossem separadas. Além disso: [...] essas correntes têm em 

comum o falo de aderir à tese de que as propriedades específicas das condutas humanas são 

resultado de um processo histórico de socialização, possibilitados [...] pelo desenvolvimento 

dos instrumentos semióticos‖ (BRONCKART, 2003, p. 21). 

Assim, Vygotsky, estudioso destaque da corrente do IS, foi um dos ―[...] fundadores 

incontestáveis das ciências do homem [...]‖ (FRIEDRICH, 2012, p. 8) e por essa razão estudar 

suas teorias é de fundamental importância para conhecer a fundamentação das correntes 

teóricas interacionistas, e suas aplicações dentro da linguística. 

As principais influências de Vygotsky foram Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820- 

1895), estudiosos fundadores do marxismo e dos pressupostos do materialismo histórico-

dialético. Esses autores defendiam que foi a necessidade de trabalhar que possibilitou ao ser 

humano relacionar-se um com o outro, por meio da linguagem, como afirma Rego (2013, p. 

61): ―Diferente dos animais, o produto da atividade (do trabalho) humana existe antes na mente 

do sujeito como imagens psíquicas (conteúdo de sua consciência), que mediatizam a sua 

realização‖. Assim, Vygotsky pensou no ser humano como um sujeito histórico, que se 

constitui a partir de suas interações sociais. 

São três os conceitos essenciais e básicos dos estudos de Vygotsky: primeiro, o cérebro é o 

suporte biológico de todas as funções psicológicas do ser humano, fazendo-o um organismo 

vivo e não apenas psíquico. Segundo, essas atividades psicológicas se desenvolvem por meio 

da interação social com o outro e com o meio. Terceiro, essa interação e interpretação das 

funções psíquicas superiores acontece por meio de instrumentos psicológicos, dos quais o 

principal é a língua. Esses instrumentos psicológicos podem ser: ―[...] a linguagem, as diversas 

formas de contar e de cálculo, os meios mnemotécnicos, os símbolos algébricos, as obras de 

arte, a escrita, os esquemas, os diagramas, os mapas, os planos, todos os signos possíveis [...]‖ 

(VYGOTSKY, 1930/1985, p. 40, apud FRIEDRICH, 2012, p. 55). Assim, tal como o homem 

transforma a natureza com seu trabalho, por meio do uso instrumentos, ele também transforma 

o meio onde vive com os instrumentos psicológicos que criou. 

Para melhor compreensão dos estudos de Vygotsky, consideramos importante conhecer os 

quatro ―planos genéticos do desenvolvimento‖, sistematizados por Wertsch (1988), que 

discorrem a respeito do desenvolvimento psicológico de um indivíduo. 

O primeiro plano denomina-se filogênese, que fala sobre a história de uma espécie animal 
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específica e suas limitações de desenvolvimento psicológico. Nesse plano Vygotsky afirma 

que a combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica (VYGOTSKY, 1991), 

só atingem seu estágio máximo nos seres humanos, isto é, só nós somos capazes de usar nosso 

intelecto em conjunto com a linguagem para criar uma organização social. 

O segundo plano é a ontogênese, que discorre a respeito de um indivíduo particular e e seu 

desenvolvimento dentro de sua espécie específica. Vygotsky trata aqui a respeito do 

desenvolvimento da fala no ser humano, afirmando que a linguagem precisa do pensamento 

para ser desenvolvida. 

O terceiro plano chama-se sociogênese, e investiga o funcionamento cultural da sociedade na 

qual o indivíduo está inserido, e que influências exerce no seu desenvolvimento psicológico. De 

acordo com ele, todas as funções no desenvolvimento de uma criança acontecem duas vezes: a 

nível social e ao nível dos acontecimentos internos do pensamento da criança (funções 

intrapsicológicas). Aqui Vygotsky apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) que é ―possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela interferência de 

outra‖ (KOLL, 2010, p. 61). As formações psicológicas superiores se desenvolvem a partir 

dessa interação entre pares mais e menos capazes. 

O quarto e último plano é a microgênese, que determina a singularidade do desenvolvimento 

de cada processo psicológico de um indivíduo. Ela possibilita a investigação das ―minúcias de 

transformação das respostas dos sujeitos‖ (GÓES 2000, p. 13). Esse é um conceito apresentado 

no contexto de experimentos laboratoriais, portanto, não o usaremos em nossa pesquisa. 

Entretanto, consideramos importante saber sobre ele para melhor compreensão geral da teoria 

de Vygotsky. Os estudos sobre os planos genéticos do desenvolvimento são de grande 

importância nas pesquisas que dissertam a respeito da ampliação das capacidades de linguagem 

dos alunos, pois falam sobre o desenvolvimento humano em seus aspectos biológicos, sociais e 

individuais, permitindo que haja uma compreensão maior dos processos que levam o ser 

humano a aprender. Havendo essa compreensão mais ampla, os pesquisadores podem criar 

intervenções e materiais mais promissores (que tenham base nesses estudos, tais como o que 

analisaremos na pesquisa) nas aulas de língua, que contemplem, de forma mais completa, todos 

esses processos que concernem o desenvolvimento humano em cada etapa específica. Por essas 

razões os consideramos fundamentais para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

 
Considerações Finais 

Entendemos que estudar Vygotsky e sua teoria do desenvolvimento humano é de grande 

importância na realização de pesquisas que tenham como base teórica correntes provenientes 

do IS, pois o autor foi considerado um dos maiores expoentes no desenvolvimento das ciências 

do homem. No caso desta pesquisa, por tratar-se de um recorte teórico de uma dissertação em 

andamento, a qual consiste em análise de livro didático sob o ponto de vista do ISD, 

consideramos imprescindível dissertar sobre esse pesquisador e abordar as contribuições que 

teve com relação à construção dos conceitos que fundamentam o ISD. 

Os planos genéticos de desenvolvimento tratam de todo o desenvolvimento do ser humano 

como corpo (biológico), ser social e individual. Ao falar sobre o uso de instrumentos, Vygotsky 

traz um dos conceitos mais importantes do IS: as funções psicológicas superiores que 

permitem ao ser humano transformar a sociedade por meio dos instrumentos que criam. 

Schneuwly (2013) considera o gênero textual um instrumento psicológico, pois este, ao ser 

apropriado por um sujeito, 
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permite que ele realize melhor tarefas do seu cotidiano que concernem ao uso da língua. 

