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A UMA NOVA ETAPA DA REVISTA INTERCÂMBIO 

Das emergências, rasgaduras e reorientações das Humanidades 

   

 O ano de 2020 marca para sempre um antes e um depois em nossas vidas.  O mesmo acontece com a 

Revista Intercâmbio que, durante grande parte dos 23 anos dos Congressos Internacionais de Humanidades, 

desde 2005, tem sido depositária de muitos dos trabalhos acadêmicos apresentados e realizados em convênio 

entre a Universidade de Brasília (UnB), do Brasil, e a Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

(UMCE), do Chile. A Revista tem sido uma ponte virtual entre as duas insRtuições a nível cienSfico e, claro, 

humano. Tem sido registro das pesquisas em torno das Letras, Educação, Ciências Humanas e Sociais, 

Comunicação e, em algumas etapas, Psicologia, Arte e os nexos que unem os interesses dessas disciplinas.  

A parRr desta edição uma nova equipe e uma nova configuração entram para uma etapa que se 

vislumbra diferente, a qual nos leva a uma pausa para refleRr sobre os passos dados em 20 anos, que parecem 

nada, mas que deixam um documento das preocupações fundamentais do que vai pelo século, além dos 

problemas e rasgaduras dos jeans, que algo nos dizem das rasgaduras da alma de estudantes, professores, 

administradores, técnicos, arRstas e todo esse conRngente que dá vida em silêncio às telas dos computadores 

para o mundo todo. Uma poéRca da virtualidade em prol do conhecimento, da liberdade da educação, da 

práRca de convívio entre chilenos e brasileiros e, sobretudo, de uma busca de diálogo para resgate e luta pela 

permanência de valores que permitam a práRca de uma democracia que, se não perfeita, pelo menos 

consciente e justa; em prol de uma educação, como diz Paulo Freire (1921-1997) , para autorreflexão e 1

reflexão sobre nosso tempo e nosso espaço. Uma educação para o “homem/sujeito”, para a integração desse 

sujeito ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, 

acomodação ou ajustamento, comportamento próprio ou sintomas de sua desumanização. Uma integração 

como resultado da capacidade de transformar a realidade, cuja nota fundamental está na perspecRva críRca. 

O homem integrado na voz de Paulo Freire é o homem sujeito. Hoje ampliado à mulher/sujeito.  

Temas de grande expressão foram moRvo de discussões nas salas e auditórios de ambas universidades, 

com afluência e parRcipação de muitas outras faculdades e centros de estudo nos dois países. Questões todas 

relacionadas aos contextos laRno-americanos e às conRngencias de idenRdade, poder, na linguagem e na 

cultura, nas possibilidades de integração, na interculturalidade e no patrimônio, nas textualidades e 

reorientação social, e o ponto de parRda para essas temáRcas, as ligadas às nossas “heranças e desafios”, lema 

que acompanha e ilustra em suas convocatórias, cartazes e divulgação, o caminho desses anos de intercâmbio 
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acadêmico e moRvaram uma bela irmandade chileno-brasileira, como manifestam os que parRciparam dela 

cada ano no Chile e no Brasil.   

Esta Revista registra a historia dos Congressos Internacionais de Humanidades desde 2005, mas os 

eventos se iniciaram em 1999. Agradecemos às duas enRdades que abriram as portas para nosso fluxo 

acadêmico; a cada órgão de fomento que acreditou no projeto; aos mentores iniciais da UMCE — professor e 

arRsta plásRco Carlos Abarzúa, na época, Adido Cultural do Chile no Brasil e à Decana Dra. Carmen Balart, 

Diretora do Departamento de Historia, Geografia y Letras — e a cada um dos Diretores do InsRtuto de Letras 

da UnB: Drs. Henryk Siewierski, María Luisa OrRz, Enrique Huelva e Rosana Naves. Agradecemos também a 

cada um dos integrantes das comissões organizadoras e cienSficas que manRveram viva as humanidades e 

conseguiram editar oito livros, vinculados à Revista.  

 Finalmente, damos as boas vindas ao novo Decano da Facultad de Historia, Geograra y Letras, Prof. Dr. 

Jaime Galgani, e ao Prof. Pablo Corvalán, Secretario da Facultad e coordenador dos congressos; assim como a 

nosso atual coordenador, Prof. Dr. Juan Pedro Rojas e a seus colaboradores, entre os quais permanecem a 

Profª. Dra. Ormenzinda Ribeiro e o coordenador digital Márcio Marcelino. Uma equipe que já realizou um Pré 

XXIII Congresso remoto a parRr de Brasília, em plena pandemia, e está pronta para a XXIII edição, realizada a 

parRr de SanRago de 4 a 8 de janeiro de 2021 com mais um tema provocador: Poder, conflito y construcción 

cultural en los espacios la.no-americanos.  

Elga Pérez Laborde 

Professora da UnB 
Mentora da Revista 
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Profissão docente: gênese e práticas pedagógicas nas prisões do DF 

Teaching profession: genesis and pedagogical practices in prisons of the Federal District 

Ana Cristina de CASTRO ( UNB/ SEEDF)1 

Elisângela Caldas Braga CAVALCANTE (SEEDF/CED1 BsB)2 

RESUMO: Este artigo apresenta uma visão panorâmica sobre a prática dos professores que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos – SEEDF, especificamente, nas prisões do Distrito 

Federal. Tem por objetivo analisar a formação docente, com foco nos aspectos: 1) o 

conhecimento profissional específico; 2) a expressão de maneira própria de ser e atuar como 

docente nas prisões; 3) o desenvolvimento da identidade profissional docente construída à luz 

das demandas internas e externas da escola prisional; 4) o processo de formação inicial e 

continuada dos docentes. Quanto à metodologia, adota-se métodos mistos, empregando-se as 

abordagens qualitativas e quantitativas. Para a coleta de dados, utiliza-se a aplicação de um 

questionário online. Os sujeitos participantes são setenta professores que atuam nos 1º, 2º, 3º 

segmentos da EJA. Estamos utilizando o método de análise de conteúdo, fundamentado em 

BARDIN (2009) para o tratamento dos dados. Os resultados evidenciam a necessidade da 

valorização do trabalho docente nas prisões, ausência de um trabalho preventivo da SEEDF 

ao corpo docente por meio do atendimento periódico clínico e/ou psicólogo e de formação 

continuada, falta da implementação e da execução das políticas públicas educacionais 

previstas no Plano Distrital de Educação/ PDE (2015-2024). 

PALAVRAS-CHAVE: Formação docente. Educação de Jovens e Adultos. Políticas Públicas. 

Sistema Prisional. 

ABSTRACT:  This article presents an overview of the practice of teachers working in Youth 

and Adult Education - SEEDF, specifically in the Federal District prisons. Its purpose is to 

analyze the teacher training, focusing on the following aspects: 1) specific professional 

knowledge; 2) expression of one's own way of being and acting as a teacher in prisons; 3) 

development of the teacher’s professional identity which was built in light of the internal and 

external demands of the prison school; 4) the process of initial and continued teachers’ 

training. Regarding methodology, mixed methods are adopted, using qualitative and 

quantitative approaches. For data collection, an online questionnaire is used. The participating 

subjects are seventy teachers who work in the 1st, 2nd, 3rd segments of the EJA. We are 

using the content analysis method, based on BARDIN (2009) for data processing. The results 

evince the necessity to enhance the value of teaching work in prisons, the absence of a 

preventive work of the SEEDF for the teaching staff through periodic clinical and/or 

1
 Ana Cristina de Castro – Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Literatura e Práticas Sociais (UNB). 

Mestre em Educação (UNB), Gestora e Professora da Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), 
Professora do Centro Universitário UNIPROJEÇÃO – DF.anacristinacastro3@gmail.com 
2

Elisângela Caldas Braga Cavalcante – Mestre em Ensino de Ciências (UNB), pós-graduada em Gestão 
Ambiental (UEG), e em Educação Especial no Sistema Penitenciário Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. 
Professora e vice-diretora do CED1 de Brasília na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 
elisangelacbcavalcante@gmail.com 
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psychological care and continuous training, lack of implementation and execution of the 

public educational policies, which are foreseen by the District Education Plan / PDE (2015-

2024). 

KEY WORDS: Teacher training. Youth and Adult Education. Public policies. Prison System. 

 
INICIANDO O DIÁLOGO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica que 

objetiva atender pessoas jovens, adultas ou idosas da classe trabalhadora que, ao longo de 

sua trajetória e experiências de vida, não iniciaram ou interromperam sua trajetória escolar 

em alguma fase ou momento de vida. Estes sujeitos de saberes construídos a partir das 

experiências vividas, encontram-se à margem social, fora do acesso aos bens culturais, 

sociais econômicos e de direitos (Distrito Federal, 2014-2017). 

As diversas identidades e das singularidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos como 

trabalhadores permite algumas questões para o tema de estudo, com foco na formação. Vê-

los deslocando do trabalho para a EJA, obriga-nos a compreender como acontece estas 

articulações entre as lutas pelo direito ao trabalho, à educação e à escola, como uma 

questão central nos currículos e de formação dos mestres-educadores e estudantes 

(ARROYO, 2017). 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema penitenciário, perpassa por 

dificuldades e os desafios diários no campo do “ser” e do “fazer” docente. Mesmo com os 

trabalhos individuais ou isolados dos professores gestores escolares, ainda há poucos 

relatos de políticas públicas exitosas. A respeito das legislações que asseguram o direito a 

educação como direito fundamental e necessário a ressocialização integral dos privados de 

liberdade, as políticas públicas sociais e educacionais adotadas atualmente para os 

intramuros dos presídios, não são suficientes, nem tampouco garantem a efetividade das 

dinâmicas de reintegração sociais dessas pessoas (LIMA; CAVALCANTE, 2018). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96 em seu artigo 2º 

estabelece que a “educação” é um direito, portanto dever da família e do Estado, 

fundamentada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo 

como objetivo o pleno desenvolvimento do educando, bem como seu preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. 
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Compreender e executar as políticas públicas nos espaços prisionais, fundamentadas em 

ações que determinam o padrão de proteção social sobre a tutela do Estado, é garantir a 

redistribuição de benefícios sociais com ênfase na diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. Nesta direção, insere a educação que é 

compreendida como uma política pública de corte social e de responsabilidade do Estado. 

Sendo assim, as políticas públicas sociais e a educação estão situadas no interior particular 

do Estado, como forma de interferências que objetivam a manutenção das relações sociais 

de determinada formação social (BACELAR, 2001). 

Nesse sentido, a ausência ou violação das políticas públicas e dos direitos sociais e 

educacionais é uma variável constante em nossa sociedade que atinge índices cada vez mais 

alarmante. Diante da violação desses direitos, está inserido a pessoa que carrega em sua 

história de vida, a sobrevivência marcada pela opressão, precarização de vida e privação de 

liberdade. Estamos falando do homem em estado de aprisionamento, onde a prisão reflete o 

lócus mais sombrio do aparelho da justiça, caracterizada pelo poder de punição organizada 

silenciosamente, um campo objetivo em que o castigo pode funcionar como forma 

terapêutica e a sentença se inscreve entre os discursos da justiça, da ordem e dos saberes 

(FOUCALT, 2007). 

Nos intramuros das prisões há inúmeros impasses quanto à implementação da execução 

das políticas públicas penais, visto que são formuladas e implementadas sobre o discurso 

ideológico pautado no trabalho-profissionalização-educação-assistência como 

possibilidades e caminhos de ressocialização do privado de liberdade. Entretanto grandes 

são os obstáculos quanto à implementação e execução das políticas públicas penais que 

levam ao confronto sistemático entre estruturas formais e informais diretamente ligadas aos 

estabelecimentos penais e, por consequência, apresentam baixa capacidade de “reforma 

dessa clientela”, além de reconhecer que a realidade das prisões constitui agências 

produtoras da delinquência e da reincidência criminal (ADORNO,1991). 

Diante desse contexto, entramos no espaço administrativo da prisão e da escola vista 

como instrumento de resistência, com foco no homem preso e a prisão. O primeiro, o 

homem é caracterizado pela desqualificação profissional, baixa escolarização, porém 

marcado pelas dores de um sujeito estigmatizado e encarcerado, apenas um classificado, 

enquanto a segunda, a prisão é um espaço de adaptação às condições diárias de 
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sobrevivência, fundamentada na violência, no encarceramento, na ordem e na disciplina 

(SANTOS, 2011). 

 Educar nas prisões como prática libertadora, baseado em mestre Paulo Freire (1976) 

traz a ideia de liberdade não somente em nível conceitual ou de aspiração humana, mas 

também, como parte fundamental constituída a partir de processos históricos, imbricados na 

cultura e no mundo do trabalho. Neste viés, pensar numa educação de fato libertadora nos 

intramuros dos presídios, tomamos como significantes e significados a tríade das palavras 

“homem-prisão-escola”, provocando-nos como gestor e professor, pensar, repensar e 

construir processos e estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem, que perpassam as 

marcas da opressão, da violência física e psicológica, da mesma forma em que se luta pela 

liberdade e pela ressocialização do privado de liberdade. 

Diante desse cenário, este estudo tem por objetivo, investigar a gênese e as práticas 

docentes nas prisões do DF, partindo da análise sobre a construção da profissionalidade 

docente nas prisões. Nesse sentido, o termo “profissionalidade docente” compreende-se a 

qualidade da prática do professor, a integridade do fazer docente, o desenvolvimento 

profissional e as habilidades e competências, a constituição da identidade profissional ao 

fazer da docência, bem como as responsabilidades individuais, comunitárias e os 

compromissos éticos, políticos que requer a os saberes e fazeres da profissão professor 

(GORZONI; DAVIS, 2017). 

2. PROFISSIONALIDADE DOCENTE: GÊNESE E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL  

  Do ponto de vista social e histórico que insere a profissão docente houve grande 

contribuição da abordagem sociológica da França sobre a socialização e a identidade 

profissional em grande parte de estudos sobre a profissão docente no Brasil. Estes estudos 

apontaram a preocupação de explicar a crise das instituições escolares, bem como entender 

as implicações sobre o trabalho docente que motivam pesquisadores até hoje a estudar as 

identidades docentes e os processos de construção individual e coletiva, com foco em 

revelar aspectos ainda pouco abordadas a respeito do constrangimento político, das 

interações sociais e as dimensões simbólicas que perpassam as identidades deste grupo de 

profissionais (XAVIER,2014). 
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       No que diz respeito ao caráter sociológico (Dubet 2006; Dubar 1997 APUD Xavier 

2014) enfatizam à abordagem histórica dos processos de construção social das profissões. 

O primeiro, apresenta o enquadramento sobre a consolidação e a crise das instituições 

escolares e a valorização social docente nos limites do projeto constituídos pela 

modernidade ocidental. O segundo, chama-nos atenção para a cadeia geracional que 

constrói e remodela as identidades profissionais, os desenhos das instituições e as 

dinâmicas sociais que definem e reconfiguram os modelos de atuação pessoal e 

profissional. 

Entramos na linha do tempo para compreender um pouco mais sobre a história da 

profissão docente no Brasil. Os concursos para docentes tiveram início quando a tarefa do 

ensino tornou responsabilidade do Estado, nos períodos das Reformas Pombalinas, em 

Portugal e suas colônias (VICENTINI & LUGLI, 2009). No Brasil, este processo iniciou 

em 1760, sendo os candidatos submetidos as provas de gramática e matemática para ocupar 

vaga em uma cidade ou vila, se aprovado o professor no concurso o cargo passava a ser 

vitalício.  

Em 1856, as exigências passaram ser maiores em relação aos aspectos morais, a 

saber: condições de vida regular, aptidão para o ensino da mocidade, atestado de não ter 

sido condenado por roubo ou furto, não ter sido demitido ou suspenso por três vezes no 

funcionalismo público, não ter sido condenado por estupro, rapto, furto ou qualquer outro 

delito de ofensa à moral pública, a religião e ao Estado. Para as mulheres que desejavam ser 

professoras outros critérios eram definidos, como: certidão de casamento, se divorciada um 

documento que comprovasse não ter sido ela a causa do divórcio, as solteiras precisavam 

comprovar certidão de moralidade dos pais. 

Somente a partir de 1930 é que são feitas outras iniciativas no Brasil visando a 

seleção mais profissional dos professores, visando eliminar o peso das relações pessoais, 

bem como diminuindo a intromissão de forças políticas locais quanto aos processos de 

seleção e nomeação para as vagas existentes no magistério público. Especificamente, a 

partir da 1936 foi regulamentado outras formas para selecionar professores com a 

instituição da prova escrita, da prova oral, da prova de didática e da prova prática. 

Mas, como nos constituímos professores? A configuração da profissão docente se faz 

e refaz entre as escolas de formação e das ações nos interiores das escolas. Nesta direção, os 
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professores vão se configurando de forma plural, trazendo em si sua vivencias e experiências 

formativas nos espaços escolares que atuam. A escola também se remodela, quando altera o 

trabalho realizado em seu interior e suas exigências do fazer docente, como também novas 

hierarquias são estabelecidas, sendo criadas a exigência de formação de diplomas para o 

exercício da profissão docente (LOPES, 2008). Ainda o mesmo autor reitera que para 

compreender e constituir-se professor, busca ouvir as vozes professorais buscando analisar o 

modo como os professores vivenciaram e compreenderam as políticas direcionadas a escola 

e ao seu cotidiano escolar. 

Historicamente, a escolarização pressupõe a edificação e a institucionalização de um 

novo campo de trabalho – à docência escolar -  que aponta os modos de socialização e de 

educação que podem ser remodelados, abolidos, adaptados ou transformados em função dos 

trabalhos dos professores exercidos no ambiente escolar. Sendo assim, as interações 

cotidianas entre professores e estudantes fundamentam as relações sociais na escola, ou seja, 

relações de trabalho entre trabalhadores e seu objeto de trabalho (TARDIF&LESSARD, 

2005). 

Acerca do valor de ser professor, deparamo-nos com um elemento essencial da 

profissão docente “a remuneração do seu trabalho”, que somente a partir da segunda metade 

do século XIX foram estabelecidas seguindo critérios diferenciados. Em linhas gerais, a 

remuneração do professor era determinada em função do sexo do professor, situação 

funcional se efetivo, substituto, vitalício ou interino, a localização da escola (rural, urbana, 

distrito, freguesia e vila) o grau de atuação do professor ou professora, o número de 

estudantes o tempo de atuação profissional dentre outros. Além disso, a remuneração do 

trabalho docente dividia-se em três partes: o ordenado, a gratificação e a concessão de 

benefícios pelo tempo de serviço (DURÃES, 2007). 

Por fim, para compreender as dimensões e a prática da docência nas prisões é 

importante considerar a história, a identidade profissional docente, os processos formativos, 

a cultura, a memória, a escola prisional, as salas celas, as relações entre seus pares, a relação 

com os estudantes, a remuneração destes profissionais que, entre as grades e os cadeados, 

formam os saberes e os fazeres da profissão “professor” ao longo da carreira magistério. São 

processos construídos nas vivências diárias entre seus pares e com seus estudantes que 

formam processos constitutivos sobre a gênese e o desenvolvimento profissional dos 

docentes que atuam nos intramuros dos presídios no Distrito Federal. 
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 Nesta direção, Cruz & Vital (2014) enfatizam que a profissionalidade não pode ser 

vista de forma isolada, mas sim a partir da tríade profissionalização-profissionalidade-

profissionalismo, definidos como: 1) a profissionalização pode ser considerada como um 

conjunto de ações historicamente situadas que definirão determinados parâmetros para o 

exercício da profissão docente diretamente relacionado a uma função social como uma 

profissão socialmente reconhecida; 2) o profissionalismo refere-se aos aspectos 

referenciados ou aderidos pelos sujeitos que exercem a profissão, definida por um status 

social, legitimando a função social que exercem; 3) a profissionalidade é retratada para além 

dos saberes e competências definidos para o exercício profissional, as formas subjetivas que 

os profissionais constroem na relação os processos externos instituídos da 

profissionalização, ou seja, por meio do diálogo nem sempre consensual, a partir das formas 

de adesão da prática profissional expressa pelo profissionalismo. 

Observa-se que o “calcanhar de Aquiles da profissão docente” refere-se a 

remuneração e a valorização social da condição de “ser“ e “estar” professor nas instituições 

educacionais. Nesse sentido, percebe-se que a escola em todos os níveis educativos está 

arraigada pela burocratização, ao mesmo tempo que enfraquecida pela degradação salarial, 

desnorteada pela crise de ideais pedagógicos e políticos em que se questiona a profissão 

docente em torno da validade humana e social do saber. Faz-se necessário reestabelecer 

esforços que fomente a ação e reflexão das organizações sindicais e associações docentes 

que legitimem a liderança democrática, o espírito de colaboração e respeito ao outro, o senso 

em torno das necessidades sociais como condições de sociabilidade e vivência escolar 

adequada. Estes aspectos são instrumentos eficazes de pressão sobre o governo e da 

sociedade que visem a transformação da escola, bem como a definição e papéis adequados 

das funções docentes (CANDIDO, 2003). 

3. PROFISSÃO “PROFESSOR”: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NAS PRISÕES DO 

DF 

Apresentamos, aqui, a escola pública de natureza especial, vinculada à Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), o Centro Educacional 01 de Brasília 

(CED 01 de Brasília), que a sede administrativa fica situada na Escola de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais de Educação (EAPE), na SGAS 907, Brasília-DF. As salas-celas estão 

distribuídas e organizadas nos seis estabelecimentos penais do DF, a saber: o Centro de 

Internamento e Reeducação – CIR; Centro de Detenção Provisória – CDP; Penitenciária 
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Distrito Federal – PDF I; Penitenciária do Distrito Federal II – PDF II; Penitenciária 

Feminina do Distrito Federal – PFDF (em suas dependências, a Ala de Tratamento 

Psiquiátrico – ATP) e o Centro de Progressão Penitenciária – CPP. 

Em função dos dias de visitas acontecerem às quartas-feiras e às quintas-feiras, as 

aulas presenciais nos presídios ocorrem em quatro dias semanais. Sendo que o dia de visita 

na unidade prisional é destinado às reuniões coletivas e coordenações pedagógicas na escola. 

O corpo docente é constituído por 60 (sessenta) professores efetivos vinculados à 

Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF), distribuídos nas seguintes funções: 

diretor, vice-diretora, coordenador pedagógico, quatro professores readaptados que atuam 

nas salas de leitura dos presídios e 47 (quarenta e sete) professores em regência de Classe e 

por contratação temporária de serviço. Para o delineamento sobre a profissionalidade dos 

docentes que atuam nas prisões do Distrito Federal, elaborou-se um questionário online 

contendo oito questões fechadas e uma questão aberta. Obtivemos dezesseis respostas do 

corpo docente do Centro Educacional 1 de Brasília.  

Em relação a metodologia aplicada, utilizou-se métodos mistos (qualitativos e 

quantitativos) por objetivar responder questões específicas em relação ao objeto de estudo, 

buscando melhor entendimento e explicação dos fenômenos pesquisados, tanto de abordagem 

qualitativa quanto quantitativa. Nesta vertente, buscou respostas quanto objeto estudo e 

investigação sobre a gênese e as práticas docentes nas prisões do Distrito Federal. Nesse 

sentido, CRESWELL (2010) apresenta a definição da pesquisa de métodos mistos. 

A pesquisa de métodos mistos é uma abordagem da investigação que 

combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa. Envolve suposições 

filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e quantitativas e a mistura das 

duas abordagens em um estudo. (CRESWELL, 2010, p. 27) 

Em busca das respostas, usou-se como instrumento de pesquisa o questionário, 

construído com nove questões. Nesse sentido, o questionário é um instrumento fundamental 

para coletar dados, em se tratando de uma pesquisa social. Consiste numa lista ordenada de 

questionamentos que serão enviadas para informantes em potencial selecionados 

anteriormente. Portanto, deve ser respondido sem a presença do pesquisador. Objetivando a 

viabilidade de respostas rápidas em locais distintos entre os dezesseis professores 

participantes do estudo (MARTINS, 2008). Nesta direção, optamos pela aplicação do 

questionário on-line.  
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 O questionário on-line é um instrumento que possibilita ao pesquisador: baixo custo, 

economia de tempo, facilidade quanto ao uso, ausências de restrições geográficas e espaciais 

(FLCK,2013). Na forma on-line por meio do Google Docs, o questionário foi anexado a uma 

mensagem com o objetivo de que os professores do CED1 de Brasília respondessem aos 

questionamentos e enviassem as respostas por e-mail às pesquisadoras. Destes sujeitos 

participantes da pesquisa, obtivemos dezesseis respostas para coleta dos dados. 

Para análise dos dados, usou-se o método de análise de conteúdo, fundamentado em 

BARDIN (2009) que compreende este método como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações com o objetivo de obter procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens com indicadores quantitativos ou não que possibilitam inferir 

conhecimentos referentes as condições de produção/ recepção das mensagens recebidas. Por 

ora, apresentamos os resultados encontrados. 
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A partir da análise das respostas, identificou-se que corpo docente do Centro 

Educacional 1 de Brasília, compõe-se de 56,3% do gênero feminino e 43,8% são professores 

do gênero masculino. Maior parte destes profissionais estão na faixa de idade entre 40 a 49 

anos, totalizando 68,8%. Outros 12,5% estão entre a faixa etária de 50 a 59 anos e outros 

12,5% possuem idade de até 30 anos. 

Quanto a formação acadêmica e profissional, 75% dos professores possuem curso de 

pós-graduação (Latu-sensu), 12,5% possuem curso de mestrado, outros 12,5% são graduados 

em licenciaturas, não há professor com curso de doutoramento ou pós-doutorado neste grupo 

de profissionais 

Sobre a prática pedagógica que envolvem o trabalho dos docentes, observamos a 

promoção dos processos de ensino e aprendizagem nas prisões, bem como a busca dos 

docentes em suas práxis diárias, a fim de oportunizar aos estudantes o pleno 

desenvolvimento das competências e habilidades com base nas dimensões cognitiva, afetiva, 

social, criativa e intelectual, desenvolvendo a autônoma crítica dos estudantes para o pleno 

exercício da cidadania. Além disso, disponibilizam ações educativas e projetos pedagógicos 

que estejam diretamente ligadas aos pilares da ressocialização dos estudantes como trabalho, 

família, arte-cultura e espiritualidade (Distrito Federal, 2018, p.29). 

Os princípios que norteiam as práticas pedagógicas dos docentes visam estimular os 

estudantes a se sentirem partes pertencentes e integrantes da escolar. O corpo docente do 

CED 01 de Brasília busca valorizar as experiências de vida trazidas pelos privados de 

liberdade como elemento condutor do desenvolvimento pessoal e profissional, 

fundamentado nos princípios a saber: ética, respeito a diversidade, solidariedade, 
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responsabilidade pessoal e social, consciência crítica, interação social (Distrito Federal, 2018 

p.30). 

Sobre os saberes que insere a prática docente, as concepções teóricas são 

fundamentadas em Paulo Freire e Vygotsk que convidam os professores para uma ação 

reflexiva que respeite e valorize o estudante, principalmente, esta prática esteja pautada no 

dialogo visando a promoção do desenvolvimento mútuo. Nesta direção, as concepções 

freirianas aplicam-se de forma cada vez mais viva na educação prisional, tornando um 

desafio o ato de ensinar e aprender para e com estudantes que no cotidiano do presidio 

vivencia situações de controle, despersonificação de sua identidade como sujeito, violência 

física e psicológica, mas percebe a educação como instrumento de libertação e 

transformação de si mesmo. 

Quanto às especificidades para a docência nas prisões são realizados planejamentos 

individuais e coletivos, fundamentada em cinco eixos-norteadores: 1) assumir que os 

estudantes são principais agentes da prática educativa; 2) adoção da visão de mundo sobre as 

temáticas abordadas, situações-problemas a partir das vivencias do privado de liberdade; 3) 

sistematização do conhecimento; 4) seleção de conteúdos condizentes com as realidades; 5) 

potencializar ações pedagógicas transformadoras que possam significar para as 

aprendizagens dos estudantes. 

Em relação a organização do trabalho pedagógico desenvolvido nas prisões, 

apresentamos os resultados com base nas repostas do questionário online enviado ao grupo 

de professores. São categorias de análise em que se insere o conceito “Profissionalidade 

docente”, com ênfase nos seguintes aspectos, a saber: 1) tempo de atuação docente no 

sistema prisional; 2) a atuação deste profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas 

prisões do Distrito Federal; 3) os processos de ensino-aprendizagem e os recursos utilizados 

nas salas-cela; 4) a remuneração dos docentes. 
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Quanto ao tempo de atuação dos docentes no sistema prisional, 43.8% possui o 

tempo entre onze a quinze anos, outros 43,8% atua como docente nas prisões até cinco anos, 

e 12,5% atuam na margem de dezesseis a vinte anos. Em relação a atuação profissional na 

Educação de Jovens e Adultos nas prisões, 56,3% dos professores atuam em regência de 

classe nos 2º e 3º segmentos da EJA, outros 31,3% atuam como regentes no 1ºsegmento da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Em relação ao desenvolvimento das práxis pedagógicas nas salas-celas, 43,8% dos 

professores ministram aulas dialogadas com proposição de debates e de pesquisas 

individuais ou coletivas, outros 31,3% dos professores trabalham com métodos tradicionais 

que envolvem aula expositiva e aplicação de atividades individuais, outros 25% envolvem 

em suas práticas outras atividades ligadas ao teatro, pintura, à música e ao desenho. 

Os recursos pedagógicos usados pelos professores em 70% são textos e apostilas, 

10% filmes e músicas, 5% utilizam livros didáticos que em grande maioria estão 
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ultrapassados e defasados e 5% usam livros paradidáticos para acesso à leitura e literatura 

com perspectivas para ressocialização do privado de liberdade. 

No que diz respeito a remuneração que é paga ao corpo docente, 53,3% consideram 

satisfatória a remuneração sobre a atividade laboral que exercem, outros 40% não 

consideram a remuneração satisfatória, 6,7% acrescentam ainda que nem todos os 

professores que atuam nas prisões recebem por insalubridade, apesar de trabalhar em 

ambiente tenso e insalubre. A Gratificação de Atividade de docência em Estabelecimento de 

Restrição de Privação de Liberdade (GARDEL), criada pela lei nº 4075/2013, alterada pela 

Lei nº 5.105/2013, calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da 

etapa em que o servidor esteja posicionado como docente que atua na Educação Básica. 

Em relação a nona questão aberta, perguntamos no questionário: Na sua 

percepção e vivência, o que é ser professor no sistema prisional? Obtivemos quinze 

respostas dos professores: 

Professor 1: “É ser e estar em um ambiente pesado, cansativo, muitas vezes feio, com odor forte, insalubre, 

driblando uma ratazana aqui, uma aranha ali. Mas é estar no lugar que amo trabalhar. Pensar em construir ou 

reconstruir uma vida me enche de alegria”. 

Professor 2: “É acreditar no ser humano acima de quaisquer preconceitos. É buscar promover o aprendizado 

juntamente com a reflexão visando a ressocialização. É respeitar as regras de segurança sem descuidar do 

trabalho pedagógico. É ser resiliente! É acreditar no poder transformador da Educação”. 

Professor 3: “É uma construção de cidadania e dignidade no fazer pedagógico para emancipação e 

ressocialização”. 

 

Professor 4: “Como profissional de educação me sinto realizado e com o sentimento de dever cumprido, 

fazendo algo de muito útil a sociedade”. 

 

 Professor 5: “É acreditar na humanização da sociedade”. 

 

Professor 6: “É ter um olhar para o humano e cidadão e acreditar sempre no poder da educação e como ela 

influencia na transformação das pessoas”. 

 

 Professor 7: “Oportunidade de crescer profissionalmente e aprender a me colocar no lugar dos outros e entende 

que ninguém é melhor que ninguém enfim aprendemos mas do ensinamos”.  
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Professor 8: “Ser professor no sistema prisional é vencer dia após dia os obstáculos que são contra a educação e 

saber improvisar e adequar as aulas de acordo com o tempo, o público e imprevistos”. 

 

 Professor 9: “Indubitavelmente, é um desafio tanto pessoal quanto profissional. A todo momento, temos a 

necessidade de rever a práxis pedagógica visando a encontrar o melhor caminho para que nossos alunos se 

apropriem do conhecimento como ferramenta de transformação social”. 

 

Professor 10: “Se refazer todos os dias. Aceitar as diferenças e acima de tudo, não ter um olhar julgador”. 

 

 Professor 11: “É um agente de transformação social capaz de promover reflexões que levem os alunos a 

projetarem novos caminhos”. 

 

Professor 12: “O professor dentro do sistema prisional é a porta de esperança e onde o olhar do ensino alcançar  

seres que foram de certa forma desformados, trazendo de volta o desejo em mudar e adquirir conhecimentos”. 

 

 Professor 13: “É missão - tem um QUÊ de mistério. É vocação, porque me faz bem”. 

 

Professor 14: “É ser transformador de realidade” 

 

 Professor 15: “Tem que ser luz, vida e amor” 

Com base nas respostas dos professores, identificamos que “ser professor nas 

prisões” compreende as seguintes dimensões: 1) a possibilidade de transformação e 

ressocialização do privado de liberdade por meio do acesso à educação; 2) o professor na 

condição cidadão útil e produtivo à sociedade; 3) o papel do professor como 

pontencializador da humanização social; 4) promove o desafio e o crescimento profissional 

na relação “ ensinar” e “ aprender”; 5) constrói práticas pedagógicas que servem como um 

instrumento de transformação do sujeito; 6) atua como agente de transformação social; 5) a 

profissão docente é vista como uma missão, ao mesmo tempo que um mistério,7) a 

amorosidade como condição do exercício da profissão docente. 

4. PALAVRAS FINAIS 

No contexto da educação pública do DF, o estudo sobre a gênese e as práticas docentes 

nas prisões, partiu-se da análise sobre a construção da profissionalidade docente nas prisões., 

com ênfase nos aspectos constituintes que envolvem a profissionalidade docente como: o 

conhecimento profissional específico; a expressão de maneira própria de ser e atuar como 

docente nas prisões; o desenvolvimento da identidade profissional docente construída à luz 
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das demandas internas e externas da escola prisional; o processo de formação inicial e 

continuada dos docentes, a remuneração e a valorização das profissão docente nas prisões do 

DF.  

Entendemos que a profissionalidade docente dos professores que atuam nos presídios 

encontra-se em processo de construção, visto que a profissão docente é compreendida pelo 

grupos de professores que atuam nas prisões do DF como missão,  objeto de transformação e 

ressocialização do privado de liberdade, profissão útil para sociedade, representa para além 

dos desafios, o crescimento profissional , fundamentado na ação-reflexão, nas especificidades 

das estratégias e práticas pedagógicas que possam ser significativas para os estudantes nos 

processos de ensinagem, bem como o desenvolvimento das relações interpessoais com base 

na amorosidade . 

Outra questão importante é entender que cabe ao Estado implementação das políticas 

públicas sociais e educacionais precisam ser executadas nos presídios como caminho e 

perspectiva para ressocialização do privado de liberdade em estado de encarceramento, 

podendo acontecer por meio da remição da pena pelo estudo, trabalho ou leitura.  

Cabe ressaltar, que as políticas de remição de pena nos presídios, sejam elas 

formais ou complementares, constituem possibilidades de redução do número de 

presos no país, partindo da adoção de estratégias formativas mais humanizadoras. 

Neste sentido, as atividades laborais e educacionais quando desenvolvidas nas 

prisões, contribuem para um melhor convívio de menor violência e tensões. 

Quanto às vivências dos docentes na escola prisional e nos presídios do Distrito 

Federal, constatamos que ainda há muitas dificuldades e desafios pelo caminho, considerando 

os resultados evidenciam que a profissionalidade docente nas prisões encontra-se em processo 

de construção. Entretanto, há necessidade de melhores de condições de trabalho nas prisões, 

quanto à infraestrutura da escola prisional, da organização do pedagógico nas prisões, além 

de, ofertar e ampliar o processo de formação continuada para docentes, promover o 

atendimento clínico e/ou psicológico periódico preventivo aos docentes, publicação de uma 

portaria conjunta entre SEEDF e SESIPE que regulamente o perfil e as regras para o trabalho 

docente nas prisões do DF. Identificou-se que nem todos os professores que atuam no sistema 

prisional recebem remuneração por insalubridade apesar de trabalhar em ambiente insalubre e 

precário. Além disso, há ausência da implementação e da execução das políticas públicas 

educacionais, especificamente a meta 9, prevista no Plano Distrital de Educação/ PDE (2015-

2024). 
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Este estudo amplia a discussão sobre a valorização do trabalho docente nas prisões, com 

ênfase nas demandas internas e externas do cotidiano escolar nos intramuros dos presídios, 

entendendo-se que a educação, o trabalho e o estudo são caminhos que apontam para a 

ressocialização do privado de liberdade com retorno útil e produtivo ao meio social. 
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O feminismo islâmico na transição política da Tunísia: avanços ou 

retrocessos? 

Islamic  feminism in Tunisia’s political transition: advances or setbacks? 

 

Ana Gabriela Costa REIS (IESB)1 

 
 

RESUMO: A pesquisa que se segue busca investigar a emancipação feminina no pós-
Primavera Árabe, ocorrida na Tunísia, em um recorte temporal de 2010 a 2014, através das 
categorias analíticas do Feminismo Islâmico e Pós-colonialismo, com foco no Orientalismo. 
Nessa acepção, trabalha-se com a hipótese de que em função da agitação político-social 
refletida nas manifestações populares, e evidenciando um hiato entre os direitos garantidos 
pelo texto constitucional existente à época, essa oportunidade teria sido aproveitada pelo 
movimento feminino na Tunísia em sua luta, consumada na nova constituição de 2014. Para 
tanto, observa-se os trechos constitucionais de 1959 e 2014 e avaliam-se os reflexos das 
lutas de gênero. Além da interpretação das cartas constitucionais, são observadas as 
incidências de termos análogos à mulher nesses dois documentos, a fim de chegar aos 
resultados. Termos como mulher/mulheres; feminino; ela; dela/sua; gênero; foram 
considerados. Conclui-se, assim, que as conquistas femininas corroboram com o feminismo 
islâmico, e que tal movimento não deve ser compreendido sob a perspectiva ocidental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tunísia. Feminismo Islâmico. Primavera Árabe. 

 

Introdução  

A Tunísia como palco inaugurador da Primavera Árabe, iniciada em 2010, 

teve por objetivo depor o autocrata Zine El Abidine Ben Ali, em busca de melhorias 

nos aspectos sociais e garantia de direitos civis. Esta obteve êxito em janeiro de 

2011, culminando em uma reestruturação política que resultou na Constituição 

promulgada em 2014. Nesse sentido, no estudo que se segue, investiga-se se tal 

reconfiguração política alcançada se estende à população feminina da Tunísia, de 

acordo com o feminismo islâmico e a perspectiva pós-colonial.  

É sabido que a religião influencia a estrutura dos Estados e que esta molda 

culturas, padroniza comportamentos e se torna justificativa para determinados 

acontecimentos. No que se refere ao Islã, cogita-se a afirmativa de que ele é uma 

religião avessa a avanços sociais, tais como igualdade de gênero, e trabalha-se com 

a hipótese de que após a Primavera Árabe na Tunísia, as mulheres obtiveram 

conquistas em termos sociais, as quais estão garantidas na Constituição da Tunísia, 

promulgada em 2014. Utiliza-se, para tanto, do método de pesquisa descritivo-

                                                                 
1
 Ana Gabriela Costa Reis – anagabrielar7@gmail.com – Graduanda em Relações Internacionais, 

Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/3216450137887300. 
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bibliográfico, assim como o comparativo e a análise documental das Constituições 

de 1959 e 2014 para as explanações. 

O Islã, o Feminismo Islâmico e o Orientalismo: da ontologia à epistemologia 

O Islã é componente de boa parte do mundo árabe e passa a definir valores e 

princípios que recaem sobre toda a estrutura social da região. A religião monoteísta 

surgiu em meados do século VII d.C., na Península Arábica, por meio de aparições e 

revelações ao mercador Maomé. As instruções sagradas por ele recebidas foram 

materializadas no que se tornou o livro sagrado da religião, o Corão (BRANCOLI, 

2014). 

Além das orações, a religião islâmica se concentra em um compilado de 

práticas que se traduzem nas esferas econômica, política, cultural e social, sendo o 

jihadismo2 o responsável pela materialização de tais práticas (TREACHER, 2003). A 

dimensão política é uma das principais do Islã, em que a Xaria é responsável por 

nortear todas as demais esferas. Fundamental para a práxis do Islã, ela é 

constituída por normas e leis que sustentam a jurisprudência e filosofia dos países 

muçulmanos, e orienta, em sua maioria, o substrato constitucional desses países, 

havendo certas alterações a depender da interpretação islâmica adotada 

(BRANCOLI, 2014). 

Em paralelo às práticas fundamentalistas do Islã3, surge o movimento 

feminino islâmico, com suas raízes no Egito, Turquia e Marrocos. Em 1910 já era 

debatido o desvelo por uma parcela de mulheres, e durante o século XX o ativismo 

feminino foi aumentando, o que ensejou o reconhecimento da importância do gênero 

na construção de uma sociedade mais justa e igualitária (AHMED, 1993). A década 

de 1990 anuncia, oficialmente, o feminismo islâmico ao mundo, tendo a marroquina 

Fatema Mernissi como progenitora, com a obra "Women and Islam: an Historical and 

Theological Enquiry" publicada em 1991 (apud FRANCO, 2016).  

O pontapé inicial desse movimento feminino foram os debates voltados à 

utilização do véu, em que essa discussão nasceu inspirada, em parte, na sociedade 

                                                                 
2
 Embora o significado de jihadismo tenha sido deturpado na contemporaneidade, seu objetivo é atingir a fé 

sublime por meio da batalha espiritual interior; o jihad, é, portanto, aquele que executa as práticas do Islã 

(TREACHER, 2003). 
3
 O fundamentalismo islâmico se insere no mundo muçulmano como recusa ao que o Ocidente deseja incorporar 

às sociedades, e sustenta a ideia de um Estado puramente islâmico, preservando a fé em seus fundamentos plenos 

e utilizando a Xaria como principal norteador político e social (FOX; SANDLER, 2004). 
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secular em busca de igualdade de gênero e liberdade de vestimenta. No entanto, 

esse feminismo contrapõe ao feminismo ocidental, visto que esse possuía à época, 

e possui até os dias atuais, características e premissas diferentes que não se 

enquadram à realidade das mulheres muçulmanas. Por refutar o feminismo de 

princípios seculares, isto é, aquele que contesta retóricas baseadas no discurso 

religioso, o feminismo islâmico acaba por ser colocado às margens pelas mulheres 

ocidentais, não sendo legítimo de acordo com seus preceitos (FRANCO, 2016). 

O feminismo islâmico foi motivado, também, pela sociedade secular, mas 

contrapõe ao feminismo existente nela4. Com esta refutação, o feminismo islâmico 

acaba por ser colocado às margens, não sendo legítimo de acordo com preceitos 

ocidentais (FRANCO, 2016). Ainda assim, as ativistas afirmam que o Corão, Xaria e 

o Hadith5 comprovam o feminismo islâmico, e o utilizam com a finalidade de reforçar 

que a religião por si não é patriarcal e opressiva, mas que é algo culturalmente 

inerente aos homens. Essas mulheres, portanto, atuam em diversos seguimentos6 

em busca de maior igualdade. No entanto, além do Ocidente, elas exercem 

resistência no próprio mundo muçulmano7 (TREACHER, 2003). 

Dessa forma, ao passo em que o Corão, Xaria e o Hadith8 são considerados 

basilares para comprovar o feminismo islâmico, e são utilizados com a finalidade de 

reforçar que a religião por si não é patriarcal e opressora, mas que é algo 

culturalmente inerente aos homens, o feminismo secular afirma que o Islã tem, em 

sua totalidade, influência negativa sobre o papel das mulheres na sociedade, e que 

as práticas religiosas, que regem e definem as ações sociais, culturais e políticas, 

                                                                 
4
 O feminismo secular contesta retóricas baseadas no discurso religioso e possui características e premissas que 

não se enquadram à realidade de mulheres muçulmanas. Tal feminismo afirma que o Islã tem, em sua totalidade, 

influência negativa sobre o papel das mulheres na sociedade, e que as práticas religiosas, que regem e definem as 

ações sociais, culturais e políticas, devem ser minimizadas, a fim de promover a dissociação entre religião, 

cultura e Estado, para, então, avançar em termos de igualdade de gênero (TREACHER, 2003). 
5
 Escrituras e práticas realizadas pelo Profeta Maomé. 

6
 O feminismo islâmico se dedica ao estudo do Corão e à sua reinterpretação. Seus principais objetivos são a 

leitura adequada do Corão; garantia dos direitos das mulheres e as leis discriminatórias na estrutura familiar; 

busca por tratamento igualitário e sem discriminação; contestar normas de vestimenta, como o uso do véu, além 

de restrições em empregos e atividades cívicas; combate à falta de acesso à educação (ALI & LEAMANM 

2008). 
7
 Por ter sido inspirado em movimentos ocidentais, parte da comunidade islâmica, a umma, considera que o 

feminismo islâmico possui um conceito de transformação incompatível com o Islã. 
8
 As histórias de como Profeta Maomé se comportava e reagia a acontecimentos estão contempladas em trechos 

históricos tradicionais, e são denominadas Hadith. ESPOSITO, John. Unholy war: terror in the name of Islam. 

New York: Oxford University Press, 2002. 
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devem ser minimizadas, a fim de promover a dissociação entre religião, cultura e 

Estado, para, então, avançar em termos de igualdade. 

Assim, a abordagem pós-colonial tem por objetivo pluralizar as concepções e 

mostrar que movimentos e maneiras de se pensar divergem em razão da natureza 

de cada sociedade e que isso não os invalida, tampouco pressupõe inferioridade 

(ELÍBIO JR.; ALMEIDA; et. al, 2013). 

Como obra inspiradora do pós-colonialismo, o Orientalismo, de Edward Said, 

expõe críticas às colonizações europeias, as quais tiveram impacto direto nos 

âmbitos geográfico, cultural e moral. O caráter de ator dominante sobre 

principalmente a região afroasiática, reforça o que o Orientalismo introduz: que se 

conhece o outro através de suas próprias perspectivas, e não como ele realmente é, 

e, dessa forma, generaliza-se os atores (SAID, 2004). 

 O pós-colonialismo, portanto, assume um papel crucial para identificar as 

dinâmicas desses países que, até então, estiveram à margem dos pensamentos 

globais em razão da epistemologia eurocêntrica. Com a introdução de uma forma de 

conhecimento emancipada cujo propósito é pluralizar as concepções globais, o pós-

colonialismo busca apresentar às Relações Internacionais a existência da 

diversidade e não a uniformidade, esta que define, molda e posiciona os sujeitos, 

como o Ocidente pressupõe. Assim, o escopo final, é emancipar a sociedade do 

discurso de que o Oriente é obsoleto, buscando nivelá-lo em relação ao Ocidente, 

rejeitando sua subjugação (ELÍBIO JR; ALMEIDA; et. al, 2013). 

A Primavera Árabe: desdobramentos e resultados 

A Tunísia e seus pares localizados na África Setentrional e Oriente Médio tem 

suas histórias marcadas por conflitos e guerras, o que a torna uma região instável 

perante o Sistema Internacional. São países caracterizados por terem tido regimes 

autocráticos desde a sua gênese: imperadores, monarcas e ditadores foram, e são, 

autoridades máximas nesses países, em que, cada um ao seu modo, exerceu do 

gozo de seus poderes e delinearam o curso historiográfico, político, econômico e 

social do mundo árabe (DEMANT, 2018). 

Por conseguinte, é a autocracia existente nesses países que promove a 

eclosão do que se denominou por Primavera Árabe. Iniciadas em 2010, as revoltas 

árabes tiveram a Tunísia como palco inaugural a partir da autoimolação do feirante 
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Mohamed Bouazizi, como ato de protesto em razão da negligência estatal para com 

a sociedade. As revoltas ocorridas mostraram que os países árabes possuem certa 

similaridade em termos de identidade, mas que, apesar disto, possuíram motivações 

inerentes a cada país para que tais revoltas acontecessem. Fosse econômica, 

política, ou a junção das duas situações, as manifestações por toda a região árabe 

despontaram com o povo demonstrando suas insatisfações (BRANCOLI, 2013). 

As manifestações ocorridas na Tunísia (dezembro 2010 – janeiro 2011) foram 

noticiadas e tiveram grande repercussão através dos meios de comunicação, cuja 

fez com que se espalhasse por todo o mundo e inspirasse os países da região que 

se encontravam em situação similar à tunisiana. Houve movimentos notórios no 

Egito, Bahrein, Iêmen, Líbia e Síria, e, assim, iniciava-se o fenômeno que marcou o 

início do século XXI para os países da região (BRANCOLI, 2013).  

A Primavera Árabe trouxe esperança para as populações desses países, os 

quais desejavam mudança de governo, transparência, pleno emprego e qualidade 

de vida. Na Tunísia, a economia estava estável dado o alto investimento em turismo, 

bem como em razão da exportação de petróleo, mas que, no entanto, não se 

traduzia em benefício da sociedade, a qual sofria com desemprego, salários 

congelados e fome, sendo esses alguns dos impulsionadores para o início das 

manifestações (MAKIDISI, 2017).  

Dessa forma, a Tunísia, que viveu um regime ditatorial que durou mais de 

vinte anos (1989-2011), teve o exército apoiando a população, o que contribuiu para 

uma transição de governo exitosa. Findada a Primavera Árabe tunisiana em janeiro 

de 2011, e com ela o sucesso materializado na deposição e exílio do ditador 

secularista, Zine El Abidine Ben Ali, o país inicia de pronto a sua reestruturação 

política, com o objetivo principal de originar uma nova Constituição, de modo a 

reorganizar o funcionamento do Estado, bem como garantir os direitos e deveres 

dos cidadãos (ALEYA-SGHAIER, 2012). 

Assim, o governo interino da Tunísia, com Fouad Mebazaâ na liderança, 

sugeriu a convocação de uma Assembleia Constituinte com o propósito de 

estabelecer uma Constituição que atendesse aos princípios da Revolução. 

Estabelecida a Assembleia e iniciadas as discussões, a população tunisiana passou 

a ter mais participação nas decisões políticas antes mesmo da Constituição ser 

promulgada (ARIEFF, 2011). 
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Finalizada, a nova Constituição entrou em vigor em 2014 com ideias 

vanguardistas para os tunisianos, diferentes de sua precedente realidade. Diante 

disso, a Tunísia teve como basilar para inspirar a confecção de sua Constituição 

questões relacionadas à reforma política; aos direitos civis violados anteriormente; 

além da garantia de maior igualdade de gênero, com direitos e deveres que 

valessem tanto para homens, quanto mulheres (ARIEFF, 2011). 

As Constituições da República da Tunísia de 1959 e 2014 e a incidência de 

termos análogos à mulher 

As Constituições da República da Tunísia, tanto a de 1959, quanto a de 2014, 

despontaram em momentos cruciais, representando uma transição significativa no 

curso da história política e social do país. Em 1959, sob o cenário de independência 

da França, o país promulgou sua Constituição em junho daquele ano, marcando a 

ruptura de protetorado francês para país independente. Já a Constituição 

promulgada em janeiro de 2014, simboliza o reflexo das lutas sociais na denominada 

Revolução de Jasmim, parte do fenômeno Primavera Árabe. 