Assim, demonstramos a relevância dos estudos de Vygotsky em pesquisas como a nossa: em 

todo o seu desenvolvimento, o ser humano é o único animal que cria e utiliza-se de 

instrumentos, de forma consciente, para melhorar sua vida; o gênero textual é um desses 

instrumentos, e trabalhar com ele nas aulas de língua possibilitará o aprimoramento das 

capacidades de linguagem dos alunos. 
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Resumo 
Esta pesquisa possui abordagem qualitativa e natureza aplicada, e tem como objetivo analisar uma unidade de 

livro de português como língua estrangeira (PLE) sob a ótica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

utilizando um modelo didático (MD) para levantamento das dimensões ensináveis do gênero ―contos 

maravilhosos‖, base da unidade analisada. Também pretende-se verificar como a mediação do livro didático 

apresenta-se no diário de classe escrito por mim. A relevância desse estudo encontra-se no fato de que ainda há 

poucas publicações sobre análise de materiais didáticos específicos para programas de imersão em língua 

portuguesa. Concluímos que a unidade trabalha com a maioria das dimensões ensináveis levantadas e que o 

material demonstra-se promissor no que se propõe com relação ao ensino de PLE. 

Palavras-Chave: interacionismo sociodiscursivo; ensino de português para estrangeiros; livro didático.  

 

Introdução 

O interesse de estrangeiros pela língua portuguesa vem crescendo continuamente, seja nas 

Universidades dos Estados Unidos ou nas escolas de imersão em língua estrangeira, como 

afirma Scott (2010, p. 29) ―[...] nos últimos três anos, o português foi uma das línguas que 

mostrou maiores taxas de crescimento nos Estados Unidos [...]‖. Apesar disso, o ensino de 

português como língua estrangeira (PLE), bem como análises de livros didáticos para esse 

fim, ainda são temas pouco estudados no Brasil. Diante desses fatos, trabalhos que 

busquem analisar livros didáticos (LD) de PLE são necessários para que se cumpram as 

demandas atuais dessa modalidade de ensino. A análise de livros didáticos é de fundamental 

importância para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos professores, pois 

possibilita que conheçam e estudem a respeito das bases teóricas que fundamentam a 

elaboração desses materiais. Apropriando-se dessas teorias o professor terá uma prática 

mais significativa em sala de aula, pois trabalhará com conceitos e objetivos que domina. 

Esta pesquisa disserta a respeito da importância da abordagem dos gêneros textuais como 

base do ensino de língua nas salas de aula. Estudar os gêneros textuais, tanto sua estrutura 

como função social, é de grande importância no desenvolvimento das habilidades 

linguísticas. Nesse sentido, Cristovão (2009, p. 12) declara: ―Se o uso da linguagem é 

organizado pelos gêneros, considero que, o ensino de leitura, organizado em função da 

aprendizagem de diferentes operações de linguagem, deve ser levado em todas as suas 

conseqüências [sic]‖. Nessa perspectiva, os gêneros são instrumentos psicológicos 

(SCHNEUWLY, 2013) que, ao serem usados no ensino de línguas, possibilitam ao aluno 

ampliar suas capacidades de linguagem em situações comunicativas cotidianas ou 

extraordinárias Assim, o objetivo deste trabalho é analisar uma unidade de livro didático 

usado em um programa de imersão em língua portuguesa no estado de Utah, Estados 

Unidos, sob a ótica do Interacionismo Sociodiscursivo, com foco no desenvolvimento das 

Capacidades de Linguagens (DOLZ, PASQUIER;,BRONCKART, 1993; CRISTOVÃO, 

STUTZ, 2011) dos alunos por meio do trabalho com gêneros textuais, as quais  
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serão verificadas por meio do relato no diário de classe que escrevi. Sobre capacidades de 

linguagem, essas são ―[...] aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um gênero 

numa situação de interação determinada [...]‖ (SCHNEUWLY, DOLZ, 2013, p. 52) 

 

Metodologia 

Esta pesquisa situa-se no âmbito da abordagem qualitativa por ser de natureza aplicada, e 

será documental, conforme Pádua (1997, p.62): ―Pesquisa documental é aquela realizada a 

partir de documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos [...]‖, pois os dados aqui analisados foram coletados de um documento autêntico 

– o livro didático e o relato no diário de classe. Sobre o conceito de ―documento‖, nos 

apoiamos na afirmação de Appolinário (2009, p. 85, parênteses do autor): ―Sempre que 

uma pesquisa se utiliza apenas de fontes documentais (livros, revistas, documentos legais, 

arquivos em mídia eletrônica), diz-se que a pesquisa possui estratégia documental‖. 

De acordo com Miles e Huberman (1994 apud GIL, 2008, p. 175, destaque meu) em geral, 

as pesquisas qualitativas: ―[...] apresentam três etapas que geralmente são seguidas na 

análise de dados: redução, exibição e conclusão/verificação‖. Nesta pesquisa, seguiremos 

essas três etapas: Escolha de apenas uma unidade do livro ―Língua Portuguesa‖ e seis 

relatos do diário para análise aprofundada; organização e definição das categorias de 

análise dos dados e, por fim, revisão dos dados analisados e verificação das conclusões da 

pesquisa. 

Quanto ao contexto de produção desta pesquisa, trata-se do capítulo 13 do livro ―Língua 

Portuguesa‖ (2014), cujo gênero textual base são os ―contos maravilhosos‖. O livro foi 

escrito em 2011 para ser usado em salas de aula brasileiras, mas foi adaptado ao ensino de 

PLE em 2014. O material é usado em uma classe de primeira série no estado de Utah, 

Estados Unidos, na qual estudam 28 alunos falantes nativos de língua inglesa. Eu, 

pesquisadora, sou também a professora de português desses alunos, dentro da modalidade 

imersão, isto é, só se usa a língua portuguesa para comunicar-se e estudar dentro dessa sala 

de aula. O currículo escolar dessa etapa de ensino, considerando que é uma classe de 

imersão em língua portuguesa, tem algumas especificidades que farão diferença no 

momento da análise das dimensões ensináveis que podem ser abordadas com o gênero 

textual que trabalharemos. 

 

Resultados e discussão 

Primeiramente, relatamos os objetivos, que nos dizem respeito, do capítulo 13 do livro 

Língua Portuguesa: reconhecer a estrutura dos contos maravilhosos e localizar informações 

explícitas e implícitas em textos. Como são alunos falantes nativos da língua inglesa, as 

crianças ainda possuem várias limitações para compreender determinadas palavras, e 

também para expressar-se, portanto, é essencial levar essas questões em consideração na 

análise desse material e dos relatos do diário pois, além do conhecimento e produção do 

gênero, precisamos de diversas estratégias não verbais para que os estudantes possam, de 

fato, entender o que lhes está sendo passado (considerando que não existe o uso da língua 

inglesa – materna - nessa classe de imersão PLE). 

Na primeira etapa de análise, realizamos o levantamento das dimensões ensináveis do 
gênero textual analisado. Para isso, nos utilizamos de um modelo didático do gênero, 
elaborado por Queroz (2016). Em síntese, as possibilidades de trabalho didático com o 
gênero textual ―contos maravilhosos, são: Condições de produção do gênero (contexto 
sócio-histórico de veiculação, suporte, intertexto e situação de produção); discurso 
narrativo; tempos verbais: passado e presente de narração; narrador não se implica – 
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terceira pessoa usada com mais frequência; sequência narrativa – complicação, ação, 
resolução e situação final; advérbios ou locuções adverbiais, sintagmas preposicionais, 
coordenativos e subordinativos; anáforas e catáforas; narrador onisciente neutro; inserção 
da voz dos personagens e grande presença de modalizações apreciativas. 