As lutas femininas, embora não fossem o foco principal de toda a sociedade 

tunisiana, contaram com a participação de uma quantidade significativa de mulheres, 

organizações e adeptos à causa indo às ruas, insatisfeitos com a corrente situação 

do gênero na sociedade, e buscaram maior representatividade, liberdade, garantia 

de direitos e deveres, além de igualdade. Nesse sentido, sob efeito de compreender 

se a Constituição de 2014 de fato traduz as lutas de gênero, contabilizou-se e 

comparou-se a incidência de termos análogos à mulher nos dois textos 

constitucionais, a fim de atestar se o feminismo islâmico foi consubstanciado. Os 

termos escolhidos para análise foram: mulher/mulheres; feminino; ela; dela/sua; 

gênero. 

 

Tabela 1 – Número de incidência nas Constituições da República da Tunísia de 1959 e 2014 
Termos Quantidade de vezes citada (1959) Quantidade de vezes citada (2014) 

Mulher/Mulheres 3,73 0,93 

Feminino 2,80 0,89 

Ela 3,72 0,79 

Dela/Sua 3,38 0,90 

Gênero 3,96 0,90 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Junho de 2019. 

 

a. Análise dos resultados 

Após o levantamento de dados e análise das Constituições da Tunísia, 

Artigos da Constituição de 2014 e a imperativa incidência de termos análogos à 

mulher, asseguram a luta do gênero feminino durante e após a Primavera Árabe. 

Tais conquistas se dão em razão da mudança de pensamento da sociedade e a 

prioridade que a pauta feminina adquiriu desde a entrada em vigor da Constituição 

de 1959. A conjuntura da época contribuía para o discurso que defendia que o Islã 

era o responsável pela situação em que as mulheres se encontravam, e fato que 

também colaborou para a falta de incidência dos termos na Constituição foi a 

prevalência do desejo da fundação de um Estado independente, que até então era 

protetorado francês, e pretendia definir o arquétipo governamental, e normas e 

direitos a serem seguidos pelos cidadãos. 

Com a notável mudança da Constituição de 1959 para a Constituição de 

2014, além de maior incidência dos termos, ela apresenta aos seus cidadãos os 

artigos 21, 34, 40, 46, 54 e 749, os quais se remetem aos direitos e liberdades civis, 

bem como à candidatura a cargos políticos. Na Tunísia, portanto, a partir de 2014, 

as mulheres passaram a ter especificados a igualdade de gênero e o Estado passa 

a se comprometer com a garantia e fortalecimento dos direitos às mulheres, além de 

medidas para erradicar a violência contra mulher (TUNISIA, 2014). 

Dessa forma, a Constituição promulgada após a Primavera Árabe, demonstra 

que o feminismo islâmico se fez presente e real, indicando não haver 

incompatibilidade entre a religião e a garantia de direitos às mulheres. Constata-se, 

                                                                 
9
 Artigo 21: Todos os cidadãos, homens e mulheres, têm direitos e deveres iguais, e são iguais perante a lei, sem 

qualquer discriminação. 

Artigo 34: Os direitos de eleição, voto e candidatura são garantidos, de acordo com a lei. O Estado procura 

garantir a representação das mulheres nos órgãos eleitos. 

Artigo 40: O trabalho é um direito de todo cidadão, homem e mulher. O Estado tomará as medidas necessárias 

para garantir o trabalho com base na competência e na equidade. Todos os cidadãos, homens e mulheres, terão 

direito a condições de trabalho dignas e a um salário justo. 

Artigo 46: O Estado se compromete a proteger os direitos acumulados das mulheres e a trabalhar para fortalecer 

e desenvolver esses direitos. 

Artigo 54: Todo cidadão tunisiano a partir da idade de dezoito anos será considerado eleitor de acordo com as 

condições estabelecidas pela lei eleitoral. 

Artigo 74: Todos os eleitores do sexo masculino e feminino que possuam nacionalidade tunisiana desde o 

nascimento, cuja religião seja o Islã, terão o direito de concorrer à eleição para o cargo de Presidente da 

República. (TUNISIA, 2014, tradução da autora). 
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ainda, que é infundada a refutação do feminismo secular para com o feminismo 

islâmico, conforme o orientalismo argumenta sobre a necessidade de se 

compreender os contextos de cada região ao seu modo particular. Além de tudo, o 

novo texto constitucional da Tunísia indica avanços concretos para o gênero 

feminino na sociedade tunisiana, o que formaliza a necessidade de se pluralizar 

concepções outrora preconcebidas. 

Considerações Finais 

Ao longo do desenvolvimento do estudo foi possível compreender, a partir da 

análise das Constituições da República da Tunísia de 1959 e 2014, que o feminismo 

islâmico não deve ser com compreendido sob as lentes ocidentais, visto sua 

heterogeneidade e complexidade, e que, ao invés disso, é necessário analisá-lo 

considerando suas limitações e diferenças. Fundamentado nisso, passa-se a 

legitimar a existência de fenômenos e movimentos particulares de cada sociedade, e 

não a priorizar e enviesar interpretações. 

Foi possível comprovar, ainda, que o Islã não é uma religião que se contrapõe 

à equidade de gênero e liberdades civis, mas que é a cultura do preconceito 

existente que obstaculiza suas garantias às mulheres. Assim, para as Relações 

Internacionais, o movimento feminino nas sociedades islâmicas se mostra 

fundamental, uma vez que atingir níveis de indiscriminação é um passo significativo 

para adquirir caráter de sociedade emancipada. 

Em síntese, a hipótese levantada no início da pesquisa se fez verdadeira, e 

após a Primavera Árabe ocorrida na Tunísia entre 2010 e 2011, com a entrada em 

vigor da nova constituição em 2014, as mulheres obtiveram conquistas em termos 

sociais e políticos, as quais estão garantidas no texto constitucional. O estudo, no 

entanto, desperta uma nova problemática para a questão feminina na sociedade 

tunisiana: embora agora estejam garantidos direitos e deveres às mulheres no 

substrato constitucional do país, de que forma é possível certificar que as 

transformações nas relações sociais de fato existem, de acordo com o que consta 

nos artigos da Constituição? 
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A alfabetização poética: uma proposta de atuação universitária no ensino 

básico 

Alfabetización de poesía: una propuesta de acción universitaria en la 

educación básica 
 
 

Ana Paula Arantes ZIEGLER  

 
 

RESUMO: O presente artigo trata da proposta intitulada “Alfabetização Poética”, surgida a 
partir do desenvolvimento de uma pesquisa realizada como atividade do projeto “Loucos por 
Letras”, cujo objetivo era incentivar a leitura através da Poesia. O referido projeto foi iniciado 
em 1997, em Brasília, através de oficinas de poesia Haikai em escola pública e 
desenvolvido posteriormente através da Coordenação de Extensão Cultural (COEX) da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB e depois através do Departamento de Música da 
Universidade de Brasília. Com base na proposta pedagógica de Paulo Freire e os 
fundamentos da Poesia Clássica Japonesa, pretende-se introduzir no cotidiano das escolas 
públicas a experiência concreta da linguagem poética, pois esse tipo de conhecimento 
contribui de modo significativo para o contexto geral do aprendizado. Isto porque a 
elaboração linguística desenvolve-se interligada ao autoconhecimento e autoexpressão, 
envolvendo aspectos emocionais, sentimentais e imaginários, ou seja, o âmbito criativo da 
personalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Neurociência e aprendizagem humana. Método lúdico de 
Alfabetização infantil. Extensão Universitária. 
 
 
RESUMEN: Este artículo aborda la propuesta titulada "Alfabetización poética", que surgió 
del desarrollo de una investigación llevada a cabo como una actividad del proyecto "Locos 
por las letras", cuyo propósito era fomentar la lectura a través de la poesía. Este proyecto se 
inició en 1997, en Brasilia, a través de talleres de poesía Haikai en una escuela pública y 
luego se desarrolló a través de la Coordinación de Extensión Cultural (COEX) de la 
Universidad Federal de Paraíba - UFPB y luego a través del Departamento de Música de la 
Universidad de Brasilia. . Basado en la propuesta pedagógica de Paulo Freire y los 
fundamentos de la poesía clásica japonesa, tiene la intención de introducir en la vida 
cotidiana de las escuelas públicas la experiencia concreta del lenguaje poético, ya que este 
tipo de conocimiento contribuye significativamente al contexto general del aprendizaje. Esto 
se debe a que la elaboración lingüística se desarrolla interconectada con el 
autoconocimiento y la autoexpresión, involucrando aspectos emocionales, sentimentales e 
imaginarios, es decir, el alcance creativo de la personalidad. 
 
PALABRAS CLAVE: Neurociencia y aprendizaje humano. Método lúdico de alfabetización 
infantil. Extensión Universitaria. 
 
 

 
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. 

Deus quis que a terra fosse toda uma, 
Que o mar unisse, já não separasse.” 

Fernando Pessoa  
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A Dupla Herança 

Muito embora as abelhas tenham um sistema de comunicação sofisticado, 

este não é mediado pela consciência, assim como as vocalizações dos primatas 

expressam estados emocionais ou sinalizações para interações sociais, mas estas 

expressões são meramente instintivas e não possuidoras de uma intencionalidade 

consciente. O que difere nossa espécie de outras é o fato de ser a única no planeta 

capaz de comunicar-se de modo consciente. Estudar o modo como isto foi 

alcançado, através das várias ciências que se debruçam ao longo dos séculos nesta 

questão pode nos revelar caminhos, tanto para otimizar esta capacidade quanto 

para deteriorá-la. 

O evolucionismo de Charles Darwin abriu-nos as janelas para nosso passado 

comum com os outros habitantes da nossa casa-planeta e lança a questão: como 

chegamos a nos destacar tão radicalmente em relação aos outros seres? No 

capitulo sete do livro “Cérebro, Evolução e Linguagem”, do nosso querido e saudoso 

professor da Universidade de Brasília, o neurocientista Paulo Espírito Santo Saraiva 

(2014, p. 145) ele nos diz que é no aparecimento do gênero Homo que a cultura 

aparece e é submetida a um processo evolutivo: “Uma série de particularidades 

típicas do Homo estimularam por meio de uma intrincada rede de interações 

recíprocas, uma contínua elevação do seu padrão cognitivo.” Assim temos 

associado ao desenvolvimento de nosso cérebro, de modo a influenciar a 

linguagem: o bipedalismo, a postura ereta, as habilidades manuais, o resfriamento 

do cérebro (devido à postura), a capacidade de adquirir e digerir mais proteínas, 

logo, maior tamanho em relação ao corpo e a qualidade ou complexidade das redes 

neurais do cérebro. Um fator influenciando o outro, todos permeados pela nova 

expressão comportamental: a cultural, a qual por sua vez, alimenta as necessidades 

de desenvolver as habilidades adquiridas. 

 

Se não existe ainda nenhuma certeza com relação ao momento em 
que apareceu a linguagem, não há dúvidas quanto ao papel central 
representado pelo cérebro nesse evento. Foi preciso, para que isso 
acontecesse, que ele alcançasse um determinado tamanho, certo 
número de neurônios, além de um elevado padrão de organização 
dos seus circuitos e do funcionamento de suas sinapses. (SARAIVA, 
2014, p. 207) 
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Foi pelo caminho da complexidade que se chegou ao mais sofisticado de 

todos os produtos, naturais ou artificiais: o nosso cérebro. Nossa dupla herança é 

biológica e cultural. Do ponto de vista evolucionista, temos que, a seleção natural 

tem um direcionamento claro no sentido da adaptação das espécies às condições 

ambientais. A cultura, através de relações conscientes e socialmente altruístas, seria 

uma enorme vantagem adaptativa da inteligência e da cooperação. Por outro lado, 

em seu magnífico estudo, didaticamente apresentado ao público, Paulo Saraiva, nos 

recorda da nossa peculiaridade em poder usar maquiavelicamente a inteligência e 

através da linguagem, sabendo das necessidades do outro, usá-las a nosso favor. 

Prosseguindo com Saraiva, no capítulo “Plasticidade e Linguagem” (2014, p. 

437-438) temos algo que nos interessa particularmente, em relação à proposta de 

Alfabetização Poética para crianças entre cinco a sete anos: “um comportamento 

altamente complexo, como o da linguagem, é muito dependente de um período 

crítico de exposição, no qual os circuitos neurais envolvidos são modelados de 

forma a propiciarem o desempenho almejado. Ele é essencial tanto para a aquisição 

da primeira como da segunda linguagem e vai até os sete anos de idade. A partir daí 

esta habilidade vai diminuindo gradativamente até a adolescência, quando se 

estabiliza no nível adulto. Entretanto, os vários aspectos da linguagem são 

diferentemente sensíveis a esse período crítico. A proficiência em gramática, em 

sintaxe e a produção e compreensão da fonética são os mais dependentes, ao 

contrário da habilidade semântica e da capacidade de ampliar o vocabulário, que 

são preservadas ao longo da vida” (WEBER-FOX; NEVILLE, 1999) 

Nossa dupla herança provém não apenas das informações contidas no nosso 

DNA, mas também, na que adquirimos através de nosso meio cultural. 

Considerando a facilidade atual, diante dos recursos tecnológicos dos quais 

dispomos, e a vasta história ou experiência humana no planeta, alfabetizar 

poeticamente seria como colher cuidadosamente flores e frutos das diversas 

culturas, através da arte, seja música, plástica, literatura, fotografia, audiovisual, 

enfim...e oferecer a nossas crianças. Ao experienciar a cultura, de modo lúdico, em 

sala de aula, imaginação, sentimentos e emoções são traduzidos em palavras, no 

momento em que as crianças estão aprendendo as letras. Tornam-se autores antes 

mesmo de aprenderem a ler. Tornam-se íntimos da língua portuguesa. Vivem a 

gramática com graça, em todos os sentidos. Criam seus próprios poemas. São 

sujeitos. Expressam-se em palavras. Como Paulo Freire nos ensinou, todos devem 
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ser alfabetizados e nesse processo, poder contar a sua própria história, sua visão de 

mundo. O micro e o macro, onde começa e termina o eu e o mundo?  

 

Fênix em plano de voo: O papel da Universidade 

 

Immanuel Kant (1724-1804) em suas dissertações sobre o papel dos 

intelectuais distingue as ciências em duas partes conflitantes:  as faculdades 

superiores, cujas doutrinas interessa diretamente aos governos (à época: Teologia, 

Direito e Medicina) e as inferiores, aquelas que tem valor unicamente pelo interesse 

da Ciência, onde, claro, encontra-se a Filosofia. Em uma exposição aprofundada e 

metódica, Kant explana sobre esta área da Humanidade e suas relações com o 

poder estabelecido, numa época de monarquia e poder absoluto da Igreja, 

desafiando com coragem e determinação os “doutores com aval divino” com seu 

pensamento crítico radical. O valor da liberdade evidencia-se em Kant na defesa do 

respeito à busca criteriosa por provar na realidade as verdades científicas e pela 

garantia ao direito dos eruditos à liberdade de pensamento. Era o Iluminismo. 

Já em tempos de “modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), a liberdade parece 

estar no ar. O que nos faltaria atualmente talvez seja a garantia de uma liberdade 

que nos contemple a todos em nossas diversidades e necessidades, no entanto, a 

globalização pode nos aproximar e unir, entretanto, tem o poder de nos dividir em 

diferentes setores de consumo, sem crítica e sem poder algum. Temos assim a 

sensação de estar o indivíduo separado do mundo (Byung Han). As escolhas 

individuais são reconhecidas e até incentivadas, enquanto consumidor, entretanto, a 

rede entre os indivíduos, em ações coletivas críticas em relação ao estabelecido, e 

logo, com potencial de poder político, são derretidas pelo modo correto de pensar, 

amplamente e cientificamente construído. Construído por quem? Claro que neste 

mesmo esteio existe a contracultura (em relação ao estabelecido) que percebe, 

escolhe e cria novos meios de organizar e transformar a realidade.  A importância da 

criatividade reside neste potencial de refletir, propor e realizar projetos ‘para’ e ‘com’ 

a sociedade, com um modo livre de pensar.  

No Brasil a partir dos anos sessenta, Darcy Ribeiro realiza diversos estudos 

sobre as crises da Universidade e os rumos que esta deveria tomar. Com este 

espírito crítico faz-se o idealizador da Universidade de Brasília, a qual nasce com a 

marca da inovação ou ruptura com o estabelecido: o status quo. Naquele momento 
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histórico o esforço dos intelectuais mais atuantes na sociedade voltava-se para o 

fortalecimento da América Latina. Darcy coloca-se como alguém descontente com a 

universidade brasileira tal qual estava, devido à conivência com as forças responsáveis 

pela dependência e atraso da América Latina. Descontentamento com a mediocridade de 

seu desempenho cultural e científico e com a sua irresponsabilidade frente os problemas 

dos povos que a mantém (RIBEIRO, 1982, p. 3).   

 

O movimento ou a idealização de internacionalização universitária significava 

buscar uma civilização solidária entre os povos submetidos historicamente à 

colonização, a qual tenderia a se perpetuar no continente de forma cada vez mais 

sofisticada e portanto, eficaz. A intenção era desmistificar a reprodução de uma 

visão de mundo onde os lugares já estavam previamente determinados. 

O pensamento dos intelectuais “engajados” era de que a civilização estava 

decadente e que outra a substituiria. Nesse contexto a Universidade teria, “como 

traço mais característico, a sua capacidade, tanto de questionar a estrutura de poder 

e a ordem social, quanto para propor utopias concretas, relativamente ao que deve 

ser a sociedade e a existência humana na próxima civilização” (RIBEIRO, 1982, p. 

15). Assim sendo, a Universidade como instituição ideal para propor um projeto 

próprio de desenvolvimento autônomo e autossustentado, muito embora e 

justamente por isto, é também o local ideal para atuação das forças reacionárias, 

desejosas de manterem o status quo, inclusive à nível internacional. 

A Universidade de Brasília surge (Lei nº. 3998 de 15/12/1961) como um 

projeto nacional da intelectualidade brasileira, sob a égide da inovação ao propor 

formar cidadãos responsáveis, empenhados na busca de soluções democráticas 

para os problemas do povo brasileiro. Intelectualidade esta que se comprometia com 

o destino dos brasileiros analfabetos e miseráveis, por quem sentiam-se, em parte, 

responsáveis (?). Devemos atentar aqui, apenas para mantermos o espírito crítico, 

para não confundirmos esta responsabilidade, com algum tipo de “tutela” por parte 

de uma classe, no caso a de intelectuais, por sobre as outras). Sobre o 

relacionamento internacional, temos no artigo 4 do primeiro Estatuto da 

Universidade:  

 
Para alcançar seus fins e objetivos, a Universidade de Brasília 
declara em seus Estatutos que se regerá pelos princípios de 
liberdade de investigação, de expressão e de liberdade de ensino, 
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mantendo-se fiel aos requisitos essenciais do método científico e 
estando sempre aberta a todas as correntes do pensamento sem 
participação de grupos ou movimentos políticos-partidários. (BRASIL, 
1962, art. 4) 

 

Os intelectuais da atualidade, através das Universidades buscam encontrar 

caminhos , buscam encontrar pensadores já consagrados em nossa História ao qual 

possamos recorrer para refletir e repensar enquanto a Humanidade encontra-se 

ameaçada mais uma vez, de um modo radical, não apenas por todo tipo de violência 

humana e ameaças de guerras globais fomentadas pelos que consideram-se donos 

da Terra, nossa casa comum, mas pelo risco de sobrevivência desta mesma casa 

que nos abriga, que usamos e abusamos desmedidamente há tanto tempo. Esta 

busca histórica, numa análise transdisciplinar, juntamente com as inovações 

científicas, pode nos revelar caminhos concretos para trilhar no cotidiano.  

Os temas da Ecologia e dos direitos humanos emergem por todos os lados no 

meio acadêmico, de um modo estrondoso, se comparado com a inexpressão e 

mesmo depreciação que viveu ao longo das últimas décadas.  A necessidade ou 

urgência em mostrar efetivamente capacidade de gerenciar a crise na qual estamos 

todos (sem exceção?) incluídos, coloca-se atualmente como uma quase imposição 

aos intelectuais humanistas. Como ser humano e não ser humanista?  

A revolução tecnológica que vivenciamos cotidianamente nos coloca a 

possibilidade de comunicação global de modo rápido e eficiente. Como num 

processo de decantação podemos localizar pessoas, de toda a parte do mundo, de 

diferentes culturas, levantando sua voz em direção a uma busca por um modo de 

tomar os rumos da nossa História, na tomada de consciência em relação a nossa 

realidade comum enquanto planeta. E esta consciência coletiva, não está apenas 

em um grupo ou comunidade transnacional de intelectuais, acadêmicos ou não, está 

permeando as sociedades e os grupos que se identificam entre si neste sentimento 

e constatação de que “estamos todos no mesmo barco”, no que diz respeito à 

Natureza. Estamos, sim, criando uma nova Utopia.  

Liberdade de pensamento, responsabilidade para com os mais frágeis, 

autonomia e autossustentabilidade, são alguns dos princípios que os intelectuais de 

hoje não podem ignorar, assim como a possibilidade da criação de redes de 

comunicação, troca de saberes e logo, poderes, capazes de permear a sociedade 

como um todo, de modo transdisciplinar e transnacional.  
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A universidade pisando o chão da sala de alfabetização infantil 

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto… 
E conversamos toda a noite, enquanto 
A via-láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 
Direis agora: “Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?” 
E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas 

 

                                                 Olavo Bilac 

 
Crianças são estrelas, todas. Como nos aproximar destas luzes?    

Nossa proposta aqui apresentada resumidamente é contribuir com a 

alfabetização no sentido de propiciar no momento dos primeiros contatos com as 

letras, uma espécie de intimidade com elas, um conhecê-las por dentro, trazendo-as 

de dentro de si para o mundo. Letras são nossos negócios. (Poetry is my business). 

Alfabetizar com alegria e emoção, trazendo à tona o “ser” de cada criança, sua 

individualidade, juntamente com o desenvolvimento do “estar no mundo”, fazer parte 

dele, conhecê-lo, cuidar dele, juntamente com as outras crianças que a cercam 

nesta aventura do aprendizado, convivendo, através da poesia, a que está em toda 

parte, não apenas nos livros já escritos, mas dentro de cada um. 

Para que a aproximação da criança com a cultura escrita ocorra de um modo 

decisivo no sentido de criar um diferencial cognitivo, desde o início da vida escolar, 

estimulamos a escrever, antes de ler, a compor antes de escrever, a 

pensar/sentir/expressar de modo estético, antes de compor. E antes de tudo, 

estimulamos o autoconhecimento e deste modo, ser e estar no mundo. Presente. 

Sujeito. Como desejava Paulo Freire. 

 

“A imaginação é mais importante que o conhecimento. O 
conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo.”(Albert 
Einstein).  
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A poesia que transformamos em “brinquedo” vem da cultura japonesa, é o 

haikai: contendo apenas três versos, pode parecer fácil, mas exatamente dizer em 

poucas palavras um conteúdo imantado de poesia, de um modo direto e simples, só 

é fácil quando se consegue um olhar, uma percepção, um expressar, genuíno e 

simples como o de uma criança. Haikai segundo mestre Bashô é simplesmente o 

que acontece aqui e agora (como em toda arte Zen). 

A maneira ou a metodologia desenvolvida para conseguir com que crianças 

tão pequenas se soltem e se expressem poeticamente, mesmo sem ainda dominar a 

gramática, começa com uma aproximação informal com cada turma e com cada 

criança. Uma série de atividades são propostas periodicamente, uma vez por 

semana, por exemplo, de modo a encadear as ideias e desenvolver o senso 

estético. São apresentadas obras de arte clássicas e populares: pinturas, músicas, 

canções, quadrinhos, filmes, animação, poemas, fotografias e outras. Temos 

também atividades realizadas de modo simplificado e adaptado, como meditação e 

dança, por exemplo, ou seja, uma gama variada de experiências é partilhada em 

grupo e direcionadas para a linguagem. Há importantes momentos de conversas 

individuais, para conhecer cada um, um pouco, e também atenção individualizada no 

momento do trabalho a ser feito, assim como momentos em grupos, pequenos e 

gerais. Sempre com diálogo e diversão. E principalmente: momentos de silêncio e 

concentração para criar. As crianças percebem que além de admirar obras de arte, 

podem ser criadores de obras de arte, incluindo-se aí os desenhos, mas acrescidos 

de letras, que eles organizam como poemas, tornando “elásticas” as palavrinhas, as 

“suas” palavrinhas!  

Importante mencionar: crianças com dificuldades de aprendizagem, pelos 

mais diferentes motivos, situações ou diagnósticos, podem, ao que indicou nossa 

experiência, se beneficiar muito deste modo de conhecer a língua escrita, pois 

conseguem, no seu ritmo, (acelerado ou lento) produzir textos próprios criativos. 

Muitas vezes brilhantes. Como estrelas. “Ora direis…” 

Edgar Morin preconiza uma reforma do pensamento (do padrão de 

pensamento) pois estamos vivenciando valores insustentáveis para humanidade, 

ditados pela razão, de modo a eliminar a subjetividade, através de “gaiolas 

epistemológicas” (bela metáfora do matemático Ubiratan D`Ambrósio). A pergunta 

que se faz urgente não é mais o que fazer, mas o “como” fazermos para que as 

conclusões científicas da neurociência e as análises contemporâneas dos nossos 
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filósofos cheguem à escola! Como levar do macro ao micro? Da ciência para a 

realidade, da Universidade para o ensino básico. Da teoria para a prática. O tempo é 

agora. Precisamos que o pensamento crítico ilumine a sociedade numa espécie de 

“neo-iluminismo” capaz de trazer o caráter firme e libertário de Kant, renovadamente, 

através de todos que pensam suas áreas de estudo e atuação na realidade. Para 

que isto seja possível, nossa dupla herança, genética e cultural, enquanto seres 

humanos, deve refletir o que há de mais sofisticado em nós: nossa capacidade de 

comunicação para a cooperação. Podemos estar incluídos, todos e o planeta, no 

projeto de regeneração da natureza, da vida em si, que está dentro e fora de nós, 

utilizando-nos da tecnologia que fomos capazes de criar. Será que sonho? 

 

Algumas criações poéticas de crianças em fase de alfabetização 

 

Um belo dia os bichos desapareceram e eu disse: Meu Deus, e 
agora? 
Amanheci de olhos abertos 
no outro dia os bichos estavam lá!  
                      Stephany  
 
A leoa 
Foi viajar  
Para São Paulo  
                Beatriz  
   
O camelo  
Encontrou a camela 
E beijou na boca 
                   Luana  
  
  
O jacaré é mau 
Comeu milhares de pássaros 
Ele ficou barrigudo  
                  Arthur  
  
Lua cheia é bonita 
Fiquei feliz 
porque Ela gosta de feliz 
                   Luana  
   
Um dia eu vi uma estrela cadente 
E eu achei bonita  
E papai Noel passou ao lado 
            Edson 
  
O papai foi lá na janela 
O papai viu uma estrela caiu no seu rosto  
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e o papai ficou feliz para sempre 
                                                 Mylene  
   
A estrela é bonita 
e eu vejo todo dia  
E eu sinto alegria 
                   Enya  
   
Um dia eu vi uma estrela cadente  e um disco voador  
e eu disse, titia,  eu to vendo um disco voador   
e vi uma estrela cadente e eu estou muito alegre.  
                                               Stephany  
  
  
A lua é bonita 
Ela brilha 
E me deu sono 
                   Juliana  
 
O nascimento de Jesus é no natal 
As casas e as pessoas ficam alegres 
E a água corre devagar 
                             Mylene 

 

Alguns poemas de alunos da quarta série, porque a alfabetização poética 

pode acontecer a qualquer momento… 

 

o sol da manhã 
alegre canta e ao entardecer 
vermelhinho de vergonha 
 
 
como é bom brincar no vale 
onde as sombras cantam 
feliz aquela criança que pensa que a vida é um paraíso 
 
                                Zoraide 
 
num momento de tristeza 
uma árvore balança 
dando consolo ao meu coração 
                      Fabiana 
 
cada escurecer cada anoitecer 
toda vez que adormeço 
sonho com você 
                              Renata Cristina 
 
a água do mar 
lava meu lindo ser 
cheio de cecê 
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o pôr-do-sol 
deixa de iluminar 
minha mercedes na garagem 
 
                                  Manoela 
eu quero ver 
o mundo sorrindo para mim 
e notar que ainda existo 
 
 
o sol se pôs 
a alegria acabou 
brincou até cansar e pulou 
 
                              Ulisses 
 
tenho duas coisas 
 para me consolar desta solidão 
sol claro e esta noite profunda 
 
 
 as velas ao vento 
com um sopro se apagam 
num só movimento 
    
                                     Hélio 
 
a margarida falou 
pareço um girassol 
mas não sou 
 
 a formiga pequena come ela só 
fincou no meu pé  
e eu gritei: “vovó”! 
 
a água nasce da torneira 
lavam nossas mãos 
e morrem pelo ralo cheia de sabão 
 
                                                Adriana 
 
dois pombos a voar 
você a cantar 
e eu a dançar 
 
batem as ondas do mar 
nas rochas a cantar 
e meu amor a esperar 
                              Mariele 

 

Considerações Finais 
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Ao refletirmos sobre o papel da Universidade consideramos que ao trazer o 

constructo científico para a sociedade, que seja de modo humanista e não 

prioritariamente à serviço de poderes governamentais. E ainda que, o 

entrelaçamento entre as ciências Humanas e as demais, aponte na atualidade para 

a necessidade de uma visão complexa do pensamento, que atue na realidade de 

forma transdisciplinar. Esta tendência faz-se necessária devido à complexidade dos 

problemas que vivenciamos, não apenas enquanto países ou continentes, mas 

como Humanidade, e ainda, em conjunto, com os outros seres todos, não-humanos, 

aos quais estamos não apenas ligados, mas dependentes enquanto espécie. 

Em relação ao papel da nossa Universidade de Brasília, que, em sua 

fundação preconizava a intenção de desmistificar a reprodução de uma visão de 

mundo onde os lugares já estavam previamente determinados, acreditamos que 

diante das questões que emergem atualmente, podemos cogitar que, atualmente, 

esta visão seria algo como “quem vai sobreviver ou não”. Mas não, não existe esta 

opção. Marte não é uma solução e nenhum ser humano ou país está predestinado 

por poder humano algum, a ter um “bom lugar marcado”. 

O que tentamos é seguir o conselho “pensar grande e agir no pequeno”. E de 

preferência juntos. Com nossos melhores recursos. Juntando a filosofia do Extremo 

Oriente e a poética oriental com a metodologia e ideias de Paulo Freire e utilizando-

nos de diversas obras e recursos de arte buscamos alcançar as crianças, conhecê-

las, escutá-las e reformular constantemente as formas de abordá-las para estimular 

a autoexpressão, através do autoconhecimento, da experiência interna com suas 

próprias ideias e sentimentos.  

A Universidade de Brasília tem como estratégias de atuação na sociedade: o 

ensino, a pesquisa, a extensão e a internacionalização, um projeto irreversível de 

atuação junto à Universidades estrangeiras, com a mesmas buscas humanistas, tais 

como a garantia dos Direitos Humanos e mais recentemente, a preservação da 

Natureza. 

O modo de atuar, trazer para sociedade este modo de contribuição no 

processo de alfabetização infantil, este pensamento, esta ideia, foi através da 

Extensão Universitária. A proposta consiste em levar os estudantes com talentos 

artísticos e gosto pela educação à sala de aula, às comunidades, à realidade, à 

prática. Assim todos ganham. As crianças aprendem de universos variados, 

atividades não-contempladas pela educação sistematizada, mas que atuam 
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juntamente com esta, num intenso diálogo com os professores, alimentando os 

conteúdos de modo lúdico. Os estudantes universitários, por sua vez, de qualquer 

curso, experienciam, de modo orientado, a oportunidade de colocar teorias 

aprendidas, em prática, de modo produtivo e com a visão imediata de resultados e 

ainda, sentem-se desafiados a resolver as questões que surgem, as quais muitas 

vezes, vão além do simples aprender as letras. A proposta de Alfabetização Poética 

a cada experiência, a cada turma, a cada novo estagiário ganha novos recursos 

sugeridos pelos estudantes ou pelos professores ou mesmo e principalmente, pelas 

crianças, as quais sabem melhor do que ninguém, o que mais lhes diverte.   

Entre o conhecimento formal e a prática, temos os estudantes universitários, 

como atores deste projeto. São eles que podem levar adiante a ideia e aperfeiçoá-la. 

Assim sendo, concluo com as palavras de um dos estagiários que muito colaborou 

com o projeto em sua fase inicial, fundadora, antes mesmo de tornar-se o 

“Alfabetização Poética”. Quando este projeto era ainda uma ideia, uma aposta, uma 

experiência...um sonho...imaginação... 

 

“Foram seis meses de descoberta. Entrei no projeto “Loucos por 
Letras” sob a promessa de ganhar quatro créditos no meu currículo 
acadêmico e saio do projeto com uma bagagem de experiências que 
vão servir não só para o meu atual e futuro trabalho como professor, 
mas para qualquer empreitada no campo do lúdico universo infantil. 
Experimentei todas as ideias que tinha a respeito de crianças e de 
aulas e quando algo não dava certo, partia para outra tentativa, mais 
maduro e seguro que antes. Aprendi que ensinar arte está mais 
ligado a um processo do que a uma aquisição de conhecimentos. 
Conheci novos conceitos de pedagogia, e quebrei alguns 
preconceitos a respeito do assunto. Pude aplicar as teorias vistas no 
curso de Educação Artística, ver como as coisas funcionam na 
prática. Sem falar nas descobertas pessoais: pensava que não sabia 
lidar com crianças. A oportunidade de levar para as crianças coisas 
que elas nunca veriam num plano pedagógico tradicional possibilita a 
experimentação e a construção de novas metodologias de ensino, 
que podem ser compartilhadas com toda uma comunidade de 
professores, funcionando como multiplicador de experiências. “ 

 

Raoni Xavier 
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O lugar do espanhol no ensino médio: um estudo de caso em uma escola 

pública do DF 

The place of the spanish in high school: a case study in a public school in DF 

Ellen Cristine Santos LISBOA (UnB)1 

 
 

RESUMO: O espanhol conquistou seu espaço em 2005 por meio da Lei 11.161, porém em 
2017, com a reforma curricular do ensino médio, prevista na Lei nº 13.415, foi retirado da 
oferta obrigatória, e isso acentuou sua desvalorização. Este trabalho, que resulta da minha 
pesquisa de conclusão de curso em andamento, busca aprofundar na discussão sobre o 
papel/lugar do espanhol no sistema de ensino público brasileiro e os imaginários que o 
atravessam nessa nova conjuntura linguística. Apoiados em autores como Lagares (2013), 
Calvet (2007), Celada (2002, Rodrigues (2012) e Carvalho (2014), buscamos refletir, sobre a 
relevância do espanhol no sistema educacional brasileiro e os efeitos das políticas 
linguísticas que intervém e definem seus rumos. Objetivamos apresentar dados resultantes 
da aplicação de um questionário que teve o propósito de levantar as percepções e 
imaginários a respeito da língua espanhola de estudantes de uma escola pública de ensino 
médio do DF. Esperamos com esta pesquisa contribuir com problematizações e reflexões 
em torno do papel do espanhol na nossa sociedade e apontar que a sua desvalorização 
ensino ainda é uma realidade, face a relevância e o interesse por outras línguas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Política linguística. Espanhol. Ensino Médio 

 
INTRODUÇÃO 

A língua inglesa tem ocupado sempre uma posição de prestígio na sociedade, 

fato que está relacionado com o poderio e a força econômica que caracterizam as 

nações que a têm como língua materna, já que não são línguas ou variedades as 

que têm prestígio, mas os grupos sociais que as falam. E é precisamente por um 

gesto político que o inglês tornou-se prioridade no âmbito educacional. Considerada 

como língua universal, necessária para pertencer ao mundo globalizado (SOUSA, 

2007, p. 54), o inglês é visto como língua veicular, de negócios, associada sempre 

ao progresso. Ou seja, para muitos, nas suas escolhas profissionais, o inglês é 

considerado como uma opção mais vantajosa do que o espanhol.  

No entanto, a importância da língua espanhola no Brasil é incontestável, ela 

envolve aspectos linguísticos, sociais e culturais, o que decorre do fato de o Brasil 

dividir fronteiras com vários países hispanofalantes do Cone Sul (Argentina, Uruguai, 

Paraguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru), com os quais mantem relações em 

diversos âmbitos. A aprovação da lei nº 11.161 (conhecida como A Lei do espanhol) 

                                                                 
1
 Estudante de graduação em Letras Espanhol UnB ellencristinelisboa@gmail.com  
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em agosto de 2005 durante o governo do presidente Lula, responsável por 

determinar a oferta de ensino obrigatório do espanhol nas escolas de Ensino Médio, 

teve efeitos decisivos na língua, dentre eles pode destacar-se uma mudança na 

percepção do idioma por parte dos brasileiros bem como a conquista de um novo 

status, que outrora não existia. Porém durante o governo Temer, em 2017, essa lei 

foi revogada pela Medida Provisória nº 746 de 2016, que viria a se tornar a lei de nº 

13.4152, e que propôs a reformulação do currículo do Ensino Médio. A repercussão 

negativa de tal medida se deu por vários motivos, dentre eles, a perda do espaço 

conquistado pela língua espanhola na esfera educacional e sua consequente 

desvalorização, bem como a dos profissionais voltados para o seu ensino e 

pesquisa no país.  

 Levando em consideração o panorama apontado até aqui, considero 

necessário discutirmos a continuidade do ensino de espanhol gratuito e obrigatório 

no sistema público de ensino no Brasil. Para inserir-nos nessa discussão, nos 

propomos como objetivo geral, nesta pesquisa, indagar sobre o papel e a relevância 

da língua espanhola nas percepções e imaginários dos estudantes de uma escola 

pública de Ensino Médio do DF. Para a consecução desse grande objetivo, 

pretendemos, como objetivos específicos:  

 Realizar um levantamento bibliográfico acerca de noções da área de Política 

Linguística relevantes para dar sustentação a este trabalho, bem como 

esboçar um panorama das políticas linguísticas referentes ao espanhol no 

Brasil; 

 Indagar sobre os imaginários que atravessam a relação do brasileiro com a 

língua espanhola;  

 Aplicar um questionário numa escola pública de Ensino Médio do DFcom o 

intuito de conhecer as percepções e imaginários dos estudantes a respeito da 

língua espanhola.  

Assim, as perguntas que nortearam a nossa pesquisa foram as seguintes:  

 Que lugar ocupa a língua espanhola no sistema de ensino brasileiro em 

decorrência de políticas linguísticas? 

                                                                 
2
 Disponível para consulta em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm:>  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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 Que imaginários permeiam a relação do brasileiro com a língua espanhola?  

 Quais percepções e imaginários têm os estudantes de uma escola pública de 

Ensino Médio do DF a respeito da língua espanhola e seu papel na sua 

formação? 

O que procuramos com este estudo é inserir-nos nas discussões de linguistas 

e linguistas aplicados em torno das políticas linguísticas que pensam e definem os 

rumos da língua espanhola no Brasil, especificamente no Ensino Médio, e contribuir 

com problematizações e reflexões em torno do papel da língua espanhola na nossa 

sociedade. Esperamos investigar sobre o papel que essa língua ocupa e se a 

desvalorização que tem acompanhado seu percurso no Brasil ainda permanece.  

 

POLÍTICA(S) LINGUÍSTICA(S) 

A língua está sempre afetada pelo político e como nos afirma Carvalho (2014, 

p. 33) a escolha pelo ensino de uma língua é influenciada por fatores econômicos e 

sociais. A política linguística, surgida na segunda metade do século XX, seria, na 

opinião de Oliveira (2007, p.7 apud CARVALHO, 2014, p.40), tudo o que diz respeito 

às escolhas sociais pelas quais passa uma língua para cumprir determinados 

objetivos, de maneira que define também seu status e sua organização.  

A política linguística, portanto, se trata das escolhas pelas quais passam as 

línguas socialmente e que inferem no seu destino. Mas para que ocorra de fato a 

efetivação dessas políticas é necessário que haja também o planejamento 

linguístico. O planejamento linguístico diz respeito às ações que colocam em prática 

as políticas linguísticas e que devido ao seu caráter público são “empreendidas 

especialmente pelo poder institucionalizado do Estado” (2014, p. 6).  Essa distinção 

entre política e planejamento, abordada por autores como Calvet (2007), é 

importante se pensarmos que não pode existir política linguística sem 

implementação, sem a concretização das ações, ou seja, sem o planejamento 

linguístico. Compreendemos que algumas vezes as diversas políticas linguísticas 

previstas em lei podem não ser cumpridas plenamente na prática, pois é necessário 

que além das decisões, haja a garantia de seu cumprimento por parte do poder 

público. 

Os valores atribuídos a cada língua são subjetivos e para entender os conflitos 

que envolvem as políticas linguísticas é necessário compreender as relações de 
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poder existentes e quem são os atores sociais envolvidos nesse processo. Para 

elucidar o que estamos tratando, existe o conceito de diglossia definido por Calvet 

(2007, p. 33), essa noção marca o conflito entre duas línguas que ocupam diferentes 

posições de poder e consequentemente diferentes funções em uma sociedade.  

No caso do âmbito educacional, o ensino de línguas muito além de critérios 

linguísticos, está determinado por fatores econômicos e relações de poder. Oliveira 

(2010, p. 21, 23) afirma que as políticas linguísticas são formuladas levando em 

conta o lugar que ocupa uma língua no mercado, ou seja, sua rentabilidade. Essa 

concepção de língua enquanto mercadoria está diretamente relacionado ao 

capitalismo, sistema de produção em que a comunicação ocupa papel muito 

importante. Para entender as relações aqui apresentadas é fundamental pensar em 

como o emprego de determinadas línguas está afetado por questões de poder.   

Os valores atribuídos a cada língua são subjetivos e, por isso, ideologicamente 

determinados. O prestígio de uma língua, como já foi apontado antes neste trabalho, 

não está nela mesma, mas no grupo social que a utiliza, já que os bens culturais das 

classes dominantes se sobrepõem e dessa maneira se excluem e se negam as 

línguas, de grupos que socialmente tem menos prestígio, integrar posições e 

funções significativas. Para compreendermos melhor a dinâmica dos espaços e 

posições ocupados pelas línguas bem como as relações entre elas, trazemos o 

esquema de Abraam de Swaan, citado por Lagares. Nele o autor apresenta as 

línguas como se estivessem orbitando num sistema gravitacional: 

Nessa galáxia, o inglês, ocupando o centro da constelação, seria a língua 
hipercentral, existiria uma dezena de línguas supercentrais (árabe, russo, 
suaíli, francês, hindi, espanhol, português, chinês...), uma ou duas centenas 
de línguas centrais (wolof, bambara, quíchua, checo, armênio...) e por volta 
de quatro ou cinco mil línguas periféricas. (LAGARES, 2013, p. 386) 

Com isso, apesar da influência de fatores históricos, a supremacia do inglês 

mundialmente está relacionada “principalmente ao fato de outros países se situarem 

na sua órbita” (LAGARES, 2013, p. 389), mantendo certa dependência dele para se 

comunicar internacionalmente. Outro motivo pode-se atribuir ao extenso interesse de 

consumo aos bens materiais produzidos nessa língua, tida como língua de 

progresso, riqueza e inovação. 

Resultado da relação dos brasileiros com a língua inglesa formou-se 

determinados imaginários que dizem respeito ao fato dessa língua estar sempre 
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associada ao mundo dos negócios e o sucesso ser dependente de dominá-la. Sousa 

(2007, p. 51) diz, que o inglês enquanto língua veicular garante o acesso ao mundo 

globalizado, levando em consideração que:  

Se refere à inclusão em um mundo que convoca o sujeito a ocupar uma 
posição de prestígio (cujo grau mais alto é a do executivo). E, de fato, ao se 
apresentar como um passaporte para o mundo dos negócios 
guarda/oferece uma espécie de garantia para quem a ‘possui’. 

Para Barcelos e Zolin-Vesz (2014, p.42) “toda prática educacional é 

intrinsecamente político-ideológica” e dessa forma “não há como educar sem fazer 

opção por intenções e valores”. As crenças estão relacionadas às condições de 

poder de uma sociedade e ao discurso ideológico presente nela, que se associam 

tanto ao uso das línguas como à forma com que são ensinadas. Dessa maneira, de 

acordo com a ideologia defendida pode-se exaltar determinadas línguas e excluir 

outras e isso determina as escolhas relacionadas às línguas e o valor a elas 

atribuído. 

  

O LUGAR DO ESPANHOL NO ENSINO BRASILEIRO 

No apontado por Celada (2002, p.7) apesar da presença de línguas 

estrangeiras desde a criação Colégio Pedro II em 1837, o espanhol entra no ensino 

brasileiro (no curso clássico e cientifico do ensino secundário) somente em 1942 a 

partir da Reforma Capanema, justificando a oferta obrigatória dessa língua na escola 

para integração com os países da América do Sul. Entretanto com uma carga 

horária inferior as demais línguas estrangeiras, o que revela a falta de valorização 

dessa língua.   

A partir da LDB de 1961 há “uma ruptura nessa memória discursiva” 

(RODRIGUES, 2012, p.24), pois as línguas estrangeiras não são mais mencionadas 

e ocorre, portanto, o que Rodrigues (2010 apud RODRIGUES 2012, p.24) chama de 

“desoficialização” das disciplinas de língua estrangeira nos currículos, que seria o 

seu apagamento. Esse processo faz com que as disciplinas de línguas estrangeiras 

sejam percebidas desassociadas dos conteúdos necessários para a formação e 

vista como extracurriculares, contribuindo para uma visão da língua como 

instrumento, perdendo o seu valor educativo e também para a falta de valorização 

dessa disciplina nas escolas. O que ocorre segundo Rodrigues (2012, p.28) é que 
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há no imaginário das pessoas em geral que não se aprende língua estrangeira na 

escola e apenas fora dela, em instituições privadas.  

Na LDB seguinte (1971) a indeterminação segue, pois apesar do termo 

línguas estrangeiras ser mencionado, não há especificação alguma sobre as 

línguas. Já na apresentada em 1976 apesar de que se determina o ensino de 

línguas, se reduzem ao inglês e ao francês. Assim na LDB de 1996 passa a ser 

obrigatório no Ensino Médio o ensino de “uma língua estrangeira moderna” (BRASIL, 

1996 apud RODRIGUES, 2012, p. 27). Portanto, a partir das determinações 

propostas, é possível afirmar que é o Estado quem controla que língua será 

ensinada na escola e muitas vezes esse Estado tenta se ausentar da sua obrigação 

em promover o ensino de línguas, o que contribui ainda mais para sua 

desvalorização. Entretanto é válido reconhecer a contribuição da LDB de 1996 para 

o ensino de língua estrangeira, e, sobretudo, o espanhol que teve possibilitado seu 

crescimento.  

Ao tempo que o inglês era uma língua veicular com função relacionada 

diretamente ao caráter econômico, que era a necessidade de preparação para o 

mundo de trabalho, a língua espanhola sempre teve função referencial. Como é de 

conhecimento comum “hoje, no Brasil e no mundo, ainda vigora a hegemonia da 

língua inglesa” e que influencia, dentre tantos aspectos na formação dos indivíduos, 

a construção da perspectiva pela qual eles percebem o mundo (LESSA, 2013, p. 

19). Apesar de que nos Planos Curriculares Nacionais (PCNs) se defende que 

devem ser oferecidas outras possibilidades de língua aos alunos além do inglês, 

para Jantuta (2010, p.23) no contexto da nossa sociedade, os latino-americanos 

“excluem a língua do outro e incluem o Inglês como ‘língua franca’, mesmo que uma 

pessoa em particular não a fale”. 

A partir dos anos 90 há um crescimento da demanda de ensino e do mercado 

referente a essa língua motivado, sobretudo por questões políticas e econômicas, a 

partir da criação do bloco Mercosul, do qual o Brasil faz parte juntamente com 

países de língua espanhola como Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Assim 

a língua espanhola ganha atenção e espaço no cenário internacional, político e 

educacional brasileiro devido à necessidade de integração regional. Isso se deve 

entre tantos fatores, à inserção do espanhol em grupos sociais prestigiados, por 

exemplo, o crescimento econômico da Espanha e a ascensão da língua espanhola 
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nos Estados Unidos (CELADA, 2002, p. 96). Durante a história do Brasil houve 

várias tentativas de inserir o espanhol nos espaços educacionais, embora apesar de 

reconhecer a falta de importância que vinha sendo atribuída ao espanhol, 

estivessem mais relacionadas a fatores políticos ligados aos países da América 

Latina do que a questões educacionais, que se preocupassem com a formação dos 

indivíduos.  Porém a única que gerou efeitos foi a aprovação da Lei nº11.161, 

conhecida como A lei do espanhol, em agosto de 2005 durante o governo Lula, que 

tornou obrigatório o ensino de espanhol no Ensino Médio brasileiro e fez da língua 

espanhola a única a ter legislação própria, contribuindo substancialmente para 

ressignificar os sentidos sobre o papel que ocupa o espanhol na sociedade. Esse 

novo cenário “exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua pode e deve 

ocupar no processo educativo (...) sobre a maneira possível de trabalhá-la com o 

máximo de qualidade e o menor índice de reducionismo” (OCEM, 2006, p.128).    

Além das bases legais, há ainda a presença de documentos oficiais que 

norteiam o ensino. Um deles é o Plano Curricular Nacional que a respeito das 

Línguas estrangeiras, destaca igualmente a importância do inglês e do espanhol 

para a vida profissional.  Complementar ao Plano Curricular Nacional do Ensino 

Médio (PCNEM), temos as Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio, o 

ensino de línguas estrangeiras nesse documento é associado à formação de 

cidadania dos alunos, pois a partir do contato com o outro, com as diferenças, longe 

de preconceitos e estereótipos, o aluno é capaz de reconhecer a diversidade e sua 

própria identidade. O espanhol, portanto no ensino, além de permitir as relações 

interculturais, teria a função de formar cidadãos ativos e capazes de refletir 

criticamente sobre a sociedade que os cerca.  

No Distrito Federal, segundo Rodrigues (2010, p. 56) desde o ano de 1890 já 

há a presença de uma língua estrangeira no ensino primário. Porém a partir de um 

estudo realizado por Carvalho (2014) se constata que muitas escolas públicas 

restringem o ensino da língua espanhola ao aspecto formal sem levar em 

consideração a função social e o aspecto cultural que se relacionam a ela e ainda 

consideram o inglês mais necessário, impossibilitando o aprofundamento da língua 

espanhola. Dessa forma “vê-se que as necessidades dos alunos brasileiros estão 

sendo desrespeitadas em nome de interesses de ordem econômica e política” 

(CARVALHO, 2014, p.151).  
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Durante o governo Temer houve uma ruptura da situação vivenciada pela língua 

espanhola com efeitos presentes e futuros na formação dos estudantes no ensino 

médio e na vida profissional de professores e pesquisadores. No ano de 2016 foi 

aprovada a Medida Provisória nº 746, que viria a se converter posteriormente na Lei 

nº 13.415 e que modificou a organização do Ensino Médio, dentre as mudanças 

estava a exclusão da oferta obrigatória do espanhol, mantendo como disciplinas 

obrigatórias somente matemática, português e inglês.  Não há como desconsiderar 

que dada a pluralidade de línguas existente, restringir o acesso a elas afeta a 

formação integral dos alunos, enquanto cidadãos.   

Porém frente a essa medida, como maneira de resistência surge o movimento 

#FicaEspanhol, organizado por alunos, professores e defensores do ensino de 

língua espanhola do Rio Grande do Sul e posteriormente adotado por outros estados 

brasileiros. São promovidas aulas públicas, além de atos e manifestações, inclusive 

nas redes sociais por meio de páginas no Facebook e Twitter, com o objetivo de 

conscientizar sobre a importância da língua espanhola e evitar a sua exclusão das 

escolas públicas brasileiras. Graças a esse movimento, em 2018, no Rio Grande do 

Sul, foi aprovada uma emenda constitucional que garante a oferta do espanhol e 

outros estados têm conseguido garantir sua permanência, como a Paraíba.  