Após esse levantamento, realizamos a análise de todas as atividades da unidade do livro, a 

qual apresenta, em 11 páginas, um exemplar do referido gênero (conto: Jorinda e Jorindel), 

17 atividades escritas explícitas e orais implícitas. Percebemos que a maioria das dimensões 

ensináveis do gênero foram abordadas na unidade, de maneira explícita (expõe claramente 

a dimensão ensinável a ser trabalhada, no enunciado ou explicações dos exercícios) ou 

implícita (o conteúdo pode ser subentendido pelo leitor, mas não se apresenta 

explicitamente), sendo que as dimensões ensináveis não abordadas não fazem parte do 

currículo de língua portuguesa para primeira série do ensino fundamental. 

Encontramos 6 atividades que abordam os verbos no passado (de maneira implícita), bem 

como os verbos no presente, 2 atividades sobre sequência narrativa, 1 atividade sobre 

resolução de conflito e situação final e também 1 atividade implícita sobre modalizações 

apreciativas. É importante destacar que, no currículo para primeira série PLE, não devem 

ser abordadas diretamente as formações verbais no passado; por essa razão esse aspecto 

linguístico do gênero textual ―contos maravilhosos‖ não foi explícito nas atividades do 

livro. 

No manual do professor observamos encaminhamentos metodológicos sobre os elementos 

do contexto de produção do gênero, sua estrutura, retextualização do escrito para o oral 

(sequência narrativa), resolução e situação final e inserção da voz dos personagens. 

Verificamos também uma sugestão de ampliação sobre sequência narrativa. Ao analisar os 

relatos do diário que escrevi, encontramos referências ao desenvolvimento das capacidades 

de ação (1CA e 4CA): ―Mobilizar conhecimentos de mundo para compreensão e/ou 

produção de um texto‖ CRISTOVÃO et al., 2010, p. 195 apud STUTZ, 2012, p. 123); 

capacidades discursivas (1CD e 3CD): ―Reconhecer a organização do texto como layout, 

linguagem não verbal [...] Entender a função da organização do conteúdo naquele texto [...]‖ 

(op. cit); capacidades linguístico-discursivas (5CLD e 7CLD): ―Expandir vocabulário que 

permita melhor compreensão e produção de textos [...] Tomar consciência das (diferentes) 

vozes que constroem um texto [...]‖ (op. cit.); e capacidades de significação (7CS): 

―(Re)conhecer a sócio-história do gênero‖ (op. cit). Tais dados demonstram que, dentro das 

especificidades da primeira série do ensino fundamental PLE, as dimensões ensináveis 

necessárias ao cumprimento do currículo foram abordadas, de forma a possibilitar a 

ampliação das capacidades de linguagem dos alunos. 

 

Considerações Finais 

Entendemos que o livro didático abordou as dimensões ensináveis necessárias ao trabalho 

didático com o gênero textual ―contos maravilhosos‖, bem como possibilitou o 

desenvolvimento de todas as capacidades de linguagem de forma coerente aos conteúdos 

curriculares de língua portuguesa para a primeira série do ensino fundamental. 

Concluímos que analisar livros didáticos de LM (língua materna) ou LE (língua 

estrangeira) é de grande relevância nos estudos sobre linguagem e educação, pois 

possibilita o aperfeiçoamento           e desenvolvimento de novas metodologias baseadas em 

teorias que valorizam a função principal da língua, que é a comunicação dentro das variadas 

atividades linguageiras. O estudo sobre e análises de livros didáticos é de grande 

importância para o trabalho do professor em sala de aula, pois o permite reconhecer, 

compreender e atuar a partir do embasamento teórico do material que usará, tornando mais 
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significativa e promissora sua prática profissional. 
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IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO: ANÁLISE FÍLMICA DO NEGRO EM  

TEMPO DE MATAR 

 

TULLIO, Cláudia Maris
1 

Resumo: Neste trabalho investiga-se a obra cinematográfica Tempo de Matar a partir da Teoria das 

Representações Sociais, proposta por Moscovi, e da construção da identidade, vinculado a Hall, para analisar as 

representações dos afrodescendentes e a forma como estas auxiliam na (re)construção da identidade dos negros 

do filme. O objetivo geral da pesquisa é verificar de que forma os estereótipos sociais, trazidos pelo senso 

comum ao longo da história, são representados no cinema, haja vista, este auxiliar a constituir ou representar a 

visão que temos do mundo e dos papéis sociais. Como objetivos específicos, elencamos observar como se dá a 

(re)construção das identidades do negro na obra. 

Palavras-chave: Representações Sociais; Identidade; Cinema. 

 

Introdução 

A investigação deste trabalho toma como fundamento a Teoria das Representações Sociais, a 

partir de Moscovici, e a Teoria construção da Identidade, vinculada a Hall, para analisar as 

representações dos afrodescendentes e a forma como estas representações auxiliam na 

(re)construção da identidade dos negros da obra cinematográfica Tempo de Matar. Nesta 

pesquisa, concebemos o cinema como uma prática discursiva que possibilita apreender 

modos de percepção e de representação da realidade social. Modos estes que constroem 

identidades e que constituem sujeitos. Stam (2003, p. 305) propõe uma abordagem a respeito 

das representações no cinema, focalizada  nas  vozes  e  nos  discursos,  pois  para  ele  o  

cinema  é  ―um  ato  de  interlocução contextualizada entre produtores e receptores 

socialmente localizados‖. Destarte, é possível compreender como estereótipos e imaginários 

sociais se produzem ou manifestam na narrativa fílmica, haja vista o cinema ser produtor de 

discursos, capaz de não apenas refletir a realidade, mas também instituir visões sobre ela. 