 

OS IMAGINÁRIOS 

As políticas que legislam sobre as línguas estão sujeitas a imaginários, de modo 

que elas próprias são influenciadas por eles e ao mesmo tempo criam e/ou 

reafirmam imaginários já existentes. Uma das condições do processo de construir 

sentidos é através do imaginário, pelo qual se produzem imagens tanto dos sujeitos 

quanto dos objetos de discurso, num dado contexto sócio-histórico.  

O ensino de espanhol estaria relacionado, sobretudo, à integração latino-

americana, porém essa região tem sido sempre definida em termos de pobreza e de 

estereótipos, o que tem contribuído com a imagem desprestigiada que caracteriza 

para muitos brasileiros a América Latina e as línguas que ali se falam, o que não 

deixa de ser contraditório, tendo em vista que o Brasil pertence a esse território. 

Ainda há o fato de o termo latino ser muitas vezes associado a “um lugar de atraso e 

do fracasso histórico (...) uma realidade construída como negativa, atrasada, 
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inadequada” (LIMA, 2013, p. 36 apud LESSA, 2004, p.156), suas culturas tidas 

como inferiores ao padrão europeu ou norte-americano. Esses fatores tornam a 

língua desses países, também sinônimo de algo negativo e de pouco valor e 

provoca falta de interesse de sua aprendizagem.  

Outro imaginário a respeito do espanhol no Brasil, como diz Celada (2002, p. 31, 

36,37) é de que: 

O brasileiro freqüentemente se posicionou diante da língua espanhola: 
"Estudar espanhol?! Precisa mesmo?" Interpretaremos tal enunciado como 
um sintoma da relação que esse sujeito estabeleceu com essa língua 
historicamente. Durante muito tempo ela ocupou o lugar de uma língua que, 
por ser "muito próxima" do português, era fácil, sendo seu estudo não 
necessário. Nesse sentido, o imaginário através do qual o brasileiro se 
relacionou com essa língua pode ser representado por meio da seguinte 
seqüência: "espanhol -língua parecida - língua fácil. 

 

Dada a semelhança entre o espanhol e o português com uma 

correspondência de 90% das palavras dessas línguas, assume-se a ideia de que 

para dominar uma língua basta conhecer o vocabulário, o que leva o indivíduo a crer 

que pode se apropriar dessa outra língua de maneira espontânea “a proximidade, 

portanto, possibilitaria uma "ilusão de competência sobre a outra língua” (CELADA, 

2002, p.41). É necessário entender “la justa medida de una cercanía” (KULIKOWSKI 

& GONZÁLEZ, 1999 apud OCEM, BRASIL, 2006), a proximidade entre as duas 

línguas causou, ainda segundo as Orientações Curriculares do Ensino Médio, o 

surgimento de estereótipos e visões reducionistas sobre a língua espanhola e a falsa 

crença de que não é necessário muito esforço para aprendê-la, sendo necessário 

apenas conhecer as palavras que diferem entre as duas línguas, sem que se 

reconheça a complexidade em que se constitui as diferenças entre elas, linguísticas 

e culturais.  

O preconceito com o espanhol reflete negativamente no interesse dos alunos de 

estudar essa língua, pois “convencidos da falsa irrelevância em estudar a língua 

espanhola, optam pela língua inglesa ou outro idioma oferecido no currículo escolar” 

(CASANATO; DALINGHAUS, 2014, p.156). Somente a partir do momento em que se 

vê que apesar das semelhanças entre as duas línguas, se confrontam duas 

identidades distintas, o que torna o espanhol uma língua “singularmente estrangeira 

para esse sujeito brasileiro”, se assume a posição de reconhecer que o espanhol é 

“uma língua difícil, muito mais do que parecia”, (CELADA, 2002, 179, 188). Dessa 
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forma, a inespecificidade da legislação já citada, associada a esses imaginários, 

resultaram em um cenário propício para que o inglês vicejasse no país.  

 

METODOLOGIA 

Levando em consideração que o estudante do ensino médio já tem uma 

relação com as línguas estrangeiras, principalmente com o inglês e o espanhol, que 

são disciplinas ofertadas no currículo, decidimos aplicar um questionário buscando 

compreender essa relação e os imaginários/percepções que a atravessam, e se a 

reforma do Ensino Médio, com a proposta de exclusão da língua espanhola do 

currículo, teve efeitos nessa relação.  

Essa pesquisa é de natureza qualitativa interpretativista, já que temos como 

objetivo observar e analisar os imaginários/percepções de estudantes de ensino 

médio a respeito de um objeto específico – a língua espanhola. A pesquisa 

qualitativa se trata de um gênero de pesquisas que “usando, ou não, quantificações, 

pretendem interpretar o significado do evento a partir do significado que as pessoas 

atribuem ao que falam e fazem” (LAVILLE, C. & DIONNE, J., 1999, p. 28). E caráter 

etnográfico aplicado ao âmbito da educação, que tem por objetivo “compreender e 

interpretar os fenômenos educacionais que acontecem nesse contexto” (WOODS, 

1987). Com o questionário como instrumento de pesquisa, tentamos nos aproximar 

à realidade social dos alunos e compreender os sentidos. Depois de explicitados os 

pressupostos medotológicos dessa pesquisa, falaremos do contexto em que ela se 

desenvolveu.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma sala de aula de uma escola pública de 

Ensino Médio na cidade de Ceilândia no Distrito Federal, realizada no segundo 

semestre de 2019, especificamente no horário de 14:00 às 14:20. A escola em 

questão foi fundada em 1979, atendendo moradores da Ceilândia, mais 

precisamente da Guariroba, mas que recebe alunos de inúmeras localidades de 

Brasília e região. Atualmente atende os níveis de Ensino Médio regular, Ensino de 

Jovens e Adultos (EJA) e Educação especial, com mais de 1.600 alunos 

matriculados nos períodos matutino, vespertino e noturno 
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Os participantes foram 29 estudantes, todos cursando a 2º série do Ensino 

Médio, cuja faixa etária varia entre 16 e 18 anos. A realização da pesquisa se deu 

com essa turma especifica dentre todas as outras existentes, pois foi a 

disponibilização que a instituição pôde oferecer.  

Para atender aos objetivos pretendidos nesse trabalho o instrumento de 

pesquisa utilizado para a coleta de dados foi um questionário, ciente de que essa 

escolha precisa de cuidado e reflexão por parte do pesquisador. O questionário se 

caracteriza como:  

A técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado. (GIL, 2008, p. 
121) 

O questionário aplicado continha sete perguntas abertas e fechadas e foi 

elaborado visando levantar informações sobre o perfil dos participantes e sobre o 

tema específico desta pesquisa. As perguntas foram constituídas seguindo uma 

determinada lógica e com uma linguagem objetiva e clara a fim de se evitar 

ambiguidades e por outro lado teve-se em conta que não induzissem as respostas. 

Este questionário foi acompanhado de um termo de consentimento livre e 

esclarecido aplicado anteriormente ao questionário, tal termo tem por objetivo 

resguardar a identidade dos participantes e ratifica o meu comprometimento com 

essa proteção. A seguir apresento as perguntas do questionário na íntegra: 

1) Neste momento, você estuda alguma língua estrangeira na escola? Qual? 
2) Se você tivesse a opção de escolher uma língua estrangeira para aprender, qual você 

escolheria? Por quê? 
3) Você já teve algum tipo de contato com a língua espanhola? Comente um pouco sobre isso. 

4) Alguma dessas duas línguas (inglês/espanhol) te parece mais necessária/importante do que a 

outra? Justifique. 

5) Em 2017 o espanhol deixou de ser disciplina de oferta obrigatória no currículo do Ensino Médio, e 

essa medida passará a ter vigência a partir do ano 2020. Qual a sua opinião sobre isso? Essa 

alteração é relevante para você de alguma forma?  

6) A exclusão do espanhol da grade como disciplina de oferta obrigatória influiu na sua percepção 

da língua espanhola, no que você pensa sobre ela? Justifique.  

7) Marque na escala abaixo conforme o que você considera. O 1 é pouco importante e o 5 muito 

importante.  

 

  Pouco                      Muito 
importante      importante 

 
Essa língua para o mercado de trabalho.                   Inglês            
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                           Espanhol   

                                                                          Outras línguas 
 

Na sua formação.                                  Inglês            

                              Espanhol  
                                                             Outras línguas 
 
Interesse pessoal em aprender.                              Inglês            
                           Espanhol  
                                                                                 Outras línguas 
 
Necessidade de oferta na escola.                          Inglês 
                          Espanhol 
                                                                                  Outras línguas 
Relevância geral.                                                                                
                                             Inglês 

                                                                              Espanhol 
                                                                            Outras línguas 

 

ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados obtidos por meio do questionário foi articulada a uma 

análise dos documentos que legislam o ensino de línguas espanhol no âmbito 

educacional, dialogando com os pressupostos teóricos da área de política 

linguística, que me permitiu compreender, além da presença do espanhol no ensino, 

o papel que essa língua desempenha.  

Dos 29 participantes envolvidos na pesquisa, os 29 responderam o 

questionário que tinha informações, sobre o perfil e sobre questões relativas ao 

interesse dessa pesquisa. Lembramos que as identidades serão protegidas sob os 

pseudônimos que eles escolheram e que será mantida a grafia original das 

respostas.  

 Ao responder as perguntas referentes a possibilidade de escolha dos alunos 

por uma língua estrangeira e sobre o nível de importância que eles atribuíam ao 

inglês e ao espanhol, a maioria dos alunos optou pelo inglês como língua a ser 

estudada, a qual foi atribuída também a maior importância, sobretudo por ser uma 

língua universal e necessária para o mercado de trabalho e nos poucos casos em 

que se optou pelo espanhol é por sua facilidade/proximidade com o português ou 

ainda para a realização de provas como o PAS e o ENEM.  Como se pode ver nos 

seguintes recortes: 

 “Sim, inglês. Hoje acho mais necessario o inglês pois é a língua mais cobrada no mercado de 
trabalho. Além de ser a língua referência no mundo” (Jacinto) 
“O inglês é mais importante pois é uma língua universal onde a maioria dos países sabem falar” 
(Diogo) 
“Sim, o inglês pois ele tem maior relevância no mercado de trabalho.” (Miranha) 
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“Sim, é interessante e bem parecido com o português” (Miguel) 
“Errado pois nem todo mundo prefere o Inglês, muitas pessoas tem a preferência pelo Espanhol e 
isso pode acabar nos prejudicando também no PAS ou no ENEM” (Maria) 

Cabe retomar aqui as reflexões a respeito dos imaginários que se 

constituíram na relação do brasileiro com a língua espanhola, sendo o principal 

deles, o de espanhol como língua fácil e desnecessária, já que:  

O efeito de proximidade dado pela específica relação entre as 
materialidades das duas línguas de origem latina - espanhol e português do 
Brasil - contribuiu a produzir um ‘efeito de transparência’ que se associou ao 
referido menosprezo da necessidade de submeter-se ao estudo da língua 
espanhola (CELADA, 2002, p.32). 

 Podemos compreender também a relação que a língua inglesa vem 

estabelecendo como língua veicular e profissional, como forma de acesso e garantia 

de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Para Sousa (2007, p.51) “a 

enumeração dessas imagens, idealizadas, culmina na imagem da LI como língua de 

negócios, vinculada por sua vez à idealização máxima, no mundo do trabalho, da 

figura do executivo” e que se vincula também a uma posição de prestigio e de 

necessidade, sendo a língua que permite a inserção dos sujeitos no mundo 

globalizado, sem a qual se considera que não seria possível alcançar êxito no 

mercado de trabalho. Entretanto é necessário atentar-se ao que aporta a OCEM 

(2006, p.119) a respeito dos objetivos educacionais propostos, ao defender que “o 

de ensino de Línguas Estrangeiras para o nível médio não deve restringir-se ao 

mercado, lembrando seu caráter educativo, de formação de alunos (indivíduos, 

cidadãos)”. 

 Por outro lado alguns alunos destacaram a importância do espanhol e da sua 

oferta na escola pública por ser objeto de conhecimento e de forma gratuita, além do 

fato de o Brasil fazer fronteira com países que têm a língua espanhola como oficial:  

“Muito errado tirar, além de uma língua importante mundialmente também é um direito que nos 
pertence.” (Altagracia) 
 “Bom na minha opinião o espanhol deveria continuar sendo obrigatório nas escolas, pois os países 
que fazemos fronteira a maioria tem o espanhol como língua, então é bem importante pra gente ter 
essa comunicação, fora que estamos aprendendo outra cultura, ter conhecimento é sempre bom” 
(Mariana) 
“Acho uma decisão completamente errada, porque mesmo que não seja língua referência no mundo 
nem no mercado de trabalho a língua espanhola vem crescendo e ganhando relevância aos poucos” 
(Jacinto) 
 

 Já nas perguntas que se referiam mais especificamente a exclusão do 

espanhol do currículo e o impacto disso nas percepções dos alunos, as respostas 
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variaram entre a falta de conhecimento dessa exclusão por parte dos alunos, que 

demonstra o desconhecimento por parte destes sobre a reforma do Ensino Médio e 

suas consequências e também a afirmação de que isso afetaria sim o status e a 

visão sobre a língua. Embora alguns alunos considerem que a alteração é 

indiferente, pois o ensino de espanhol na escola pública é bastante deficiente:  

“Só parece que ela está sendo desvalorizada nas escolas e focando só no inglês” (Gabriela) 

“Influenciou no meu pensamento. Por ter sido excluída, da a impressão que é uma língua 

desnecessária.” (Miranha) 

“Por mim tanto faz, todos os anos eles explicam a mesma coisa em espanhol, eles não dão 

continuidade só repete.” (Gabriela) 

Podemos identificar a partir dessa visão, a evidente discrepância entre os 

objetivos dos documentos educacionais e o que ocorre de fato, na prática. 

Pretensões que de acordo com o que evidencia esses alunos não tem ocorrido, pois 

eles não enxergam que de fato o ensino de língua espanhola, realizado de maneira 

superficial, tenha desempenhado algum papel na sua formação. Na última pergunta 

as respostas foram diversas, porém demostrou-se que de fato, para a maioria, a 

língua espanhola, assim como as outras línguas, apresenta importância inferior ao 

inglês em quase todos os quesitos, principalmente nos referentes ao mercado de 

trabalho e relevância geral. O espanhol considerado mais importante no interesse 

pessoal e na formação, e em poucos casos na oferta escolar. 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

A partir da análise das respostas a algumas perguntas do questionário, é 

possível perceber que de fato o inglês predomina no interesse de aprendizagem dos 

alunos por ser uma língua universal, falada em toda parte e indispensável para a 

inserção no mercado de trabalho (pelo menos tem sido esta a imagem construída 

em torno a essa língua). Enquanto o espanhol constitui objeto de interesse por ser 

uma língua bonita, fácil, parecida ao português ou necessária enquanto objeto de 

avaliação em provas como o PAS e o ENEM.  

Apesar disso, a exclusão do espanhol como disciplina de oferta obrigatória no 

ensino médio contribui para acentuar ainda mais sua desvalorização, como 

apontado pelos alunos o que ocasiona, a nosso ver, um retrocesso em relação ao 

espaço conquistado por essa língua em nosso país.   
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A voz do docente na formação continuada 

 

La voz del profesor en educación continua. 

 

Ivonete da Silva OLIVEIRA (UnB) 1 
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RESUMO: O professor em seu cotidiano necessita do conhecimento para o uso adequado 

da voz. Problemas de saúde vocal em professores causam danos pessoais, profissionais. O 

professor é um dos profissionais da que apresenta pouco ou nenhum cuidado referente à 

sua própria voz. Diante destas constatações e a nossa experiência na formação continuada 

observamos a necessidade de intervenções para formar professores conscientes quanto 

aos cuidados com a voz como um importante instrumento de trabalho. Este artigo tem como 

objetivo analisar alguns aspectos da voz e do trabalho docente, identificado nas impressões 

transmitidas pela voz e possíveis relações ou agravantes de problemas vocais a partir da 

realização do curso “Usos e Desusos da Voz Docente” destinado aos professores da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. Trabalhamos em uma abordagem da pesquisa-

ação e referenciais básicos entre outros na área da saúde Behlau (2001, 2004) Pinho (2001) 

e na área de educação Freire (1988); Saviani (2009). 

 
PALAVRAS-CHAVE: Saúde vocal 1. Voz do professor 2. Formação continuada 3. Voz 
 
 

ABSTRACT: El maestro en su vida diaria necesita conocimiento para el uso adecuado de la 

voz. Los problemas de salud vocal en los maestros causan daño personal y profesional. El 

profesor es uno de los profesionales que presenta poco o ningún cuidado relacionado con 

su propia voz. En vista de estos hallazgos y de nuestra experiencia en la formación 

continua, observamos la necesidad de intervenciones para capacitar a los maestros 

conscientes del cuidado de la voz como un importante instrumento de trabajo. Este artículo 

tiene como objetivo analizar algunos aspectos de la voz y el trabajo de enseñanza, 

identificados en impresiones transmitidas por voz y posibles relaciones o problemas vocales 

agravantes del curso "Usos y Disuses de la Voz del Maestro" maestros del Departamento de 

Educación del Distrito Federal. Trabajamos en un enfoque de investigación de acción y 

referencias básicas entre otros en el área de Salud Behlau (2001,2004) Pinho (2001) y en el 

área de educación Freire (1988); Saviani (2009). 

 

PALABRAS CLAVE: Salud vocal 1. Voz del maestro 2. Formación continua 3. Voz 4. 
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A voz Humana 

A voz é um recurso que diferencia o ser humano, permitindo-o se comunicar e 

passar conhecimentos no decorrer da vida e entre os períodos da vida. O homem é 

um ser social e a comunicação oral é um grande elo entre os indivíduos e a 

humanidade. Berretin et al. (2001) referem que a comunicação, por meio da voz e da 

fala são importantes para estabelecer o contato com o outro e com o mundo, por 

meio da exteriorização de sentimentos e pensamentos.  

A voz humana acontece de um modo natural na vida da maioria das pessoas 

de modo que muitas não pensam como a voz é produzida e assim, 

consequentemente desconhecem os cuidados necessários para produzir uma voz 

normal sem prejudicar a qualidade vocal. De acordo com Behlau et al. (2001), se a 

voz apresenta um som dito de boa qualidade para os ouvintes e é produzida sem 

dificuldade ou desconforto para o falante, é considerada uma voz com qualidade. 

Mas para essa produção com qualidade podemos usar o termo voz normal? 

Segundo Behlau (2001) o conceito de voz normal é muito subjetivo; pois a voz 

humana é o som que resulta de uma ação fisiológica, identificando individualmente a 

pessoa quanto à idade, sexo, raça, tamanho físico, características de personalidade 

e estado emocional. Desse modo, sugere para a produção de uma voz normal o uso 

do termo voz adaptada quando a “produção vocal é de qualidade aceitável 

socialmente, não interfere na inteligibilidade da fala, permite o desenvolvimento 

profissional do indivíduo, apresenta frequência, intensidade, modulação e projeção 

apropriadas para o sexo e a idade do falante e transmite a mensagem emocional do 

discurso”.  

 

Como a voz acontece 

A voz humana é o som que resulta de uma ação fisiológica. Para essa 

produção temos um importante processo que acontece na laringe e envolve a 

respiração (inspiração/ expiração) e estruturas flexíveis que estão na região glótica, 

as pregas vocais. A teoria mioelástica-aerodinâmica da produção de voz (Titze, 

1994) refere que após inspirarmos (entrada de ar); a expiração (saída do ar) é 

controlada por meio da adução das pregas vocais que devido a uma pressão 

negativa na região, cria um movimento de sugadas entre a mucosa das pregas, 
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permiti a expiração. A repetição deste ato, segundo o efeito Bernoulli, cria ciclos de 

vibração num movimento ondulatório com uma fase de adução e uma de abdução 

que permite a saída controlada do ar (Behlau, 2001). Assim, a passagem do ar pelas 

pregas vocais, produz um som que é modificado nas cavidades de ressonância e 

estruturas articulatórias. 

O som produzido é ampliado e modificado pelas cavidades de ressonância e 

pelos órgãos de articulação. A Ressonância é a propagação de som nos espaços 

intra-orais. Estes espaços podem ser denominados de caixas de ressonância 

(nossos alto-falantes) e insere qualidades variáveis a voz humana. As cavidades de 

ressonância são: a cavidade oral, a cavidade nasal, a cavidade faríngea e laríngea e 

os seios perinasais. Os articuladores são estruturas orofaciais que permitem 

formular a produção de um som a partir de determinados pontos articulatórios. 

 Estas estruturas modificam o som produzindo a fala. Os articuladores são estruturas 

móveis e estruturas estáticas. Assim, como estruturas móveis têm-se a língua, a 

mandíbula, os lábios e o palato mole; como estruturas estáticas têm-se os dentes, o 

palato duro e os alvéolos.  

Toda a voz humana revela informações do individuo, pois sua produção está 

relacionada a características singulares.  

 

A voz e o docente 

De acordo com Behlau (2001) a voz revela nossa identidade, assim como 

uma impressão digital nos identifica. Determinadas características físicas, de 

personalidade e estado emocional moldam a voz de cada ser humano. Behlau e 

Pontes (1999) afirmam que usamos diferentes qualidades vocais de acordo com a 

situação que estamos dependendo do ouvinte a quem nos dirigimos e de acordo 

com nosso estado físico e emocional. Desse modo, é possível realizar algumas 

mudanças e ajustes momentâneos na voz.   

Conhecer a própria voz e suas potencialidades é uma atitude importante para 

quem deseja manter uma voz adaptada de qualidade por toda a sua vida. Essa ação 

aumenta a importância para pessoas que utilizam a voz de modo específico, como 

recurso no desenvolvimento da atividade laboral. Esses são os Profissionais da Voz. 

Segundo Boone (1992), o profissional da voz é um indivíduo que ganha o 

sustento utilizando a voz. O profissional da voz é aquele que depende de uma 
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determinada qualidade vocal para o seu trabalho é o profissional que, ao produzir a 

sua voz, tem nela seu instrumento básico de trabalho FERREIRA (1995, 2000). A 

voz é o principal instrumento de trabalho do professor. Porém, de acordo com Pinto 

& Furck (1988), muitos professores realizam um trabalho intenso, cansativo, sem o 

mínimo de conhecimento sobre técnica vocal, como também sobre as 

consequências orgânicas decorrentes do uso indevido da voz. O professor é um dos 

profissionais que apresenta hábitos e atitudes que prejudicam o uso da voz. Em 

vista disso, Behlau, et al (1997) afirmam que a maior ocorrência de alterações vocais 

em profissionais da voz acontece com os professores. Um estudo comparativo entre 

professores e indivíduos que não desenvolvem atividade docente realizado nos 

Estados Unidos relata que a prevalência do distúrbio vocal em professores é maior. 

É de 57,7% em professores e de 28,8% em indivíduos não professores (ROY et al., 

2004). Pesquisa semelhante feita no Brasil apresentou situação similar: 63% 

professores relataram problema vocal e 35,8% não professores (BEHLAU et al., 

2012).  

De acordo com Quintanilha (2006), 74,50% da amostra pesquisada de 

professores da SEEDF em atividade profissional têm ou já teve alteração vocal. Os 

professores apresentam alterações pelo uso excessivo da voz. Medeiros (2010), em 

estudo sobre o adoecimento de professores, identificou os distúrbios de voz como a 

terceira causa de readaptação dentro da rede de ensino do Distrito Federal.  

Diante do exposto, observamos que a falta de conhecimento do próprio 

profissional docente sobre a importância de sua voz como instrumento laboral e 

como componente constitutivo de sua identidade como profissional da voz são 

fatores relevantes para a reflexão de atitudes e comportamentos no trabalho: uso 

demasiado da voz, fala durante horas semanais sem os cuidados básicos sobre a 

manutenção da qualidade vocal trabalha em condições desfavoráveis e inúmeros 

problemas de saúde os quais não estabelece ações protetórias. 

Assim, com o objetivo de identificar a realidade do uso da voz profissional na 

docência, desenvolvemos o curso “Usos e Desusos da voz do Docente do Ensino 

Básico”. A formação é vinculada ao Centro de Formação dos Profissionais de 

Educação do DF- EAPE. 

Material e Método 
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Essa pesquisa se desenvolveu no decorrer da realização do curso “Usos e 

Desusos da voz docente” realizado em 2017. A proposta do curso foi um trabalho 

exploratório que interpreta um fenômeno social inserido em um contexto, a ação 

docente e sua relação com o uso da voz como instrumento de trabalho. A 

participação ativa do professor formador e professores em formação permitiram um 

processo de investigação dinâmico e interativo permitindo identificar dados sobre a 

realidade de conhecimentos, formação e impressões transmitida da voz usada pelos 

professores pesquisados. Segundo Freire  

Nesse estudo para a geração de dados realizamos entrevista grupal, semi-

estruturada e a aplicação de questionário para a identificação de possíveis 

problemas de voz. Utilizamos o questionário de Belhau & Rehder (p.35, 1997) com 

adaptações. O questionário abordou questões específicas que pudessem auxiliar na 

produção de informações relacionadas à saúde vocal, aspectos sobre 

conhecimentos e uso da voz na atividade laboral e que não fazem parte deste 

estudo, mas que irão constituir estudos futuros de pesquisa da dissertação de 

mestrado.  

A coleta de dados foi realizada no período inicial do curso. O curso era de 

realização semestral com duração de 120 horas. A entrevista foi realizada em grupo 

a partir da seguinte questão: Você já participou de alguma formação com a temática 

voz? Quais impressões transmitidas pela voz usada na sua atividade laboral?  As 

respostas foram registradas em fichas pelo participante além da exposição oral de 

cada um de modo a acrescentar de modo livre a experiência vivida como docente e 

que permitiu a professora formadora/fonoaudióloga realizar uma avaliação da 

psicodinâmica vocal para promover o diálogo, conhecimentos e proposta de ações 

educativas para a saúde vocal.  

Vale ressaltar que os participantes não foram submetidos a consultas ou 

exames clínicos antes ou durante a realização da formação, porém, responderam 

sobre as condições gerais de saúde, a presença de problemas vocais, a realização 

de algum tipo de tratamento relacionado a voz. Assim, as respostas referentes a 

problemas de saúde ou queixas são resultado das percepções dos próprios 

professores em formação e da professora formadora, essa também formada em 

Fonoaudiologia. A pesquisa que originou este estudo sempre apresentou um caráter 

educativo e formativo, visando um processo de aperfeiçoamento vocal. Participaram 

da pesquisa 15 professores inscritos na turma do segundo semestre de 2017 do 
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curso “Usos e desusos da voz”. O questionário foi disponibilizado no ambiente virtual 

de aprendizagem. Os dados receberam tratamento estatístico por meio de análise 

descritiva e analítica com base na Psicodinâmica Vocal. De acordo com Belhau: 

A avaliação da Psicodinâmica Vocal é a descrição do impacto psicológico 
produzido pela qualidade vocal do indivíduo, considerando-se desde os 
aspectos fonatórios propriamente ditos até os elementos de velocidade e 
ritmo da fala. A relação entre aspectos de personalidade, sentimentos, 
emoções e voz é estudada e descrita. Na avaliação descreve a impressão 
transmitida pela voz usada e sua possibilidade de rejeição ou aceitação 

social (BELHAU, p 118, 2001). 

A voz de uma pessoa é modificada constantemente, de acordo com o 

contexto da comunicação e interlocutores. Dessa maneira consideramos no 

processo formativo os diversos momentos de uso da voz, observamos toda e 

qualquer reação motora ou emocional vinda do estímulo vocal, além de descrever a 

experiência da formação da forma mais objetiva possível.  

Resultados e Discussão 

Quadro 1-Levantamento de possíveis problemas de voz no curso de formação de 2017. 

QUESTÕES SIM NÃO 

1-A sua voz fica rouca após apresentações e aulas 

2-Sua voz é forte durante a fala? 

3-Você sente alguma instabilidade ao falar? 

4-Apresenta sintomas na laringe coceira, ardor, seca? 

5-Apresenta quadros alérgicos nas vias respiratórias? 

6- Tem gripe, resfriado, faringite freqüente? 

7- A sua voz concorre com o som do ambiente?  

8- Usa a voz em demasia? 

9-Você ouve bem? 

63% 

53% 

58% 

79% 

58% 

50% 

71% 

58% 

87% 

 

37% 

47% 

42% 

21% 

42% 

50% 

29% 

42% 

13% 

Fonte: as autoras 

A identificação do grupo dos 15 educadores do ensino básico, 2 masculinos e 

13 femininos, compõem um intervalo de 13 a 21 anos de atuação no Magistério, nas 

diversas áreas de formação do ensino básico, porém uma prevalência de 

professores que atuam nos anos iniciais do ensino básico. Quando questionados 

sobre formação e conhecimentos sobre o uso da voz apenas uma profissional 

relatou conhecimentos após um processo de readaptação profissional por distúrbio 
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de voz. Três participaram de palestras realizadas por órgão público da saúde e os 

demais não fizeram nada de voz. A participação no curso foi motivada por 

percepção, dos próprios professores, de uma diminuição na disposição para o 

trabalho nos últimos 3 anos. Relataram cansaço ao falar, rouquidão, pigarro e 

garganta seca e perceberam que com o passar dos anos estão perdendo potência e 

clareza das palavras. No quadro 1 temos uma realidade significativa de profissionais 

com a necessidade de orientações sobre cuidados com a voz, e também a saúde 

geral. Evidenciamos que 63% apresentam rouquidão após as aulas; 58% falam em 

demasia, 53% falam com a voz forte. Falar em voz muito forte é utilizar a laringe em 

sua força máxima, dessa forma, provocando um cansaço ou lesões nas pregas 

vocais. 79% apresentam sintomas na laringe e 71% concorrem com o som 

ambiente. Observamos o perfil do grupo pesquisado com um número maior de 

mulheres educadoras e com mais de 13 anos de atuação. Podemos indicar os 

problemas de voz evidenciados com o fator tempo de atuação, condições do 

ambiente escolar e o uso da voz por um espaço de tempo maior por mulheres, 

quando no relato falam de suas atividades familiares com os filhos, orientação nas 

atividades escolares, após horário de trabalho. Em um estudo, Ferracciu et al. 

(2015) apontam a relação entre os distúrbios de voz e os fatores organizacionais 

tempo, ambiente de trabalho mais evidentes em professores que possuem mais de 

11 anos de docência, lecionam para um número maior de alunos. A pesquisa 

verificou que a relação percentual de distúrbios vocais e profissionais do sexo 

feminino também foi mais elevada.  

Baseando-se nos resultados encontrados durante a participação dos 

professores no curso e os relatos, podemos dizer que a realidade do professor sobre 

a relação com a sua voz corresponde a hábitos nocivos diários a saúde geral, mas 

com pouca atenção as condições da voz e preocupando-se apenas no surgimento 

de sintomas que afastam o professor da atividade de ensinar. O cansaço foi uma 

questão bastante falada pelos professores. Alguns estudos (Pinho, 1997; Behlau e 

Pontes, 1999) indicam relações entre falta de repouso, tensões corporais, 

alimentação inadequada, refluxo gastroesofágico, resfriados, gripes e problemas de 

voz - irritações e a alterações laríngeas e vocais. Também havendo um 

comprometimento com a expressão e disposição do corpo. Quanto aos hábitos de 

consumo os professores relataram um maior cuidado na ingestão de água e o 

constante consumo de café. De acordo com Behlau e Pontes (1999) é importante o 
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consumo de água, em média, dois litros de água diariamente, pois a ingestão do 

líquido favorece a hidratação da laringe e do trato vocal para evitar garganta e boca 

secas. No entanto, o consumo do “cafezinho” servido na sala dos professores é um 

hábito que deve ser evitado antes do trabalho de ensinar. A cafeína é uma 

substância neuroestimulante que pode causar ressecamento da mucosa do trato 

vocal, irritações laríngeas e alterações na qualidade vocal (Behlau e Pontes, 1999; 

Oliveira, 2004). 

Durante a formação continuada desenvolvemos momentos que permitiu 

ressaltar o que deve ser evitado, por meio de alguns básicos e necessários hábitos 

de higiene vocal. Evidenciando a importância do cuidado geral da saúde, pois 

manter uma boa saúde também auxilia na emissão vocal com qualidade. 

Considerações Finais 

O estudo mostrou que a falta ou pouca formação e informação sobre o uso da 

voz docente pelo próprio docente pode elevar o número de profissionais docentes 

com problemas de voz.  

Há necessidade de ações educativas para a promoção da saúde dos 

professores. As atividades devem envolver os professores como pessoas ativas e 

interessadas em promover o seu bem-estar, pois a voz causa impressões e 

identifica, desse modo conhecer a própria voz significa conhecer melhor o 

profissional e cuidar melhor das relações.  

As ações devem se desenvolver com um trabalho educativo, formativo; 

interdisciplinar, e também interprofissional, ou seja, articulando profissionais, no 

mínimo, das áreas de educação e saúde. 
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RESUMO: O uso das novas tecnologias em contextos educativos é indiscutível e pode 
contribuir de forma significativa no ensino de língua estrangeira, pois com uso dessas novas 
tecnologias é possível oferecer situações reais, propor atividade interativas e trabalhar as 
quatros habilidades na aprendizagem de línguas (compreensão, leitura, produção oral e 
escrita). Entende-se que esses elementos que constituem uma língua são inseparáveis e 
igualmente importantes, não somente a leitura. Atualmente, no campo da educação pode-se 
encontrar muitos recursos para a aprendizagem dos alunos, como aplicativos e até mesmo 
as redes sociais podem ser aliadas como recurso nesse processo. A introdução de 
computadores no ensino não faz parte de um modismo, mas de uma corrente educacional, 
que defende a informática na educação escolar para minimizar a evasão e o fracasso 
escolar. O objetivo geral deste projeto é investigar os possíveis impactos do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação na configuração dos sentidos sobre as 
experiências de aprendizagem da língua espanhola de estudantes do curso Técnico em 
Produção de Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Brasília, do Campus Recanto da Emas em 2019. A metodologia 
utilizada será prioritariamente qualitativa, utilizando as pesquisas descritivas, bibliográficas, 
de campo e pesquisa-ação.  
PALAVRAS-CHAVE: TICs. Educação. Interdisciplinaridade. 
 

 
1. Introdução e justificativa 

O desenvolvimento de novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(doravante TICs) não só aumenta o fluxo de informações disponíveis como torna-o 

mais rápido e acessível. Diante desse cenário, capacitar os sujeitos para práticas 

sociais de recepção e produção textual, crítica e criativa, ao longo da vida é tarefa 

central da escola que visa a redução da exclusão digital.  

Finardi e Porcino (2014) apontam que a história do ensino de línguas 

estrangeiras foi marcada por momentos que se assentaram sobre distintas 

metodologias, tais como Abordagem da Gramática e Tradução, o Método Direto, a 

Abordagem para a Leitura, Abordagem de ensino Audio-Lingual, mas é a chegada 
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dos anos 1990 e da Internet que permitem a reconfiguração do papel dos estudantes 

de línguas, os quais passam a dispor de oportunidades de interação mais autênticas 

e significativas com outros usuários da língua, nativos ou não. Conforme Paiva 

(2015), as novas tecnologias possibilitaram “experiências linguísticas não artificiais”, 

o que concretizou os princípios da Abordagem Comunicativa.  

Segundo Silva (2016), as Tecnologias de Informação e Comunicação se 

configuram como uma possibilidade docente para despertar o interesse de 

estudantes de línguas estrangeiras por meio de novas técnicas de ensino. Elas 

podem contribuir na produção de materiais, na interação dentro ou fora da sala de 

aula, na aproximação de pessoas e no compartilhamento de informações a partir de 

fontes diversas. Além disso, as novas plataformas de interação social ampliam as 

possibilidades de articulação da sociedade, desenvolvendo com isso a autonomia 

dos indivíduos, uma das características principais da educação de nossos tempos 

(FINARDI; PORCINO, 2014).  

Apesar de atraente, implementar a intencionalidade pedagógica por meio das 

TICs não é tarefa fácil, mas sim desafiadora. Para Finardi e Porcino (2014), por 

exemplo, apesar de o Facebook apresentar potencial pedagógico para a prática de 

línguas estrangeiras a plataforma não é vista como uma ferramenta pedagógica. Por 

parte dos professores, ainda há muita resistência. Por parte da população, ainda há 

dificuldade de acesso aos dispositivos e à internet. 

Diante dessas considerações, a inauguração do Campus Recanto das Emas 

e, consequentemente, a oferta do Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo 

integrado ao Ensino Médio impõe às/aos professoras/es a necessidade de revisarem 

e adaptarem suas práticas pedagógicas para atingirem objetivos específicos que 

atendam ao novo público-alvo. Conforme aponta o Plano de Curso Técnico em 

Produção de Áudio e Vídeo (BRASIL, 2017), o Recanto das Emas possui diversos 

atores, grupos e coletivos atuantes no campo da produção cultural, o que motivou a 

oferta de cursos na área de audiovisual.  

Para discutir a relação entre experiências e TICs no processo de ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, serão utilizadas como referência as/os 

seguintes pesquisadoras/es: (LEFFA 1988), (LEFFA, 2001), (LEFFA; IRALA, 2014), 

para embasar as noções sobre o ensino e aprendizagem. Na área de TICs, (KELLY, 

1969), (PAIVA, 1995) e (CHAVES, 2015). 
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2. Objetivos  

O objetivo geral deste projeto é investigar os possíveis impactos do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação na configuração dos sentidos sobre as 

experiências de aprendizagem da língua espanhola de estudantes do curso Técnico 

em Produção de Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio. Para isso, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Levantar os relatos das experiências sobre o processo de ensino-

aprendizagem mediados pelas TICs dos estudantes do curso Técnico em Produção 

de Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio. 

2. Identificar interesses específicos dos alunos na aprendizagem de língua 

espanhola mediada pelas TICs. 

3. Analisar e apresentar a aplicação de um Produto Educacional elaborado pela 

pesquisadora a partir das atividades desenvolvidas por meio das TICs. 

No intuito de alcançar os objetivos mencionados, foi estabelecida como pergunta 

de pesquisa a ser respondida ao final do estudo: 

1. Como se configuraram as experiências em língua espanhola dos estudantes 

do curso de ensino médio integrado? 

 

3. Referencial teórico  

3.1. Linguística Aplicada 

A Linguística Aplicada, é um termo relativamente novo, tendo seu 

aparecimento no elenco de disciplinas da Universidade de Michigan no ano de 1948 

com a fundação e publicação do Journal of Language Learning: A Journal of Applied 

Linguistics responsável pela divulgação de pesquisas na área de LA, (BONH; 

VANDRESEN, 1988).  

As definições de Linguística Aplicada nos anos 80, enfatizavam tanto a 

variedade de assuntos abordados, quanto os tipos de fontes disciplinares usados 

para trabalhar os problemas de linguagem, ampliando o foco de pesquisa do 

linguista, que eram apenas o ensino e aprendizagem de línguas, e começou a 

englobar questões de política e planejamento educacional; uso da linguagem em 

contextos profissionais; tradução; lexicografia; multilinguismo; linguagem e 

tecnologia; e corpus linguístico. Ressaltando que as teses e os artigos que focalizam 

a análise da linguagem, seja esta nas redações dos alunos, ou na linguagem 
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utilizada nos livros didáticos, passaram a investigar o processo de produção da 

linguagem. 

Englobando áreas de pesquisa que se centraram primordialmente na 

resolução de problema de uso da linguagem pelos participantes do discurso no 

contexto social. Além disso, a LA focalizava a linguagem do ponto de vista dos 

procedimentos de interpretação e produção linguística que definiam o ato da 

interação linguística escrita e oral (MOITA LOPES, 1996). 

Ao longo do tempo, houve necessidade de aliar outros campos diversos à 

Linguística Aplicada. A medida que o conhecimento existe coletivamente, não se 

pode dizer que existe  um saber melhor do que o do outro, ou mais útil ou mais 

verdadeiro, esse conhecimento funciona em rede, onde nós deixamos de ser 

inteligentes como indivíduos para sermos inteligentes como grupo, pois a natureza 

cognitiva faz o pensamento próprio transbordar do indivíduo para o coletivo, sendo a 

essência do conhecimento a interdisciplinaridade, portanto, existe a necessidade do 

trabalho coletivo e a importância da Linguística Aplicada como área de saber 

interdisciplinar (LEFFA, 2001). 

 

 3.2. Abordagens de Ensino   

Segundo Leffa (1988) o ensino de línguas sempre caminhou junto com o 

desenvolvimento da humanidade, e passou por muitas mudanças, dada a 

importância que o aprendizado de línguas assumiu na globalização e nas relações 

sociais, criou-se métodos para o estudo da aquisição/aprendizado de uma segunda 

língua acabou tomando forças e influenciou as práticas de ensino. As abordagens ao 

ensino de línguas acompanham as tendências de cada época, nessa seção será 

feita a trajetória das principais abordagens criadas ao longo da história e uma 

perspectiva do ensino de línguas para o futuro. 

Surgiu então no contexto do ensino e  da aprendizagem de línguas, o termo 

cognitivismo, referente às teorias desenvolvidas por Noam Chomsky, sendo contra 

as teorias comportamentalistas, quando publicou seu famoso artigo A Review of B. 

F. Skinner's Verbal Behavior, explicando sua rejeição da visão comportamentalista 

do aprendizado de línguas com base em seu modelo de competência e 

desempenho, onde, a ideia principal era, era aprender um número finito de regras 

para produzir um número infinito. (CHOMSKY, 1959) 
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O ensino e aprendizagem de línguas passou por várias reformulações ao 

longo do anos, mas é muito importante para que fique apenas sob a 

responsabilidade do professor,  ele precisa agir de maneira distribuída, dividindo a 

tarefa de ensinar com recursos humanos, meios de comunicação e os artefatos 

tecnológicos que são muito úteis para a interação entre as pessoas como livros, 

revistas, redes sociais e recursos educacionais abertos, cada vez mais disponíveis. 

(LEFFA; IRALA, 2014) 

Atualmente, é possível perceber, de forma geral, que as metodologias de 

ensino tradicionais, em alguns casos não conseguem contemplar os interesses dos 

alunos, tendo sido chamada por Paulo Freire (2009) como “educação bancária”. 

Podendo perceber também que professores nem sempre conseguem trabalhar com 

projetos e de forma interdisciplinar.  

 

3.3 Interdisciplinaridade 

Na abordagem interdisciplinar existe um intercâmbio de conceitos, 

conhecimentos e métodos entre as disciplinas. Existe a interação participativa de um 

grupo de disciplinas conexas, cujas relações são definidas a partir de um nível 

hierárquico superior, ocupado por uma delas (JANTSCH; BIANCHETTI, 1995). O 

objetivo é a “transferência de métodos de uma disciplina para outra” (NICOLESCU, 

2005 apud ANDALÉCIO; MARTELETO, 2012). Os professores precisam ter 

consciência dos diversos aspectos envolvidos na sua forma disciplinar de atuar, e ter 

conhecimentos fundamentos para conseguir interagir durante esse processo, tanto 

com os temas interdisciplinares como os temas transversais.  

O mundo atual está num contexto globalizado, sendo importante repensar 

sobre o fenômeno interdisciplinar, e suas origens e novas formas de pensar sobre a 

humanidade, o mundo e as coisas. Para Fourez (2001), o objetivo da 

interdisciplinaridade é construir representações de situações específicas, utilizando 

os conhecimentos das diversas disciplinas, de forma articulada. Para isso, seria 

necessário planejar, de forma simultânea e coletiva, as ações a serem 

desenvolvidas nas diversas disciplinas. Assim, a abordagem interdisciplinar está 

ancorada numa visão de mundo que considera que as diversas partes interagindo 

entre si, não sendo possível compreender um sistema complexo com base na 

compreensão de suas partes isoladas. 
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As discussões sobre interdisciplinaridade no Brasil tiveram maior visibilidade 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394), de 1996 e 

também com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998. 

Com essas publicações, começou algumas discussões e práxis dos professores 

sobre a prática ocorrer de forma mecânica. Para Ausubel (1965), além da 

aprendizagem significativa existiria também a aprendizagem mecânica ou 

automática, na qual as novas informações interagem pouco ou não interagem com 

os conceitos da estrutura cognitiva. Para ele, aprender significativamente é ampliar e 

reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de 

relacionar e acessar novos conteúdos. "Quanto maior o número de links feitos, mais 

consolidado estará o conhecimento". 

No final do século XX, começam a emergir novas concepções de ensino, uma 

nova forma de pensar a instituição escola, e a passagem do que era conhecido 

como disciplinar para o interdisciplinar. E nota-se, para a aplicação de um projeto 

interdisciplinar é essencial um coordenador competente que consiga apresentar o 

projeto de forma clara e coerente.  

 

3.3 TICs 

Voltado para o campo do ensino de línguas, os primeiros livros, na idade 

medieval, apenas o professor tinha posse do livro. O primeiro relato que se tem 

notícia de um aluno usando um livro é em 1578, com a publicação de uma gramática 

do hebraico pelo Cardeal Bellarmine que possibilitava ao aluno estudar sem a ajuda 

do professor. (KELLY, 1969) 

Depois da criação dos livros, uma grande inovação tecnológica foi no campo 

da reprodução de som e vídeo.  Houve algumas máquinas capazes de reproduzir 

sons, depois começou as máquinas de projeção de imagens e, em seguida, as 

máquinas capazes de reproduzir os dois simultaneamente.  Passados alguns anos, 

com o advento do fonógrafo em 1887, criado pelo inventor norte-americano Thomas 

Edison, um equipamento capaz de gravar e reproduzir som. O fonógrafo mostrou ser 

uma ferramenta popular para o entretenimento. (KELLY, 1969). 

Nesse sentido, com a revolução da tecnologia de gravação e reprodução de 

som, os professores conseguiram levar para a sala de aula o material gravado, 

reproduzindo amostras de fala de falantes nativos. Os alunos poderiam ouvir e tentar 

imitar a pronúncia sem a interferência dos possíveis sotaques do professor ou de 
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eventuais problemas de pronuncia e entonação. O ensino começou a focar na língua 

falada, mas entendia-se a habilidade oral como imitação e repetição de amostras 

das falas gravadas por nativos. 

A outra tecnologia de áudio foi o rádio, mas por ser transmitido em tempo real, 

nem sempre era possível conciliar com os horários dos programas, a consequência 

foi, essa tecnologia não teve nenhuma influência no ambiente escolar. Mas a BBC 

iniciou transmissões com aulas de inglês em em 1943, e nos anos 60, transmitiu 

cursos de inglês para mais de 30 línguas cobrindo quase todo o planeta, em 

diferentes níveis de aprendizagem. A rádio Voice of America, também ofereceu 

materiais de apoio para cursos de inglês (KELLY, 1969). 

No ano de 1920, o escocês John L. Baird empregou os diversos princípios já 

desenvolvidos para a tecnologia de áudio e imagem e montou um dos primeiros 

modelos de televisão que se tem notícia. Ao contrário das outras tentativas, esse 

estudioso conseguiu aprimorar bastante a nitidez da imagem e do som com o 

aparelho por ele produzido. Os primeiros modelos quando chegaram ao Brasil ainda 

eram considerados como artigos de luxo, pelo alto valor, mas aos poucos foram 

tomando destaque nos lares da população.  

No entanto, houve a criação de canais educativos, mas como a ideia do rádio 

também não vingou. Dessa maneira, fora do ambiente tradicional, começou projetos 

voltados para essa área do estudo de línguas estrangeiras, No Brasil chegou o 

Telecurso da Fundação Roberto Marinho, onde, incluía aulas de inglês, sendo 

veiculadas pela Rede Globo de Televisão. Em contrapartida, o uso das Televisão em 

sala de aula, se deu, a partir do uso dos CDs e DVDs, com materiais próprios para 

aulas de línguas. (PAIVA, 1995) 

Na época da Guerra Fria, surgiu então o computador, para atender os 

interesses do governo americano, e posteriormente a ARPANET. Ela foi uma rede 

que conseguia transferir uma grande quantidade de dados entre esses 

computadores, para conseguir separar as informações protegendo os dados para 

não serem destruídos, era perigoso, caso ficassem armazenados em um único 

computador. Com o passar do tempo o computador, cada vez foi diminuindo de 

tamanho e aumentando seu espaço na vida das pessoas. 

O ensino de línguas mediado pelo uso de um computador começou com o 

projeto PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), em 1960. 

Como uma ferramenta em que o autor desenvolvia exercícios de gramática e 
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vocabulário com feedback automático (LEVY,1997). Esse sistema, cresceu muito 

durante a década de 70. No início, contava com cerca de  20 alunos, e já no começo 

da década de 80, já era possível   a interação entre as pessoas. 

A introdução de computadores no ensino não faz parte de um modismo, mas 

de uma corrente educacional, que defende a informática na educação escolar para 

minimizar a evasão e o fracasso escolar. Partindo dessa ideia, precisa criar 

instrumentos de avaliação para conseguir medir a eficácia das TICs aplicadas aos 

processos educativos e no trabalho dos professores. Sendo importantes para os 

professores e para os alunos saber os níveis de aproveitamento das TICs em sala 

de aula (CHAVES, 2015). A aceitação das novas tecnologias pode ser um processo 

difícil, como aponta Freire (2009): 

Ensinar exige risco, aceitação do novo, e rejeição a qualquer forma 
de discriminação: é próprio do pensar certo a disponibilidade ao 
risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só 
porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é 
apenas o cronológico. O velho que preserva sua validade ou que 
encarna uma tradição ou marca uma presença no tempo, continua 
novo (FREIRE, 2009). 
 

Com o advento da internet, essa questão do acesso dinâmico às informações, 

o uso de bancos de dados virtuais, a propagação das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). O uso das novas tecnologias em contextos educativos é 

indiscutível. Destarte, não é mais possível fugir das reflexões acerca das  ações 

pedagógicas que tentem incluir os alunos em uma realidade social cujas práticas se 

tornam cada vez mais informatizadas. Nesse contexto, a construção do 

conhecimento envolvendo o professor e o aluno adquire é cada vez mais importante 

e precisa ser uma relação de troca de saberes, intercâmbio de conhecimentos e 

desenvolvimento de práticas significativas. 

O uso das tecnologias de informação e comunicação pode contribuir de forma 

significativa no ensino de LE, pois com uso dessas novas tecnologias é possível 

oferecer situações reais, propor atividade interativas e trabalhar as quatros 

habilidades na aprendizagem de línguas (compreensão, leitura, produção oral e 

escrita). Entende-se que esses elementos que constituem uma língua são 

inseparáveis e igualmente importantes, não somente a leitura (LEFFA, 2005). 
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4. Metodologia 

Após as considerações teóricas sobre a influência das TICs no 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira, fez-se necessário realizar uma pesquisa 

de campo, de caráter qualitativo para investigar os possíveis impactos do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação na configuração dos sentidos sobre as 

experiências de aprendizagem da língua espanhola de estudantes do curso Técnico 

em Produção de Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio.  

A metodologia utilizada foi prioritariamente qualitativa. Os tipos de pesquisa 

utilizados neste estudo foram: descritiva, bibliográfica, de campo e pesquisa-ação. A 

proposta foi aplicada com as turmas de Espanhol, do curso Técnico em Áudio e 

Vídeo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, do 

Campus Recanto da Emas em 2019. Com foco no uso de novas tecnologias e as 

experiências de aprendizagem da língua espanhola. Para manter o sigilo, os nomes 

dos participantes da pesquisa não foram expostos.  

 

5. Análise de dados 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados coletados na pesquisa de 

campo realizada nas 4 turmas de 1º ano do Ensino Médio Integrado ao curso 

Técnico em Áudio e Vídeo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Brasília, do Campus Recanto da Emas em 2019, objetos desse estudo. 