Portanto, a importância do trabalho com narrativas cinematográficas nas salas de aula em 

todos os níveis de ensino é indiscutível a fim de propiciar espaços e condições de 

aprimoramento do olhar para as condições de produção e para o reconhecimento dos 

estereótipos, representações sociais e ideologias veiculadas, assim como para a 

(re)construção das identidades culturais. Cabe ressaltar que todo filme é um produto de uma 

linguagem com regras técnicas e estéticas que podem variar conforme as opções dos 

realizadores. Justifica-se, dessa forma, analisar a obra cinematográfica sob o viés da teoria 

das representações sociais haja vista esta possuir ―uma dimensão histórica e transformadora; 

junta aspectos culturais, cognitivos e valorativos, isto é, ideológicos; está presente nos meios 

e nas mentes, se constitui na realidade presente nos objetos e nos sujeitos‖ (GUARESCHI, 

1996, p. 26). As considerações acerca das representações sociais nos estudos culturais 

encontram- se concentradas nas questões relacionadas à identidade. Hall (2000), por 

exemplo, defende que todas as identidades se localizam no espaço e no tempo simbólicos e 

estão profundamente envolvidas, assim como também são formadas e transformadas, no 

processo de representação. As identidades culturais, por assim dizer, seriam como 

comunidades imaginadas, capazes de manipular no indivíduo um sentimento de identificação 

e de pertencimento. A identidade é, portanto, parcela de um amplo processo de constituição 

de sujeitos e de coletividades em redes discursivas que marcam a vida de cada um. Pode-se 

afirmar que identidade é uma posição que se assume e essa posição pode variar porque 

implica sempre em fazer escolhas, as quais são mutáveis e fluídas. 

___________________ 
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Destarte, o sujeito é constituído por várias identidades, as quais podem ser provisórias e até 

mesmo contraditórias a julgar serem construídas na diferença: de gênero, raça, etnia, profissão 

ou religião, entre outras. Os conceitos de identidade e diferença possuem uma relação de 

estreita dependência, sendo inseparáveis. Dessa forma, a hipótese que norteou nosso caminho 

foi que ao trabalhar com a análise da (re)construção da identidade e da representações sociais 

de determinados segmentos sociais de uma obra fílmica é possível desconstruir certos 

paradigmas de que o cinema é apenas arte. Sim, as questões de arte e de estética do filme 

devem consideradas, mas não só elas, afinal, segundo Rocha (2013, p.26) ―ele é um 

produtor cultural, senão prática cultural, cuja existência dá-se no interior de meios sociais 

específicos, introduzindo a possibilidade de (re)produzir representações da sociedade que, por 

sua vez, reforçam, formam ou alteram visões de mundo aos olhos do público espectador. O 

objetivo geral da pesquisa é verificar de que forma os estereótipos sociais, trazidos pelo senso 

comum ao longo da história, são representados no cinema, haja vista, este auxiliar a constituir 

ou representar a visão que temos do mundo e dos papéis sociais. Como objetivos específicos, 

elencamos observar como se dá a (re)construção das identidades do negro na obra. 

 

Metodologia 

A fim de alcançarmos os objetivos propostos, optamos pela realização de uma pesquisa de 

abordagem  qualitativa.  Segundo  Bogdan  e  Biklen  (1982),  ―a  investigação qualitativa  

é  descritiva‖  (p.48)  e  ―os  investigadores  qualitativos  interessam-se  mais  pelo processo 

do que simplesmente pelos resultados ou produtos‖ (p. 49). A pesquisa é de natureza 

bibliográfica centrada nos estudos de Moscovici (2004), de Jodelet (2002), Hall (2000) e a 

pesquisa documental do filme mencionado. Cabe ressaltar que segundo Moscovici (2004) 

nas representações, os estereótipos são tratados como memórias ou combinação de fatos 

verificados, os quais podem ser considerados como modelos calcados na sociedade, que 

podem ser matizes de uma deformação social, por exemplo, rotulando todos que exercem a 

profissão, como é o caso do advogado. 

 

Resultados e discussão 

O filme Tempo de Matar, de John Grisham, foi às telas em 1996 como adaptação de obra 

homônima publicada em 1989. Cabe salientar que Grisham foi roteirista e produtor da obra 

cinematográfica. Nesta época, o autor, recém-formado no Mississipi e inconformado com a 

sociedade racista e extremista que o rodeia, decide retratar a história de Carl Lee Hailey, um negro 

que teve a sua filha estuprada aos dez anos de idade por dois homens brancos (Willard e Cobb), 

bêbados e racistas na cidade de Canton, no Mississippi, no Sul dos Estados Unidos da América. 

Após a violência que deixara na pequena Tonya sequelas definitivas, tanto físicas como psíquicas, 

afinal ela não poderia gerar filhos, os autores do crime foram presos pelo delegado local, o qual é 

negro, e levados ao Tribunal da comarca com a intenção de ter o valor da fiança arbitrado. É 

interessante observar como o autor representa as autoridades locais. Em uma comunidade 

extremamente racista, o delegado é negro, em contrapartida, os juízes e promotores são brancos. 

As relações étnico-raciais são instituídas historicamente por intermédia da construção de imagens e 

representações sociais. Como diz Hall (1997, p.61), 

 
A representação é o processo pelo qual membros de uma cultura usam a linguagem para 

instituir significados. Essa definição carrega uma premissa: as coisas, os objetos, os 

eventos do mundo não têm, neles mesmos, qualquer sentido fixo, final ou verdadeiro. 

Somos nós, em sociedade, entre culturas humanas, que atribuímos sentidos às coisas. Os 

sentidos, consequentemente, sempre mudarão de uma cultura para outra e de uma época 

para outra. 
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Cabe mencionar que no julgamento, a pena segundo as leis do Mississipi seria de 20 anos para os 

autores do estupro que dilacerou a possibilidade da menina algum dia ter seus próprios filhos, ou 

de voltar à normalidade de sua vida. No entanto, nem o arbitramento da fiança, nem o 

julgamento quanto ao caso de estupro acontecem, pois Carl Lee, ao ver a inocência de sua filha 

ser destruída de forma tão violenta, descrente de que os criminosos receberiam a punição 

merecida por serem brancos e queridos pela comunidade caucasiana, procura na noite anterior à 

decisão de arbitragem de fiança o advogado Jake Brigance, o qual já havia defendido o irmão de 

Lee e tem uma filha da mesma idade de Tonya. Pergunta a Jake se este o representaria caso Lee 

fizesse qualquer ―besteira‖, afinal, o advogado também é pai e sabe como Carl se sente. Jake 

comenta com sua esposa a conversa que teve com Lee e deixa nas entrelinhas que também faria 

algo se acontecesse com sua filha o fato ocorrido com Tonya, pois sua esposa o aconselha a ligar 

para o delegado e comentar sobre as intenções de Lee e Brigance não segue o conselho. 

Logo em seguida, Carl segue para o tribunal onde se esconde até o momento em que o delegado 

e seu auxiliar trazem os dois acusados para a audiência. Um fato é certo: Lee decide fazer justiça 

com as próprias mãos! O intrigante é como a cena é retratada: na parte de cima do tribunal 

encontra-se a comunidade branca esperando pelos acusados enquanto pela porta da frente 

adentram estes, o delegado (negro) e seu auxiliar (branco) quando, inesperadamente, surge Lee 

com os olhos vermelhos, feição dilacerada pelo sofrimento, quase como um animal, e dispara 

tiros com uma metralhadora matando os dois agressores e deixando deficiente o policial auxiliar 

que os acompanhavam. A história toma outro rumo. Neste momento, o crime em tela não é mais 

de dois homens brancos que estupraram uma menina negra, mas sim, de um negro que assassinou 

dois homens brancos a sangue frio, dentro de um Tribunal de Justiça. Julga-se o crime homicídio 

qualificado, com a pena de morte autorizada em casos de condenação. A opinião pública 

fragmenta-se. Vem à superfície o mais profundo e primitivo ódio entre brancos e negros. Uma 

cidade está prestes a entrar em estado de sítio. Nas palavras de Piza (2002, p. 72): ― […] o lugar do 

negro é o lugar de seu grupo como um todo e do branco é o de sua individualidade. Um negro 

representa todos os negros. Um branco é uma unidade representativa apenas de si mesmo. 

A cidade torna-se caótica: a casa da secretária de Brigance é invadida e seu esposo acaba 

falecendo, a família do advogado sai da cidade e sua casa é queimada, enfim, um verdadeiro 

embate entre a Ku Klux Klan e aqueles que defendem Lee. Aliás, este é decisivo quando discurso 

para seu defensor ao afirmar o porquê de escolhê-lo: 

 
Carl: — Você é branco e eu sou negro! 

— Não vê, Jake? Você pensa exatamente como eles. Por isso escolhi você. Você é um 

deles, não percebe? Você acha que não é, porque come comida crioula e aparece na TV 

falando de brancos e negros, mas a verdade é... que você é igual a todo o resto. — Ao 

olhar para mim, você não vê um homem. Vê um homem negro. — você não me vê como 

aquele júri me vê. Você é eles. Jogue fora seus argumentos jurídicos. Se você estivesse 

sentado naquele júri... o que seria preciso para convencer você... a me libertar‖. ‗crioulo, 

negro, preto, afro americano‗ Não importa como me veja, você me vê como alguém 

diferente. Ao olhar para mim, você não vê um homem. Vê um homem negro Nos não 

somos amigos! Moramos de lados diferentes dos trilhos. Nunca vi você no meu bairro. 

Aposto que nem sabe onde moro. Nossas filhas... nunca vão brincar juntas. AAmérica 

está em guerra. E você está do outro lado. Como um negro pode receber um julgamento 

justo com o inimigo na tribuna e no júri? [...] — Você, Jake! Você é a solução. Você é 

minha arma secreta porque é um dos vilões. [...] — Você não me vê como aquele júri me 

vê. Você é eles. Jogue fora seus argumentos jurídicos. Se você estivesse sentado naquele 

júri... o que seria preciso para convencer você...a me libertar? —É assim que vai salvar a 

minha pele. —É assim que vai nos salvar... a ambos. (GRISHAM, 1996). 

 
Percebemos tanto no discurso de Lee quanto de Jake a existência do mito da superioridade da raça 
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branca e da inferioridade da raça negra. Esse mito influencia no processo de percepção dos 

indivíduos, sejam eles brancos ou negros, e, consequentemente, no modo de construção de 

representações sociais. Vale relembrar que estas servem para tornar familiar o estranho. É 

exatamente isto que Lee propõe: que Jake assuma sua representação social e pare de tentar 

exprimir algo que no momento ele não é. Dessa forma, sem mais argumentos jurídicos, restam-lhe 

recursos retóricos e persuasivos. Deve convencer o corpo de jurados, discursando como falaria 

para convencer a si mesmo. Pede que fechem os olhos e narra o estupro da filha do réu, passo a 

passo, com impressionante riqueza de pormenores. 

 
Considerações Finais 

É fato que ao se afirmar as identidades consequências serão provocadas seja pelos conflitos 

de qualquer espécie entre os grupos. Foi devidamente assinalado no decorrer no texto que 

segundo Hall (2000) as identidades são construídas por meio da comparação com outras 

identidades, ou relacionadas às diferenças. Desse modo, novamente, o advogado de defesa 

em sua arguição final além de constituir uma nova identidade para o réu, conforme 

mencionado anteriormente, reconstrói a sua própria identidade por meio da diferença. É o 

olhar do branco sobre um crime cometido por um negro, mas que via palavra ―Agora 

imaginem que ela é branca‖ (GRISHAM, 1996), se torna o olhar do branco sobre um crime 

cometido contra uma menina branca ― palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e 

os outros‖ (BAKHTIN, 1992, p 113), mudando o rumo da história. ―Eu quis provar que um 

negro podia ser julgado com justiça no sul, que somos todos iguais aos olhos da lei. Que 

buscamos a verdade. Mas o que é verdade? (GRISHAM, 1996).‖ A verdade é que as 

Representações Sociais acabam por definir as identidades, preservam e justificam as 

diferenciações sociais, e o cinema como instrumento de divulgação de ideologias, de estilos 

de vida, como instrumento de formação, de concepção de mundo, não explica, apenas sugere 

e propicia a manutenção ou não dessas Representações Sociais. 
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O ENSINO DO GÊNERO TEXTUAL PETIÇÃO INICIAL – 

 UMA EXPERIÊNCIA COM SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

TULLIO, Cláudia Maris¹ 

Resumo: O presente trabalho tem como eixo um estudo interdisciplinar dos Estudos da Linguagem e do 

Direito, em específico o Processo Civil. Objetivou-se analisar o gênero petição inicial a fim de compreender 

sua arquitetura linguística discursiva e determinar uma sequência didática que possibilitasse a compreensão seu 

funcionamento. A pesquisa é qualitativa, bibliográfica centrada em Bronckart (2003), Dolz e Schneuwly 

(2004), Marcuschi (2003), e de campo. A sequência didática foi desenvolvida com os acadêmicos do 2º 

semestre do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE), Ponta Grossa – 

Paraná, no 2º semestre de 2014. A análise das produções posteriores ao processo de sequenciação 

comprovaram a necessidade de efetivo conhecimento por parte do discente do gênero a ser trabalhado. 

Palavras-chave: Gêneros jurídicos; Sequência didática; Interdisciplinaridade. 

 

Introdução 

Propomos um estudo interdisciplinar dos Estudos da Linguagem e do Direito, em específico, 

o Direito e Processo Civil. Entendemos a interdisciplinaridade como algo além do ―diálogo‖ 

entre os saberes e/ou as disciplinas, pois ela decorre da atitude dos profissionais, dos 

pesquisadores, dos professores envolvidos. 

Desde os primórdios da história humana, desenvolveram-se diversas espécies de atividades 

sociais, nas quais se produziram várias espécies de textos adequados a elas. Os estudos 

bakhtinianos atribuem a esses ―textos‖ a nomenclatura gêneros do discurso, vistos como 

―tipos relativamente estáveis de enunciados‖ (Bakhtin, 1979/2003, p. 262) e sempre 

marcados sócio-historicamente por estarem intrinsecamente relacionados às situações da 

vida. Esta concepção de gênero implica a noção de língua como atividade sócio-histórica e 

cognitiva, o lugar de interação dos seres humanos em que os gêneros se organizam na forma 

de ações sócio discursivas, a fim de agir sobre o mundo, e auxiliar na sua construção. 