Primeiramente, será apresentado o perfil dos alunos pesquisados, alcançado a partir 

da aplicação dos questionários socioeconômicos. Depois, serão apresentados os 

resultados desta investigação. 

A coleta de dados foi feita por meio de questionário aplicado com estudantes 

de espanhol do Técnico em Produção de Áudio e Vídeo integrado ao ensino médio. 

Foram pesquisados 85 participantes. A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de 

setembro, após uma oficina elaborada com o intuito de ensinar a usar as 

ferramentas E-mail e Word. As perguntas resgataram a opinião de cada um sobre a 

disciplina de espanhol e sobre as TICs, baseadas em suas experiências anteriores e 

na oficina ofertada. 

 Com a criação e a aplicação da oficina sobre o uso do Word e do E-mail, foi 

possível pôr em prática o uso das novas tecnologias aliadas ao ensino de língua 

espanhola, a oficina iniciou-se com os alunos digitando um texto, feito anteriormente 

por eles na matéria de espanhol, o texto em questão era sobre “Diálogo en una 
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tienda”, depois ia ser formatado segundo as regras da ABNT, posteriormente, o 

envio de um e-mail padrão, seguindo o modelo padrão, como assunto, destinatário, 

mensagem e outros. A dinâmica a seguir, seria enviar o e-mail para correção e 

feedback sobre o referido texto, mostrando os possíveis erros e como melhorar. 

Um mês depois, as vésperas do “día de los muertos”, uma comemoração 

muito importante para o mundo hispânico, foi feita uma nova atividade para a fixação 

dos conteúdos ensinados na oficina, dessa vez os alunos iriam fazer uma pesquisa 

sobre a comemoração, com dados importantes, datas, como é a comemoração e 

outras coisas pertinentes ao tema, fazer uma redação e formatá-la seguindo as 

regras, e enviar um e-mail, com a atividade de novo, mas dessa vez não teve uma 

explicação sobre as regras, era para realmente fixar o conteúdo. 

Então, foi realizado um questionário que se compôs de 29 questões acerca da 

vida pessoal, e sobre o uso de computadores e celulares e suas experiências com o 

uso das novas tecnologias. Num quantitativo de cerca 160 alunos, entre as quatro 

turmas pesquisadas, 85 alunos responderam ao questionário feito no Google Forms. 

Entre os alunos pesquisados encontra-se uma quantidade parecida entre o 

sexo e feminino e masculino, e uma pessoa que preferiu não dizer. Quanto a faixa 

etária, dando 4 opções, dentre elas 15 ou menos, 16, 17 e 18 ou mais. Onde, a 

maioria dos alunos marcaram que estão na faixa dos 15 ou menos, idade regular de 

uma turma de 1° ano de Ensino Médio.  Como podemos ver no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Gênero e Idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após esse diagnóstico, foi perguntando qual seria a língua estrangeira 

escolhida no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Então, 54 alunos disseram 

que escolheria a Língua Espanhola e 31 escolheriam Língua Inglês, como podemos 

ver no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2: Escolha da Língua Estrangeira para aplicação de vestibulares 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A terceira parte da pesquisa foram perguntas sobre uso de computadores e 

celulares pelos alunos, ficou constatado que a maioria dos alunos usam a internet 

com muita frequência, todos os alunos disseram que usam pelo menos 1 vez ao dia 

o computador ou o celular. E quando foi perguntado quanto ao uso da internet e 

para que fins usam a internet as respostas mais variadas como: Procura de 

informação, Comércio, Entretenimento (Jogos, Animes, Youtube e outros).  

 

Gráfico 3: Frequência de utilização do computador: 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Por último, chega-se nas perguntas sobre o que os alunos acharam da oficina 

mediadas pelo uso das TICs, a maioria dos alunos responderam que normalmente 

perdem o interesse durante algumas aulas porque não conseguem se concentrar, 

porque sentem sono, e houve até respostas de distração com o uso do próprio 

celular. Por isso, foi perguntado se com o uso das novas tecnologias, a 

aprendizagem em sala de aula seria mais proveitosa, dinâmica e interessante, mais 

de 90% dos alunos disseram que sim, com a aprendizagem mediada pelo uso das 

novas tecnologias a aprendizagem, era mais significativa, como podem ser vistas  

em algumas respostas dos alunos na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Respostas dos alunos sobre o uso das ferramentas tecnológicas 

Você acha que o uso de ferramentas tecnológicas auxilia na explicação dos conteúdos 
didáticos? 

 

Sim, um exemplo disso é que eu utilizo 
YouTube e o e-mail para estudar e me 

comunicar com os professores. 

Acho que é uma boa forma de aprendizado, já 
que todos estamos acostumados com a 

tecnologia. 

Sim, diversifica ainda mais a aula deixando mais 
legal 

Sim, ajuda na revisão e aprendizado. 

Com certeza. Não. 

Sim, pois contém videoaulas Sim. Porque explica mais 

Sim, porque é um jeito mais fácil de buscar 
conteúdo. 

Sim, porque contém todos o conteúdo 
didáticos. 

Sim, pois ajuda bastante a procurar informações 
sobre um certo assunto. 

Sim, afinal é possível fazer uma simples 
pesquisa se sair do lugar. 

Sim, pois estamos sempre conectados. Sim, pois existe outra forma de pensar. 

Às vezes ajuda às vezes não. Sim, pois facilita. 

Sim, pois tem explicações Sim 

Com certeza, eles são um auxílio para o ensino, 
pois tem muitas fontes de informação que as 
vezes não podemos ver em aula por falta de 

tempo e interesse da turma. 

sim, mas tem aquela famosa palavra 
"interesse'' porque algumas pessoas, 

distraem-se e não utilizam aquela ferramenta 
para estudo. 

Com toda certeza, já que há uma gama maior 
de métodos a serem utilizados para uma melhor 

compreensão do aluno para com a matéria. 

Fica mais acessível para ser averiguada 
adequadamente dentro ou fora da carga 

horária oferecida pelos planos de ensinos. 

Sim, porque existem várias vídeos-aulas e 
explicações. 

Sim, por causa da acessibilidade dos 
conteúdos. 

Sim, é mais explicativo um vídeo com a pratica 
do que apenas a teoria 

Sim, é um meio de agarrar a atenção do 
estudante 

Sim, podemos aprender e pesquisar coisas 
novas e que não sabemos 

Sim, pois facilita na aprendizagem 

Sim, pois temos mais uma referência para 
compreender um assunto como uma espécie de 

revisão. 

sim por causa da facilidade de pesquisa e de 
aceso 

sim, muito. Ajuda na comunicação rápida e 
divertida. 

Sim pois poupa muito o tempo e facilita no 
entendimento 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Percebe-se que a construção do conhecimento, a partir do uso das novas 

tecnologias é mais livre. Atualmente com a rapidez que temos que enfrentar 

situações diferentes e cada vez mais utilizamos o processo multimídico. As formas 

de informação são mais difundidas, o livro então se torna menos atraente. Não 

sendo mais possível se limitar em uma ou outra forma de lidar com a informação, 

deve-se utilizar todas em diversos momentos. A aprendizagem é melhor quando é 

vivenciada, experimentada, sentida, descobrindo novos significados. 

 

6. Discussão e conclusão 

Evidencia-se, com base na investigação científica, a funcionalidade e 

aplicabilidade do uso das TICs com alunos de línguas. Obviamente, ainda há 

algumas dificuldades com o uso desses métodos, uma vez que nenhuma inovação 

surgirá sem ter de enfrentar resistência. Mas é possível afirmar que a experiência 

envolvendo a produção da oficina sobre Word e E-mail na escola provocou 

transformações nos alunos que passaram a perceber melhor o mundo acadêmico, 

ao qual a maioria deles pretende seguir; proporcionou a valorização do espanhol 

enquanto componente curricular que também possui muitos conteúdos gramaticais e 

culturais a ensinar e é capaz de produzir conhecimentos com os alunos, associando 

à pesquisa. 

Nesse sentido, o e-mail mostrou ser uma importante ferramenta que os 

professores podem solicitar, para ensinar e aprender os conteúdos das disciplinas 

ensinadas na grade curricular. Ressalta-se também que por meio dos resultados que 

incluem os dados referentes ao questionário, assim como a observação direta que 

as TIC contribuem para o desenvolvimento dos alunos. 

Os resultados demonstraram que o uso das TICs são recursos relevantes no 

desenvolvimento da competência na língua, abrindo oportunidades para discutir 

temáticas diferenciadas, explorando questões relacionadas à cultura enfatizando a 

compreensão leitora juntamente com a tradução. De maneira geral, os resultados 

enfatizaram a importância e eficiência das TICs no ensino de LE uso de diferentes 

tipos de ferramentas, neste caso as TICs foram usadas como elementos 

motivacionais, proporcionando novas oportunidades. 

 

 

 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640.  Ano 2020, p. 76-90 

 

89 

7. Referências 
ANDALÉCIO, A. M. L.; MARTELETO, R. M. Transdisciplinaridade e informação: 
discurso e prática na universidade. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA 
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (ENANCIB), 10., 15 a 28 de outubro de 2012, João 
Pessoa. Anais Eletrônico... João Pessoa: PPGCI; ANCIB, 2012. 20p. 
 
AUSUBEL, D. A cognitive structure view of word and concept meaning. In R.C. 
Anderson e D. Ausubel. Readings in the Psychology of Cognition. New York: Holt, 
Rinehart and Winston. 1965. 
 
BRASIL. Instituto Federal de Brasília. Projeto Pedagógico Institucional. 
Brasília/DF, outubro de 2017. Disponível em: 
<http://www.ifb.edu.br/attachments/article/16333/Projeto%20Pedag%C3%B3gico%2
0Institucional%20-%20Alterado.pdf>. Acesso em: 20 de Abr. de 2018. 
 
BOHN, H.; VANDRESEN, P. (Orgs.) Tópicos de Lingüística Aplicada. Editora da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1988. 
 
CHAVES, E. O. C. O uso de computadores nas escolas: Fundamentos e críticas. 
Artigo Eletrônico. 2015 
 
CHOMSKY, N. A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. In: Language n. 35, 
v. 1, 1959. 
 
FINARDI, K. R.; PORCINO, M. C. Tecnologia e metodologia no ensino de inglês: 
impactos da globalização e da internacionalizaçãotechnology and methodology in elt: 
impacts of globalization and internationalization. Ilha Desterro,  Florianópolis ,  n. 
66, p. 239-283,  June  2014 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-
80262014000100239&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26  Apr.  2018 
 
FOUREZ, G. Fondements épistemologiques pour l'interdisciplinarité. In: 
LENOIR, R. B. Fazenda. Les fondements de l'interdisciplinarité dans la formation à 
l'enseignement. Canadá: Editions du CRP/Unesco, 2001. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática 
educativa.SP: Paz e Terra, 2009. 
 
KELLY, L.G. 25 centuries of language teaching. Rowley, mas.: Newbury, 1969 
 
LEFFA, V. J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. 
Tópicos em lingüística aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. 
da UFSC, 1988. p. 211-236. 
 
LEFFA, V. J. A lingüística aplicada e seu compromisso com a sociedade. In: 
Congresso Brasileiro de Lingüística Aplica. 6.,2001, Anais…  Belo Horizonte: UFMG, 
2001. p. 1-15. 
 
LEFFA, V. J.; IRALA, V. B. O ensino de outra(s) língua(s) na 
contemporaneidade: questões conceituais e metodológicas. In: LEFFA, V. J.; 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640.  Ano 2020, p. 76-90 

 

90 

IRALA, V. B. (Orgs.). Uma espiadinha na sala de aula: ensinando línguas adicionais 
no Brasil. Pelotas: Educat, 2014, p. 21-48. 
 
JANTSCH, A. P.; BIANCHETTI, L. (Org.). Interdisciplinaridade: para além da 
filosofia do sujeito. Petrópolis : Vozes, 1995,204 p. Obra coletiva com textos dos 
organizadores e de Gaudêncio Frigotto, Norberto J. Etges, Fritz Waliner, Roberto 
Follali e Antônio Joaquim Severino. Apresentação de Valdemar Sguissardi. ISBN 85-
326-1536-8 
 
LEVY, M. Computer-assisted language learning. Oxford: Oxford University Press, 
1997. 
 
MOITA LOPES, L. P. Oficina de linguística aplicada. Campinas: Mercado de 
Letras. 1996 
 
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. A China vista por uma professora de 
língua inglesa. Atualização. Belo Horizonte, ano 25, n.254, p.181-185, mar.-abr., 
1995. 
 
PAIVA, V. L. M. O. O uso da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras: breve 
retrospectiva histórica. In: JESUS, D. M. de; MACIEL, R. F. (Orgs.) Olhares sobre 
tecnologias digitais: linguagens, ensino, formação e prática docente. Coleção: 
Novas Perspectivas em Linguística Aplicada Vol. 44. Campinas, SP : Pontes 
Editores, 2015, p.21-34. 
 
SILVA, L. I. da. O uso do Facebook no contexto escolar: os gêneros meme e 
fotopoema para a produção textual em língua inglesa. 2016. 62 f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. 
 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 91-101 

 

91 

Expectativas e realidades nas práticas de sala de aula e pesquisa no ensino de 

língua portuguesa para jovens e adultos 

Expectations and realities in classroom practices and research in teaching 

portuguese  

 

Manuel Carlos MONTENEGRO (UnB)1 
Ormezinda Maria RIBEIRO (UnB)2 

 
 

RESUMO:  
O artigo aborda o tema Educação de Jovens e Adultos (EJA), e avalia os obstáculos 
enfrentados para registrar o objeto da pesquisa. Apresenta como metodologia a aplicação 
de produção de textos autobiográficos em turmas de 6ª e 7ª séries de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). A metodologia também adota a pesquisa bibliográfica e qualitativa, com 
análise das narrativas da própria vida dos sujeitos da amostra. Foram propostas pelo 
professor-pesquisador como recurso pedagógico de aproximação entre professor e 
estudantes de perfis socioeconômicos distintos vários temas para narrativas autobiográficos 
dos sujeitos. Os resultados da pesquisa apresentam as dificuldades enfrentadas no 
processo de pesquisa e apontam possíveis soluções metodológicas e procedimentais.     
 

Palavras-chave: Produção Textual. Autobiográfico. Narrativa.  
 

 
Introdução  

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o tema Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), e tem como objetivo avaliar os obstáculos enfrentados para obter os dados da 

pesquisa em curso sobre o tema deste pesquisador-discente, além de apresentar 

propostas inovadoras para aperfeiçoamento do método de pesquisa.  

O registro começou em 12 de fevereiro de 2019, em uma escola de Ensino 

Fundamental da periferia de Brasília. Na noite daquela terça-feira, foi oficialmente 

ministrada por este professor/pesquisador-discente a primeira aula como professor 

contratado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF/DF) 

para o ano letivo de 2019. A proposta original era seguir em sala de aula o conjunto 

de atividades pedagógicas contidas no projeto submetido na candidatura à seleção 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado Profissional (PPGE-MP).  

A parte da intervenção em campo do projeto, aprovado pela comissão avaliadora do 

certame e que resultou no ingresso deste pesquisador-discente no PPGE-MP, no 

segundo semestre de 2018, previa a realização de uma série de oficinas de 

produção textual do gênero poesia nas três turmas às quais a direção da Escola 
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incumbiu de ministrar aulas de língua portuguesa. Tratava-se de duas turmas da 6ª 

série e uma turma da 7ª série, todas na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Ao colocar em prática exercícios de escrita criativa de poesia, a intenção era 

a de familiarizar os estudantes com recursos metalinguísticos necessários à 

compreensão, domínio e uso de conhecimentos relativos à escrita (RIBEIRO; 

MONTENEGRO, 2018, p. 97-112).  

No entanto, o contato inicial entre o recém-contratado professor e os 

estudantes presentes às primeiras aulas expôs um desencontro entre um contexto 

ideal de atuação, até então apenas imaginado pelo professor, e as circunstâncias 

reais do ambiente escolar encontradas nas primeiras semanas de regência.  

Neste artigo propõe-se como objetivo específicos relatar, primeiramente, os 

motivos que impediram, diante da incompatibilidade entre as expectativas do 

professor e a realidade das salas de aula, a concretização do plano original das 

oficinas de poesia. Acompanharão os relatos dos obstáculos à prática em sala de 

aula as soluções implantadas em substituição à estratégia didática originalmente 

planejada à medida que outras necessidades pedagógicas se impuseram.  

O relato autobiográfico foi o gênero textual escolhido para nortear o esforço 

de aprendizado promovido ao longo do primeiro semestre de 2019, durante o qual 

se cumpriu o programa de uma série – na modalidade EJA, uma “série” equivale a 

um “ano” do ensino regular como unidade temporal da trajetória escolar de um 

estudante. A última parte deste conterá uma justificativa teórica para a escolha do 

gênero textual autobiográfico como recurso pedagógico e instrumento de formação.3 

Apresentar-se-á revisão bibliográfica dos pesquisadores da autobiografia, narrativas 

de vida e relatos biográficos como campo do conhecimento.  

O texto seguirá procedimento igual ao empregado na primeira parte do artigo, 

diverso da prática convencional da pesquisa em ciências sociais no Brasil. Mais que 

apresentar os resultados de um experimento científico, pretende-se aqui rememorar 

                                                                 
3
 De acordo com os pesquisadores dos gêneros textuais, Joaquim Dolz-Mestre e Roxane Gagnon 
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expostos a um acervo “pré-existente” de textos, que são organizados em gêneros. Esse processo de 
organização é definido pela “ancoragem social” e pela “natureza comunicacional” do discurso, mas 
também pelas “regularidades composicionais” e pelas “características formais dos textos produzidos”. 
Segundo o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, a estabilidade de três elementos de um texto – 
conteúdo temático, estilo e construção composicional – caracteriza-o como pertencente a 
determinado gênero textual (apud DOLZ-MESTRE, Joaquim e GAGNON, Roxane, 2015, p. 32).  
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quais os problemas enfrentados na tentativa de produzir conhecimento científico 

sobre uma experiência pedagógica vivida entre professor e estudantes. 

  

1.Contexto de diferenças diagnosticado 

 

Ao primeiro contato com a realidade da escola de periferia, aonde foi assumido o 

posto de professor por este pesquisador-discente, a aparente discrepância entre os 

níveis de renda do núcleo familiar deste pesquisador-discente e da população da 

região da escola não surpreendeu, devido a uma familiaridade estabelecida 

previamente com o cotidiano da região administrativa da Escola. Trata-se da cidade-

satélite mais próxima do bairro da residência deste pesquisador-discente. A 

proximidade fez com que adquirisse, há cerca de dois anos, o hábito de frequentar a 

feira de hortifrutti da cidade, aos domingos. A experiência do local, embora restrita a 

um contexto muito específico – o de um cliente “estrangeiro” do comércio da região 

–, influenciou decisivamente a candidatura deste pesquisador à vaga de professor 

nessa região administrativa, especificamente, quando do processo seletivo 

promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2018, para a 

contratação de professores temporários que supririam parte do déficit de 

profissionais regentes na rede pública de ensino do Distrito Federal.  

 

1.1 Diferença de perfil socioeconômico 

O perfil socioeconômico do lugar onde vivo é muito diferente da região administrativa 

onde trabalho, embora ambas se situem no Distrito Federal. No mapa, as duas 

regiões são vizinhas, contíguas – 11 quilômetros separam minha casa da escola 

onde trabalho. A renda domiciliar mensal da região onde vivo (R$ 21.915,50, o que 

equivale ao valor médio por pessoa de R$ 8.317,20) é nove vezes superior à renda 

média de um lar da região administrativa onde se situa a Escola – R$ 2.381,00, ou o 

equivalente R$ 826,40 mensais por pessoa (CODEPLAN, 2019, p. 29 e 

CODEPLAN, 2019a, p. 29).  

Apesar do fosso socioeconômico que aparentemente cria uma distância, era preciso 

estabelecer condições para uma relação dialógica entre professor e estudantes que 

permitisse emergir dali um ambiente de signos e valores compartilhados. Apenas em 

um ambiente com um mínimo de identificação mútua e diálogo é possível uma 

experiência de aprendizado significativo. (BORTONE, 2012) 
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Bortone (2012) defende esse diálogo como necessário para o letramento – 

familiaridade com as práticas sociais da leitura e da escrita e competência nos usos 

e funções sociais da língua (2012, p. 193) – uma vez que a língua é fenômeno 

interacional e depende de diálogo para ser apreendida. É preciso, portanto, que o 

professor estabeleça uma relação de empatia e confiança, levando em consideração 

o conjunto de conhecimentos de parte a parte. O diálogo precisa ocorrer em 

condição de igualdade, não de superioridade, como é praxe nas escolas que adotam 

o método de aula tradicional.  

Dessa forma, a interação baseada no diálogo, que se nutre nesse 
compartilhar de ideias, leva os alunos a se tornarem partícipes de seu 
próprio aprendizado, aprendendo a pensar em lugar de apenas aprenderem 
a decorar conteúdo. A interação, portanto, torna-se condição sine qua non 
para a construção do letramento. (BORTONE, 2012, p. 195) 
 

Nesse sentido, a chamada abordagem sociointeracionista propõe um diálogo teórico 

entre o campo da linguística e a obra do educador Paulo Freire, segundo o qual a 

experiência da interação entre educando e educador é vista como potencialmente 

transformadora da consciência social e política de ambos, conforme está proposto 

em Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996). 

A solução encontrada para tentar uma aproximação dos grupos de estudantes – 

havia 47 matriculados em cada uma das três turmas – constituiu a primeira atividade 

como professor. Depois de entrar em sala de aula pela primeira vez, o professor 

saudou a turma com um - “boa noite” e, se apresentando nominalmente, comunicou- 

lhes que exerceria a função de professor de português naquele semestre. Revelou-

lhes, em seguida, a trajetória acadêmica – um breve memorial como ex-estudante 

de graduação e de estudante de pós-graduação – a experiência profissional (como 

jornalista) e dados biográficos básicos (local de nascimento e idade). Após cumprir o 

pequeno ritual nas três turmas que foram designadas, no primeiro dia de aula 

(12/2/2019). Em seguida, o professor-pesquisador foi pelas fileiras cumprimentando 

individualmente cada estudante com um aperto de mão, e então perguntava o nome 

do aluno e repetia o seu. O ritual do aperto de mãos para apresentação, importado 

do contexto da “rua” para o ambiente escolar, foi percebido como algo fora do  

contexto habitual pela turma, a julgar pela impressão nos olhares que o professor 

recebeu  enquanto circulava pela primeira vez por entre as carteiras. 

 

1.2 Heterogeneidade das turmas (7ªA) 
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Em duas das três turmas, a primeira e mais evidente característica dos grupos era a 

heterogeneidade no perfil etário dos estudantes. A 7ª A tinha uma estudante de mais 

de 60 anos e um grupo de adolescentes – a modalidade EJA permite o ingresso de 

alunos a partir dos 15 anos, desde que estejam defasados em relação ao ano 

escolar ideal. As evidências desse grupo social que dividiam a mesma turma, apesar 

da faixa etária discrepante, foram registradas em alguns dos textos autobiográficos 

produzidos ao longo do semestre.  

Ao produzir um texto com o tema “um professor inesquecível para você”, a 

estudante A. L. relatou a experiência que teve no semestre anterior:  - “Passei a ter 

aula com ele quando eu estava com 34 anos no 5º ano (sic)”. Outra aluna, L., ao 

escrever sobre sua “primeira infância”, referiu ter 20 anos de idade: - “Nasci em 

29/05/1999. Morava e moro até hoje com meus pais”. 

A solução encontrada para possibilitar à turma 7ª A uma experiência de aprendizado 

significativa que superasse a diferença de idade dentro do grupo de estudantes foi a 

escolha dos temas dos textos encomendados aos estudantes. Todos os temas eram 

centrados na experiência individual de cada estudante e exigiram um relato 

eminentemente autobiográfico, para o cumprimento da tarefa como: quais os seus 

sonhos/projetos de vida; primeira infância; um professor inesquecível para você; um 

episódio de violência que viveu; com quem convive bem; o que aprendeu este 

semestre na aula de português. Os únicos temas de produção textual que restringia 

o número de pessoas que poderiam produzi-lo tratavam da experiência pessoal do 

estudante com o mundo do trabalho. Para vencer a impossibilidade de os 

desempregados da turma discorrerem sobre o tema, no entanto, foi oferecido no dia 

dessa atividade outro tema, alternativamente.  

 

1.3 Nível precário de proficiência em língua portuguesa  

Os primeiros textos produzidos nas primeiras semanas de aula, ainda em fevereiro, 

denunciaram a distância entre a norma-padrão da língua portuguesa e o conjunto de 

regras gramaticais internalizadas e refletidas na produção textual dos estudantes. Ao 

final do semestre letivo, após cerca de 100 horas-aula cumpridas, os textos dos 

estudantes permaneciam inadequados à norma-padrão, conforme os excertos de 

textos produzidos em sala de aula evidenciam:  
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- “antes eu não me importava muito com a questão dos pontos, então vi que só 

agora com suas aulas são muitos importantes”. (Aluna V., Turma 7ª A, texto “O que 

você aprendeu este semestre na aula de português”) 

- “Bom eu nunca me esqueci do professor E. porque ele me encinou muita coisa e 

eu aprendi muitas coisas com ele e eu tinha 16 anos quando eu apredi com ele e eu 

estava na 6ª série quando eu estudei com ele eu aprendi a respeitar o prossimo 

porque ele sempre me encinou muito respeitar os nossos semelhante.” (Aluno V., 

Turma 7ª A, texto “Um professor inesquecível para você”) 

- “Meu português, antes ele era muito tímido e cheio de letras maiúsculas nas horas 

erradas” (Aluna M. C., Turma 7ª A, texto “O que você aprendeu este semestre na 

aula de português”). 

A solução encontrada nesse caso foi, uma vez mais, recorrer às narrativas 

autobiográficas para lidar com um universo lexical familiar aos estudantes, e não 

exigir a aquisição de um novo repertório de palavras como requisito para o 

aprendizado na aula de português. Ao considerar como objeto de estudo palavras 

conhecidas, pôde-se avançar em temas metalinguísticos tão importantes quanto à 

expansão do vocabulário: classes de palavras, relações semânticas e concordância 

nominal.  