Bronckart (2003, p.75) chama de: 

 
[...] texto toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e auto-

suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação). Na medida em que todo 

texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, 

adotamos a expressão gênero de texto em vez de gênero de discurso. 

 

Tendo como aporte teórico as teorias do texto e do discurso (sobretudo no que tange aos 

gêneros textuais e às sequências textuais) buscamos o gênero jurídico petição inicial por se 

tratar da iniciativa da prestação jurisdicional em 1ª instância na fase judicial. Percebemos 

que os acadêmicos, na maioria das vezes, ao elaborar as petições iniciais buscavam modelos 

em manuais de petições sem se preocuparem em compreender a estrutura linguística e o 

funcionamento do gênero em questão. Cabe salientar que os elementos formais encontram-se 

previstos no ordenamento jurídico, em específico, no Código de Processo Civil. 

O Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD) entende serem os discursos ―fundadores 

da pessoa pensante e consciente‖ (Bronckart, 2003, p.8), pois a pessoa se apropria de 

discursos de outros para se desenvolver. Bronckart (2003, p. 8) ressalta ainda o fato de que o 

desenvolvimento humano só se dá ―efetivamente sob o efeito de intervenções sociais‖. 

O discurso jurídico, nessa teoria, é aquele produzido no seio do domínio discursivo jurídico. 

____________________ 
 

1. Doutora em Estudos da Linguagem, Professora do DELET UNICENTRO – Guarapuava – Curso de Letras 

Português, claudiatullio31@yahoo.com.br. 
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Esse domínio compõe práticas discursivas, dentro das quais se pode identificar um conjunto 

de gêneros textuais que, às vezes, lhe são próprios, como é o caso do gênero petição inicial. 

Reiteramos o fato de os gêneros estarem em perpétuo movimento, em constante 

modificação. Aliás, o termo intertexto é utilizado para indicar o conjunto de gêneros textuais 

produzidos pelas gerações anteriores, tais como são empregados e algumas vezes 

transformados pelas formações sociais contemporâneas. 

Os manuais jurídicos ou manuais de petições destinam-se aos estudantes e profissionais de 

direito, a fim de tentar elucidar algumas dúvidas a respeito da prática forense (incluindo a 

própria linguagem jurídica), e, principalmente, apresentar ―modelos‖ ou intertextos de 

diversos gêneros jurídicos que farão ou fazem parte da vida deste profissional. Acabam por 

tentar uma codificação dos intertextos existentes no domínio discursivo jurídico para 

auxiliar o produtor quando da realização do texto empírico. Assim, os acadêmicos, nas 

disciplinas de Português Forense, Prática Forense Civil e Penal, recorrem a este tipo de 

material para elaborarem as peças processuais solicitadas nas respectivas disciplinas.  

Dentro da perspectiva de nossa pesquisa, quando compreendemos o gênero petição inicial, 

dominamos uma forma de realizar linguisticamente nossos objetivos específicos, seja de 

requerer um alvará, uma ação de despejo etc., de acordo com a situação sociodiscursiva em 

que estamos inseridos. 

Assim, os textos são unidades, cuja organização e funcionamento, dependem de parâmetros 

diversos e heterogêneos: modelos dos gêneros, modelos dos tipos discursivos, situações de 

comunicação, entre outros. O gênero adotado para realizar a ação de linguagem deve ser 

eficaz quanto ao objetivo visado, ser apropriado aos valores do lugar social  implicado e aos 

papéis que este gera e deverá contribuir para promover a ―imagem de si‖ que o agente 

submete à avaliação social de sua ação. 

A hipótese que norteou nosso caminho foi que ao trabalhar com a sequência didática, os 

acadêmicos teriam maiores subsídios para elaboração de suas peças processuais. Dessa 

forma, elencamos como objetivo geral analisar o gênero jurídico petição inicial a fim de 

compreender sua arquitetura linguística discursiva. Como objetivos específicos, 

estabelecemos observar os elementos linguísticos do gênero; determinar uma sequência 

didática que possibilitasse a compreensão do funcionamento do gênero. 

 

Metodologia 

A fim de alcançarmos os objetivos propostos, optamos pela realização de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1982), ―A investigação qualitativa é 

descritiva‖ (p.48) e ―os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos‖ (p. 49). 

A pesquisa é de natureza bibliográfica centrada em autores anteriormente mencionados, 

documental e de campo. Foram coletadas e analisadas 10 petições iniciais produzidas na 

Comarca de Ponta Grossa – Estado do Paraná, de 2000 a 2013, da área Cível, produzidas por 

diversos agentes textualizadores. A sequência didática foi desenvolvida com os acadêmicos 

do 2º semestre do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais 

(CESCAGE), Ponta Grossa – Paraná, no 2º semestre de 2014. 

 

Resultados e discussão 

Sob a perspectiva do conhecimento jurídico, a linguagem apresenta-se como um instrumento 

de revelação do direito. E, ao tomarmos como córpus a petição inicial cabe mencionar o que 

é e como se constitui, no âmbito legal, visto ser objeto de normatização. É por intermédio da 

petição inicial que o autor, por meio de seu advogado, manifesta, por escrito, ao juízo os fatos 
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geradores da proposição e o Direito que fundamenta o seu pedido.  

Posteriormente ao conhecimento dos aspectos legais que norteiam a estrutura do gênero a ser 

trabalhado, passamos a explorar as peças processuais coletadas pela pesquisadora. Nesse 

momento, percebemos a dificuldade de leitura de grande parte dos discentes motivada ora 

pelo léxico empregado, ora por falta de conhecimento de mundo. Fez-se necessário, dessa 

forma, trabalhar outras peças processuais cedidas pelo escritório jurídico da Instituição de 

Ensino (IES) para que a metodologia de leitura progredisse. Subsequentemente, a partir do 

proposto pelo (ISD) teoria trabalhada com os acadêmicos, selecionamos, para análise, um 

gênero petição inicial escolhido aleatoriamente dentre as que compõem nosso córpus. 

Posteriormente, elaboramos uma sequência didática para leitura do gênero petição inicial. A 

sequência didática tem como principal característica o fato de trabalhar com gêneros, auxiliando o 

educando a compreender alguns de forma completa; ―as sequências didáticas servem, portanto, 

para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis‖ 

(DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY 2004, p. 98). 

Os autores acima mencionados esclarecem algumas particularidades de ordem metodológica para 

que esse trabalho não se torne estagnado. Dessa maneira, ressaltam o fato de que o tempo utilizado 

para o desenvolvimento do procedimento, assim como o percurso realizado pelo docente, não 

necessitam ser rigorosamente adotados. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 127) ―que é de 

partir do que já está adquirido pelos alunos para visar a objetivos de aprendizagem relacionados 

com suas capacidades reais [...]―as sequências não devem ser consideradas como um manual a ser 

seguido passo a passo. Para o professor, a responsabilidade é efetuar escolhas, em diferentes 

níveis‖ 

Portanto, a sequência que se sugere nasceu de uma experiência em sala a partir das dificuldades 

dos discentes e docente no dia a dia. A ―proposta só assume seu sentido completo se as atividades 

desenvolvidas em sala de aula, e não o material à disposição, forem determinadas pelas 

dificuldades encontradas pelos alunos na realização da tarefa proposta‖ (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 127). 

Organizamos a sequência didática a partir de quatro procedimentos gerais de leitura do gênero 

petição inicial. O primeiro diz respeito a identificar no gênero os elementos prescritos em 

legislação necessários para admissão legal da peça processual, conforme comentado anteriormente. 

O segundo busca compreender o objetivo, o contexto de produção e o plano textual global. No 

terceiro procedimento, o acadêmico deve descobrir os tipos de discurso, tipos de sequência e 

modalização. Cabe salientar que no nosso caso houve necessidade de parar a sequência nessa 

etapa, retomar os conceitos, trabalhá-los, inclusive em outros gêneros, para prosseguir o método. 

Foram necessárias várias produções textuais com sequências narrativas e argumentativas, inclusive 

para rever os elementos da narrativa, a questão da temporalidade, os tipos de argumento, dentre 

outros elementos. O último módulo detém-se para as questões relativas à coesão nominal, coesão 

verbal, vozes, além de uma apreciação crítica do gênero analisado. 

 

Considerações Finais 

Consoante Schneuwly e Dolz, o ensino de gêneros constitui um ponto de referência concreto 

para os discentes, uma vez que os dota de ―meios de análise das condições sociais efetivas de 

produção e de recepção de textos‖ (2004, p. 172). 

O gênero jurídico petição inicial segue formatos, propósitos e convenções estipulados pelo 

domínio discursivo a que pertence. É um gênero textual com uma estrutura relativamente 

estável, composto por elementos obrigatórios e opcionais. A admissibilidade deles, no 

interior do domínio discursivo jurídico, está sujeita à adequação ou não do já estabelecido 

para o gênero. 
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De acordo com o desenvolvimento pessoal, cada ser humano foi exposto a um número maior 

ou menor e importante de gêneros e, dessa forma, aprendeu a reconhecer suas características 

estruturais e sua adequação a certa situação de ação e pode escolher um modelo textual 

pertinente à determinada situação. O advogado que pretende produzir uma petição inicial de 

ação de separação litigiosa cumulada com separação de corpos, mas nunca, efetivamente, 

precisou fazer este tipo de ação, procurará no intertexto o ―modelo‖ textual desta petição 

para poder dar encaminhamento aos seus objetivos. 

Todas essas questões devem trabalhadas ainda na Universidade, para que os acadêmicos se 

apropriem efetivamente do gênero, sua estrutura e funcionamento e isso é possível por meio 

de atividades com sequências didáticas. A discussão sobre a temática não se esgota aqui, até 

porque toda interpretação é incompleta por natureza, ao contrário, abre novas possibilidades 

de pesquisas tanto na área dos Estudos da Linguagem quanto na área Jurídica. 
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SUJEITO-AUTOR DE ENSINO E CONHECIMENTO POR  

DOCUMENTOS E ARQUIVOS 

 

GOMES, Carlos Artut Silvestri
¹ 

 

Resumo 

No presente trabalho analisa-se o sujeito-autor na produção da obra 1500-1501, A Intriga do 

Descobrimento de Roberto Lopes, a qual nele é abordado, dezenas de evidências recolhidas, 

entre outras fontes, nos arquivos do Instituto Camões, de Lisboa. Desta maneira ele descreve o 

descobrimento do Brasil, em um novo olhar. A pesquisa é de cunho interpretativo, bibliográfica 

centrada na Análise de Discurso de orientação francesa e documental da obra acima 

mencionada. Busca-se observar o funcionamento da memória, da formação ideológica e da 

formação discursivas no discurso do autor. Desse modo, trabalhar-se-á com a língua (gem) 

como seu objeto, mas o discurso, que precisa dela, para a materialização da ideologia, buscando 

compreender como os sentidos constituem o texto. Parte-se, portanto, da não transparência da 

linguagem. O trabalho busca, por meio de revisão documental da obra, analisar e buscar os 

conhecimentos implicados na relação da construção do sujeito-autor, considerando as 

contribuições do filósofo francês Michel Pêcheux e outros, para o qual o sujeito, a língua, a 

história e a ideologia são indissociáveis, sendo o discurso o objeto e lugar de contato entre eles, 

sempre em movimento, podendo haver uma influência pelos meios de comunicação. 

Palavras-chave: sujeito-autor, Arquivos e documentos histórico. 
 

Introdução e justificativa 

Busca-se na pesquisa analisar o sujeito-autor na obra 1500-1501 A Intriga do Descobrimento, 

de Roberto Lopes da Editora Discovery (2012), tendo como ponto de análise a questão da 

autoria, como propõem, ORLANDI (1993, P.13), desta forma ela nos traz sua definição sobre 

a construção do ser como autor. ―A autoria ao mesmo tempo constrói e é construída pela 

interpretação, desta maneira, o sujeito constrói uma visão de mundo por meio da interpretação 

que este faz pelo objeto de análise e é por este caminho de interpretações que iremos trilhar. 

Esta interpretação de como Lopes ao escrever seu livro, lidou com as questões de autoria em 

sua obra. iremos analisar também se ele apenas foi mais um que pegou um documento 

histórico, e colocou em um livro e o publicou, colocando todas as informações de um livro 

anterior sem haver uma discussão sobre o conteúdo que na obra é mencionado. 

Para isso analisaremos a linguagem presente na obra, desta maneira apontamos uma definição 

de língua (FARACO & TEZZA, 1992), A língua é uma das realidades mais fantásticas da 

nossa vida. Ela está presente em todas as nossas atividades; nós vivemos entrelaçados (às 

vezes soterrados!) pelas palavras; elas estabelecem todas as nossas relações e nossos limites, 

dizem ou tentam dizer quem somos, quem são os outros, onde estamos, o que vamos fazer, o 

que fizemos. Nossos sonhos são povoados de palavras; os outros se definem por palavras; 

todas as nossas emoções e sentimentos se revestem de palavras. O mundo inteiro é um 

magnífico e gigantesco bate-papo, dos chefes de Estado negociando a paz e a guerra às 

primeiras sílabas de uma criança em alguma favela brasileira ou numa vila africana. É pela 

linguagem, afinal, que somos indivíduos únicos: somos o que somos depois de um processo de 

conquista da nossa palavra, afirmada no meio de milhares de outras palavras e com elas 

compostas. 

___________________ 
1. Aluno do 4º ano de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa, na Universidade Estadual do  

Centro-Oeste (Unicentro) 
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Objetivos 

Buscou-se analisar as condições de produções de linguagem para identificar se o que 

encontramos na obra 1500-1501 A Intriga do Descobrimento, é de fato autoria ou meramente 

uma repetição formal de dados e conteúdo, partindo do princípio que a obra retratada, aponta 

elementos e trechos sobre o descobrimento da Ilha de Vera Cruz ou o atual Brasil, a obra ainda 

retrata, aspectos e características das embarcações, por meio das expedições realizadas nos 

anos de 1500 a 1502, assim, mostrando as formas de comercializações dos produtos, e as 

relações de compra e venda com diferentes povos como, por exemplo, Muçulmanos, Indianos, 

entre outros que fizeram a transação dos produtos por meio de embarcações marítimas. 

 

Metodologia 

A fim de alcançar os objetivos traçados, optou-se pela realização de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1982), ―A investigação qualitativa é 

descritiva‖ (p.48) e ―os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos‖ (p. 49). 

Os métodos utilizados foram revisão de literatura e a pesquisa documental. A pesquisa 

bibliográfica foi baseada em autores como Faraco (2009), Suzy (2006), Eni Orlandi (2005). A 

pesquisa documental baseia-se na obra 1500-1501 A intriga do Descobrimento. 

conforme BAKHTIN, (1997), a linguagem é o lugar de interação que possibilita aos 

participantes de uma sociedade a realização dos mais diversos atos, numa perspectiva dialógica 

e responsiva. É, portanto, o lugar de constituição de relações sociais, onde os envolvidos no 

processo de comunicação se tornam sujeitos na e pela linguagem. 

Ao formar-se a partir de três campos teóricos (linguística, marxismo e psicanálise), buscou-se 

os conceitos de língua, sujeito, história e ideologia, nos três campos, os modificando a partir de 

seus pressupostos. 

 

Resultados e discussões 

Quando se fala em um bom escritor, há muitas crenças que rodeia o que levaria alguém a se 

tornar um bom escritor em sua língua materna ou outra língua que o falante tenha domínio 

pleno. O mais comum é a de que um bom escritor é também um bom leitor. Deriva‐se dessa 

crença o seguinte pensamento: quanto mais livros alguém ler, mais o vocabulário e 

conhecimentos estruturais sobre a língua que corresponde à (morfologia, sintaxe e semântica) 

componentes da língua portuguesa, desta maneira o falante, da língua nativa e, dessa forma, 

numa relação direta, se tornará um excelente escritor. 

A partir desta linha de pensamento, o processo de escrita seria decorrente da aquisição de 

vocabulário e do conhecimento do funcionamento da língua e sua estrutura. Indubitavelmente, 

esses conhecimentos são necessários para que alguém escreva. Desta forma, o fato de ele 

escrever não significa que ele seja realmente um autor. Há uma distinção entre escrita 

(produção textual) e autoria. Não é possível afirmar que autor é apenas aquele que escreve, 

como aponta, (LAGAZZI‐RODRIGUES, 2006, p. 93) ―o autor (se) produz (n)o texto, dá ao 

texto seus limites e se reconhece no texto‖. O escritor para que seja autor, precisa, além de 

produzir o texto, se produzir textualmente, isto é, organizar coerentemente suas ideias, para 

que sua linha de raciocínio seja acompanhada pelo(s) leitor(es); precisa limitar – não no sentido 

de impedir, mas de traçar limites – os sentidos que a leitura de seu o texto produzirá, ou seja, 

orientar, até certo ponto, a produção dos sentidos que seu leitor fará durante a leitura; e precisa 

se reconhecer e ser reconhecido, ou seja, ser responsável por aquilo que está escrito por ele 

independentemente se é ele ou terceiros que realizam a leitura de sua produção. 

Desta maneira, apenas escrever não implicaria automaticamente em ser um autor. Escrita e 
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autoria não são as mesmas coisas, nem estão fundidas. Logo, os conhecimentos de língua 

necessários para que alguém escreva não são suficientes para o desenvolvimento daquilo que 

Foucault (1996, p. 12) concebe como autor: ―princípio de agrupamento do discurso, como 

unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência‖. Assim, para se ter autoria 

é necessário ir além dos conhecimentos de língua; é preciso que os planos morfossintático e 

discursivo, em que os significados são (re)produzidos, funcionem ao mesmo tempo. 

A relação entre a autoria e texto, segundo Lagazzi‐Rodrigues (op. cit.) é pouco tematizada e 

praticada no contexto escolar. A autoria, nesse contexto, ficaria estabelecida e repetida como 

só possível aos autores de obras artísticas, literárias ou científicas. Desta maneira, está se 

transforma numa possibilidade, num sonho distante, ou ainda, 

numa condição nunca alcançada pelos estudantes. 

Contudo, de acordo ainda com a autora (op. cit., p. 83), se essa relação de distância for 

superada, a “qualidade ou condição de autor” deixaria de ser mítica e se tornaria um conceito 

produtivo para se discutir e trabalhar a relação existente entre texto e autor. 

Desta maneira para Bakhtin (2011) não falamos no vazio, não produzimos enunciados fora 

das múltiplas e variadas esferas do agir humano. Os nossos enunciados (orais ou escritos) 

terão sempre um conteúdo temático, uma organização composicional e estilo próprios, que 

estarão ligados às condições de realização e às finalidades específicas de cada esfera de 

atividade. Por isso, todo enunciado, para Bakhtin, está sempre relacionado ao tipo de atividade 

em que os participantes estão envolvidos. 

Para a busca de autoria na obra mencionada acima, utilizamos uma outra obra também 

comentada e que aborda o mesmo conteúdo do livro (1500-1501), onde é mencionado o 

conteúdo sobre o descobrimento e os acontecimentos que se permeiam a este período, a 

primeira comparação da obra é sobre a palavra achamento, ao passo que esta palavra se 

encontra nas duas edições mencionadas pois se encontra na carta de Pero Vaz de Caminha 

como mostra o trecho abaixo, retirada da obra de Silvio Castro (2013, P.86). 
Senhor, posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros 

capitães escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta Vossa terra 

nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso 

minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que — para 

o bem contar e falar — o saiba pior que todos fazer! 

 

Considerações finais 

A fala humana é um veículo de comunicação muito amplo, pois é por meio dela que nós seres 

humanos nos comunicamos, expressamos uma ideia uma reflexão de uma geração ou apenas a 

de uma comunidade a que o indivíduo pertence, cada falante é por si só um agente 

modificador de sua língua, onde nela podemos imprimir marcas geradas por novas situações 

com que nos deparamos corriqueiramente em nossos dias. O campo da linguagem é um meio 

privilegiado do ser humano pois ela dá uma projeção da cultura de um povo em meio aos 

conjuntos das criações dos homens. 
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