 

2. O paradigma biográfico 

Uma das novas abordagens adotadas nas últimas décadas na pesquisa educativa 

brasileira para analisar fenômenos ligados à formação se alinha ao conjunto de 

princípios chamado de paradigma biográfico, segundo a nomenclatura proposta pelo 

sociólogo alemão Peter Alheit (2018). Os paradigmas, de acordo com a 

epistemologia de Thomas Kuhn, correspondem aos “conjuntos de ilustrações 

recorrentes e quase padronizadas de diferentes teorias nas suas aplicações 

conceituais, instrumentais e na observação”. Sucedem a períodos de normalidade, 

de aceitação generalizada de determinado corpus científico, por meio das 

“revoluções científicas”. (KUHN, 2013, p. 67).  

Na matriz analítica proposta pelo paradigma biográfico, as ações cometidas no curso 

da vida equilibram pressões objetivas exercidas socialmente sobre o indivíduo e as 

demandas subjetivas do indivíduo. A biografia resulta dessa dialética entre o 

“aspecto estrutural do biográfico” (social) e a “dimensão da ação emergente” 
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(individual), sem que haja relação hierárquica entre os dois componentes do 

paradigma biográfico. 

Síntese dessas tensões é o relato autobiográfico da aluna L. A., em resposta à 

pergunta “Você trabalha?”, tema da tarefa de produção de texto em sala de aula. A 

aluna aparentava 20 anos e frequentou as aulas até o dia 21/5/2019, quando entrou 

de licença maternidade: 

Eu sou estudante estudo no ... Eu também fasso diaria domestica com a 
minha mãe apredir a fazer isso com ela. Ela e minha mãe me encinou a 
fazer isso. Eu aprendir a fazer o que fasso quando entrei na minha 
adolescência aprendir fazer diaria domestica. Mais também estudo pra mim 
se forma, fazer faculdade de Direto. Esse aprendizado foi bom pra mim 
porque sei fazer as coisas dentro de casa. Já na escola foi bom porque 
aprendir muita coisa e continuo aprendendo cada vez mais.  

  

2.1 A abordagem autobiográfica 

Após estudar estratégias pedagógicas de educação de jovens e adultos baseadas 

em relatos pessoais de experiências vividas, Alheit (2018) aponta o potencial do 

método da escrita para produzir informações sobre a formação da identidade social 

dos indivíduos. A partir de dois experimentos pedagógicos de produção de textos 

autobiográficos com propostas distintas – um baseado em marcos temáticos 

distintos (guided autobiography, de James E. Birren) e outro, “autotematizado” e 

“autoexpositivo” (de Dieter Backe e Theodor Schulze) –, Alheit (2018) conclui que 

esta “pedagogia narrativa” propicia que os indivíduos situem a si próprios em 

determinados espaços sociais específicos e, também, reconheçam uma relação 

entre eles mesmos e o tempo histórico (ALHEIT, 2018, p. 247). 

Assim refletiu o aluno J. da Turma 6ª A, que aparentava ter cerca de 50 anos e 

afirmava ser pai de quatro filhos sobre seu trabalho e sua vida: 

- Eu sou tecqnico em eletronica,  
- Aprendi trabalhando em loja de eletrônica 
- Fas tempo que eu aprendi, O aprendizado para mim, foi uma boa porque 
eu ganho nos dias de hoje o meu sustento, aprendi com o meu patrão. Que 
no tempo que trabalhei com ele me encinou muito bém 
- O aprendizado me ajunda ate hoje e agradesso por isso. 
- Sim faço abaju de lâmpadas 
- Poderia ganhar a vida se eu focé vendendo nas ruas. 
- Ou se tivece uma loja acim o criente chegaria ate á mim!  
- Esse aprendisaje foi bom para mim 
- Minha vida antes era pacata. 

 

O senso de pertencimento resultante da prática autobiográfica narrativa objetiva-se 

no próprio ato narrativo, de acordo com o filósofo alemão, Jürgen Habermas (apud 

ALHEIT, 2018, p. 247). Só se constitui a identidade pessoal daquele indivíduo que 
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reconhecer que a sequência de suas ações compõe uma história de vida “narrável”. 

Do mesmo modo, só é possível constituir uma identidade social se o indivíduo se 

reconhecer como membro de um grupo social e, consequentemente, como alguém 

enleado à história daquele grupo social que for “narrável”. De acordo com 

Habermas, o que justifica a relação íntima entre narrativa e identidade é o 

“significado estrutural da narratividade” (apud ALHEIT, 2018, p. 247), ou seja, o 

modo intuitivo que opera nas narrativas e suas repercussões. Um relato pessoal 

revela uma manifestação de entendimento do cotidiano, que passa a ser 

considerado como um “sistema de referência cognitivo”, pois desse relato é possível 

extrair a forma como o autor do relato classifica e descreve estados e eventos do 

“mundo da vida”. 

 

3. A experiência pedagógica como produção científica  

A produção científica aspira à aceitação da comunidade científica, o que exige dos 

cientistas responsáveis pela investigação a separação, a distinção, a caracterização 

e a categorização dos fenômenos percebidos empiricamente segundo interpretações 

teórico-conceituais para merecer legitimidade. “(...) o empirismo começa pelo 

registro dos fatos evidentes, a ciência denuncia essa evidência para descobrir as leis 

ocultas” (BACHELARD, 1966, p. 54).  

 

3.1  Problema 1: falta de rigor científico  

A pesquisa em curso careceu de rigor científico, especialmente nas anotações e nos 

registros da experiência. A jornada de 30 horas semanais como jornalista do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) era cumprida simultaneamente às atividades de 

professor (carga horária de 20 horas) e de pesquisador, o que inviabilizou um 

acompanhamento preciso e tempestivo do que acontecia em sala de aula. 

Identificou-se esse problema como um impedimento ao saber científico e, para 

contornar a situação, a partir de meados de março de 2019, começou-se a registrar 

os conteúdos ministrados em cada aula com a câmera fotográfica do aparelho 

celular. Esse procedimento pressupunha atividades complementares, como o 

arquivamento e a correta indexação do material produzido em sala de aula, o que 

representou igualmente um desafio para esta pesquisa.  

 

3.2  Problema 2: falta de complementariedade das metodologias  
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Uma revolução científica no campo das humanidades foi a virada subjetiva, 

conforme apontado pela teórica argentina Beatriz Sarlo (2012). Foi um dos 

movimentos que romperam, no século XX, com o status do paradigma positivista 

como modelo único de cientificidade. Deve-se a essa virada, inclusive, o fato de este 

artigo poder ser tratado como produção científica.  

 

Uma das principais contribuições da virada subjetiva para a história da ciência foi 

aprofundar a pesquisa qualitativa ao atualizar parte de sua base metodológica, o 

método etnográfico. Nesse sentido, atribuiu-se, pela primeira vez de modo 

sistemático, protagonismo à linguagem dos sujeitos na busca de evidências 

científicas. “Esse reordenamento ideológico e conceitual da sociedade do passado e 

seus personagens, que se concentra sobre os direitos e a verdade da subjetividade, 

sustenta grande parte da empreitada reconstrutiva das décadas de 1960 e 1970” 

(SARLO, 2012, p. 22). 

Ao eleger a narrativa autobiográfica como método central dessa pesquisa, 

contempla-se a necessidade da ciência moderna de dar palavra aos sujeitos 

estudados, e não mais somente ao autor da pesquisa. No entanto, a caracterização 

desses sujeitos não ficou evidente no estudo, o que se apresentou como outro 

problema de pesquisa. Uma etnografia mais bem estruturada proveria aos 

resultados um quadro real de quem é a voz nos relatos autobiográficos.  

 

4. Considerações Finais   

Antes mesmo de ser anunciada como tal, a virada subjetiva desenhava-se na busca 

do historiador francês Michel de Certeau por “novos sujeitos de um novo passado”, 

“sujeitos marginais” que retratassem a mudança cultural por meio das próprias 

narrativas que reconstruíam o passado e reafirmavam suas identidades (apud 

SARLO, 2012, p. 18-19). Os estudos culturais do pesquisador britânico Richard 

Hoggart (1957) que faziam sociologia de temas como a gestão da vida doméstica e 

o lazer nesse contexto deslocavam o padrão do fazer científico, que reinava até 

então. Ao recuperar a história dos processos sociais a partir de relatos pessoais dos 

sujeitos que empreendiam ações cotidianas, Hoggart contrariava o estruturalismo, 

dominante até os anos 1970 no campo das ciências sociais, que valorizava apenas 

grandes processos sociais e os atores de prestígio nesses contextos. 
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Para alcançar o potencial transformador da autobiografia em sala de aula, é preciso 

de muita capacidade de improvisar e de reagir a problemas imprevisíveis. Se o caso 

for produzir conhecimento científico a partir dessa experiência, faz-se imperioso agir 

com mais rigor científico e planejamento metodológico adequado. É o que 

demonstra essa coleção de anotações feitas a posteriori que poderão resultar em 

aprofundamentos produtivos com o mesmo material coletado em campo nessa 

experiência de regência na Educação de Jovens e Adultos.   
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 Projeto de Leitura Pequenos Escritores: A Arte de Reescrever Fábulas na Alfabetização 

 

Tayse Castelo RIBEIRO (SEDF)1 

 
 

RESUMO 
 
A alfabetização na perspectiva do letramento é um tema que nos direciona ao seguinte 
questionamento: Como despertar e desenvolver a escrita de textos de alunos em fase de 
alfabetização? Com essa indagação, nasceu o projeto de leitura Pequenos Escritores, que 
visa refletir sobre o resultado de uma experiência desenvolvida com alunos do 3º ano do 
Ensino Fundamental I, de uma escola classe situada na Ceilândia -DF. O objetivo principal é 
incentivar a prática de produção de textos por meio do gênero textual fábulas, vivenciando o 
exercício da criatividade e despertando o gosto pela leitura. O Gênero textual estudado foi 
explorado por meio de leituras deleites, debates, vídeos e apresentação teatral. As crianças 
reescreveram as fábulas partindo das histórias do livro Pedalando pelas Fábulas, de Dad 
Squarisi. O livro foi emprestado a todas as crianças das turmas para que fizessem a leitura 
com a participação da família. Neste projeto, os alunos tiveram autonomia para acrescentar 
características aos seus personagens, reinventar enredos, modificar lugares e, desta forma, 
protagonizar o seu potencial escritor. Para embasar este trabalho, recorre-se aos escritos de 
Emília Ferreiro (2011), Magda Soares (2018), Angela Kleiman (1995) e Currículo em 
Movimento do DF. Tivemos como produto final a exposição dos livros dos alunos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Reescrita. Alfabetização. Letramento. Fábulas. 
 
 
ABSTRACT 
 
Alphabetization with a view to the literacy is the subject that drives us to the following questioning: 
How would it be possible to wake up and develop the ability of writing texts on students in 
alphabetization stages? With that question in mind it was created the reading project named 
Pequenos Escritores aimed at reflecting on the results of an experience performed with elementary 
students (3rd grade) of a school situated in Ceilândia, Distrito Federal. Its main aim was to incentivate 
the production of texts through the fable literary genre, experiencing creativity and awaking their 
interest in reading. The literary genre mentioned above was explored by means of pleasure readings, 
debates, videos as well as theater performance. The book Pedalando pelas Fábulas (Dad Squarisi) 
had been previously lent to all the involved kids so that they could read it together with their 
families. Afterwards, using the stories of the book as starting point the children had to rewrite the 
fables. In this project the students were autonomous to add new features to the characters, create 
new storylines, change places and, therefore, bring about their writer in potential. The exhibition of 
the students’ books was the main final product of the project. The authors that underpin this 
research are Emilia Ferreiro (2011), Magda Soares (2018) and Curriculo em Movimento do DF.  

KEY-WORDS: Reading. Rewriting. Alphabetization. Literacy. Fables.  

 

I. INTRODUÇÃO 
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Desde a infância, o indivíduo convive com os diversos textos que circulam nos 

lugares que frequenta. Em casa, nos bairros, nas ruas, nos estabelecimentos, nas 

repartições públicas, nas igrejas, universidades, hospitais, entre outros locais, os 

textos estão presentes no seu meio social, sejam eles orais ou escritos, simples ou 

complexos, com linguagem formal ou informal, ou seja, os textos estão inseridos nas 

mais diversas esferas de atividades humanas.  

O contato diário com os textos e as demandas da vida moderna em 

sociedade atreladas ao desenvolvimento da tecnologia exigem dos indivíduos uma 

adequada e eficiente apropriação da leitura e da escrita e, mais que isso, a 

aplicação dessas aquisições nas muitas e diversas atividades que desempenham. 

A participação nas esferas da sociedade exige o domínio de conhecimentos 

específicos para a viver nos grandes centros urbanos, e esses conhecimentos são 

transmitidos principalmente pela língua escrita, privilegiando-a pelo seu sistema de 

símbolos e regras. A sociedade exige que o indivíduo possua atributos necessários 

para utilizar esse sistema escrito nos mais diversos contextos, conferindo à 

alfabetização um direito social (FERREIRO, 2011). 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o analfabetismo no Brasil é considerado expressivo ainda que os índices de 

escolarização têm melhorado. A taxa de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos 

no período de 2007 a 2015 aumentou de 97,0 % para 98,6 %. Esse dado demonstra 

avanços no número de matriculados nas escolas brasileiras. Quanto ao 

analfabetismo, no mesmo período citado anteriormente, a taxa de 10 a 14 anos 

demonstra redução: em 2007 era de 3,1 e em 2015 era de 1,6. Esses dados 

mostram que os índices de analfabetismo têm reduzido paulatinamente no decorrer 

dos anos, mas que ainda é um desafio alcançar níveis melhores. Além disso, é 

fundamental concentrar na qualidade do ensino, pois não basta ao indivíduo ser 

alfabetizado, mas se esse processo tem se tornado efetivo nas situações que 

exigem dele habilidades de leitura e escrita.  

No ambiente escolar, faz-se necessário que o trabalho pedagógico do 

professor seja focado na exploração de estratégias de leitura e escrita respeitando o 

processo de construção do aluno, e seu nível de apropriação. Nesse sentido, Emília 

Ferreiro aborda as seguintes estratégias para introdução da língua escrita: 
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- permitir explorações ativas dos distintos tipos de objetos materiais 
que são portadores de escrita (...Jornais, revistas, dicionários, 
calendários, agendas, livros ilustrados, livros sem ilustrações, livros 
de poesias, livros de canções, enciclopédias, cartas, receitas, 
recibos, telegramas etc.); 
- ter acesso à leitura em voz alta de diferentes registros da língua 
escrita que aparecem nesses distintos materiais; 
- poder escrever com diferentes propósitos e sem medo de cometer 
erros, em contextos onde as escritas são aceitas, analisadas e 
comparadas sem serem sancionadas; 
- poder antecipar o conteúdo de um texto escrito, utilizando 
inteligentemente os dados contextuais e – na medida em que vai 
sendo possível – os dados textuais; 
- participar em atos sociais de utilização funcional da escrita; 
- poder perguntar e ser entendido; poder perguntar e obter resposta; 
- poder interagir com a língua escrita para copiar formas, para saber 
o que se diz, para julgar, para descobrir, para inventar. (FERREIRO, 
2011, p.73, 74) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destaca a importância em 

formar escritores competentes:  

Quando se pretende formar escritores competentes, é preciso 
também oferecer condições de os alunos criarem seus próprios 
textos e de avaliarem o percurso criador. (...) É importante que nunca 
se perca de vista que não há como criar do nada: é preciso ter boas 
referências. Por isso, formar bons escritores depende não só de uma 
prática continuada de produção de textos, mas de uma prática 
constante de leitura.” (PCN, 1997, p.52) 

Nesse ponto de vista baseado nas perspectivas de Ferreiro em consonância 

com os PCN que enfatiza a necessidade do trabalho com diversos gêneros textuais, 

bem como a exploração de suas peculiaridades, suas especificidades e seus 

elementos fundamentais, compreendemos que esse trabalho deve ser desenvolvido 

com a predominância da leitura e da escrita, paralelamente. 

Além disso, o trabalho com projetos de leitura deve ser centrado em 

estratégias de leitura e escrita diversificadas. No decorrer das atividades propostas, 

é fundamental que o aluno seja estimulado a escrever para que desperte seu 

potencial escritor. Essa prática de leitura, escrita, reescrita e revisão precisa ser 

mediada e conduzida pelo professor, que tem o papel de estimular o gosto pela 

leitura constantemente nas suas aulas, e também de frisar a importância dessa no 

ambiente familiar da criança.   
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A escola é um dos espaços onde a criança tem a oportunidade de 

desenvolver suas funções linguísticas – não o único – e, por meio dessas, contribuir 

para o progresso da sua competência como escritor.  

 

O objetivo do artigo é demonstrar como as práticas de leitura, escrita e 

reescrita de fábulas mediadas pelo professor-alfabetizador podem ser proveitosas e 

eficientes para a apropriação e desenvolvimento da escrita de crianças em fase de 

alfabetização. A atividade do professor será de intervir quando pontuar necessário, 

estimular a participação da família no processo ensino-aprendizagem do discente, 

despertar o exercício da escrita individual e coletiva, e estimular a leitura dos 

escritos dos demais colegas. 

II. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

Nos últimos anos, há muitas abordagens que estudam sobre o processo de 

alfabetização. Essas abordagens envolvem diferentes áreas do conhecimento. Para 

Magda Soares, faz-se necessário estabelecer diferenças entre o processo de 

aquisição da língua e processo de desenvolvimento da língua. Nesse sentido, 

alfabetização e Letramento ainda são considerados temas polêmicos no campo 

educacional (SOARES, 2018). 

Conforme Soares (2018) descreve, “o processo de alfabetização deve levar à 

aprendizagem não de uma mera tradução do oral para o escrito”, ou seja, esse 

processo não deve ser centrado na codificação e descodificação de letras e 

fonemas, ou centrado somente em métodos específicos, mas a escrita deve ser 

abordada “como um meio de expressão/compreensão, com especificidade e 

autonomia em relação à língua oral” (SOARES, 2018, p.19). A autora defende uma 

teoria que aborde três aspectos no processo de alfabetização: primeiramente, o ler e 

escrever de forma mecânica; concomitante, a escrita como forma de expressão 

dotada de peculiaridades e autonomia ao ser comparada com a oralidade; e 

simultaneamente as funções sociais da língua escrita. Desse modo, a escrita se 

constitui num processo que envolve representação de fonemas e grafemas e suas 

significações na escrita.  

O Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa com auxílio do 

IBOPE- Agência que mensura o nível de alfabetismo brasileiro, realizam pesquisas 
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que demonstram o INAF (Indicador de Alfabetismo no Brasil). O Instituto destaca 

três níveis para as seguintes classificações de grupos funcionalmente alfabetizados:  

Elementar - As pessoas classificadas nesse nível podem ser 
consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já leem e 
compreendem textos de média extensão, localizam informações 
mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências (...) 
Mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas 
envolvem maior número de elementos, etapas ou relações; 

Intermediário – Localizam informações em diversos tipos de texto, 
resolvem problemas envolvendo percentagem ou proporções ou que 
requerem critérios de seleção de informações, elaboração e controle 
de etapas sucessivas para sua solução. As pessoas classificadas 
nesse nível interpretam e elaboram sínteses de textos diversos e 
reconhecem figuras de linguagem; no entanto, têm dificuldades para 
perceber e opinar sobre o posicionamento do autor de um texto. 

Proficientes - Classificadas nesse nível estão as pessoas cujas 
habilidades não mais impõem restrições para compreender e 
interpretar textos em situações usuais: leem textos de maior 
complexidade, analisando e relacionando suas partes, comparam e 
avaliam informações e distinguem fato de opinião. (...) 

O INAF é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento da educação 

brasileira, conforme é destacado no documento Relatório de Agosto de 2018. Com 

esses dados, o órgão reacende a discussão sobre analfabetismo e, 

consequentemente, contribui para reflexão e melhorias no ensino da educação 

básica. Nota-se que não basta ao indivíduo ser considerado alfabetizado, mas 

desenvolver competências para expandir seu letramento nas diversas situações 

comunicativas que abordam a língua falada e a língua escrita.  

O INAF é realizado em indivíduos com a faixa etária de 15 a 64 anos. 

Percebe-se que o analfabetismo funcional tem suas divisões. E ao comparar as três 

classificações citadas, depreende-se que o grupo considerado analfabeto funcional 

elementar apresenta limitações que circunda elementos mais complexos como 

informações implícitas em diferentes tipologias textuais. No nível intermediário, a 

dificuldade é centrada na descrição de argumentos do autor no texto, ou seja, 

supera-se as informações implícitas, mas não há compreensão dos 

posicionamentos. Quanto ao nível proficiente, todas as barreiras citadas nos níveis 

anteriores foram superadas, e esse grupo já demonstra um nível de compreensão 

de textos adequado e satisfatório. 

O Instituto descreve o conceito de alfabetismo:  
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Alfabetismo é a capacidade de compreender e utilizar a informação 
escrita e refletir sobre ela, um contínuo que abrange desde o simples 
reconhecimento de elementos da linguagem escrita e dos números 
até operações cognitivas mais complexas, que envolvem a 
integração de informações textuais e dessas com os conhecimentos 
e as visões de mundo aportados pelo leitor. Dentro desse campo, 
distinguem-se dois domínios: o das capacidades de processamento 
de informações verbais, que envolvem uma série de conexões 
lógicas e narrativas, denominada pelo Inaf como letramento, e as 
capacidades de processamento de informações quantitativas, que 
envolvem noções e operações matemáticas, chamada numeramento. 
(INAF BRASIL, 2018, p. 4) 

Nesse sentido, nota-se que as exigências para um indivíduo ser considerado 

alfabetizado envolvem determinadas e diversas habilidades contextuais e cognitivas, 

ampliando assim as possibilidades de uma pessoa alfabetizada viver, comunicar e 

interagir na sociedade.  

O conceito de Letramento, segundo Kleiman 

Um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de 
funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas 
quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de 

identidade e de poder (1995, p.11). 

Kleiman (1995, p.246) ressalta que “a alfabetização aparece como um 

caminho de ampliação e assimilação de uma nova visão de mundo, conduzindo ao 

aprendiz a uma participação social mais ativa”. Desse modo, a alfabetização e o 

letramento estão interligados no processo de aquisição da leitura e também da 

escrita, transpassando a ideia de fixação do sistema alfabético, mas sim 

possibilitando ao indivíduo um novo olhar para as emergências da vida moderna.  

III. PROJETO DE LEITURA PEQUENOS ESCRITORES 

O projeto surgiu da necessidade de incentivar o hábito da leitura na escola 

devido às queixas explícitas dos professores nas reuniões conhecidas como 

coletivas. As indagações eram constantes e necessárias para o fortalecimento das 

habilidades e competências linguísticas dos alunos em fase de alfabetização, e 

posterior a ela – 2º bloco do ciclo do BIA. 

A preocupação inicial veio quando exerci o cargo de Coordenadora Pedagógica 

nessa mesma Unidade Escolar. Ao longo dos últimos bimestres do ano anterior, era 

perceptível a desmotivação expressa nas produções textuais de crianças de 8 a 11 
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anos. Os últimos testes de hipóteses de escrita - a Psicogênese - mostraram que era 

necessário uma ação duradoura e efetiva para despertar o gosto pela leitura e o 

desejo dos alunos em produzir textos. Alguns professores realizaram debates em 

sala de aula, e seus alunos tiveram a oportunidade de expressar suas angústias 

quanto à escrita de textos, ou melhor, as famosas redações.  

Os depoimentos dos alunos frente ao professor mostraram que muitas crianças 

tinham e têm potencial, mesmo não sendo consideradas alfabetizadas no resultado 

dos testes da Psicogênese, porém algumas crianças relataram sentir medo dos 

erros ortográficos, e angústia ao serem criticadas pelos erros cometidos devido à 

possibilidade de sua exposição.  Nesse sentido, em uma das etapas do projeto foi 

importante a troca de informações com o corpo docente para que não constrangesse 

as crianças nas correções de seus textos. Nesse momento, estabeleceu o bilhete 

como estratégias de revisão dos textos produzidos. 

A escrita é onipresente, como pontua Kleiman (1995). Ela está no nosso 

cotidiano tão natural que, para os letrados, ela pode passar imperceptível em 

determinadas situações, porém, essa mesma escrita pode ser considerada 

“verdadeiros obstáculos para os grandes grupos de brasileiros não – escolarizados” 

Kleiman (1995, p. 7), isto é, a escrita tem o papel fundamental nas atividades 

simples e corriqueiras, como também tem o seu “efeito potencializador” (Kleiman, 

1995, p. 7), que possibilita aos cidadãos não – letrados um olhar de mudança e 

transformação da sociedade. 

O trabalho com projetos de leitura possibilita o engajamento do aluno na 

esfera escolar e na sua comunidade como sujeito ativo, a interação com a família e 

a comunidade escolar, o aumento das visitas na biblioteca da escola, a articulação 

do trabalho pedagógico, o envolvimento do discente com as etapas do projeto, entre 

outros benefícios. Os PCN destacam que  

Os projetos favorecem o necessário compromisso do aluno com sua 
própria aprendizagem. O fato de o objetivo ser compartilhado, desde 
o início, e de haver um produto final em torno do qual o trabalho de 
todos se organiza, contribui muito mais para o engajamento do aluno 
nas tarefas como um todo, do que quando essas são definidas pelo 
professor (p.51) 

                                                  

Os projetos de leitura com reescrita de textos são de extrema importância para 

um bom e articulado desenvolvimento na produção textual das crianças. Ao 

reescrever as fábulas, o aluno conhece a narrativa e características desse gênero, 
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associa-as com a sequência de fatos, reconhece outras versões da mesma fábula, 

opta por versão específica tendo essa como sua narrativa principal, amplia seu 

vocabulário articulando novos detalhes a algum elemento da fábula, trabalha a 

oralidade na leitura e contação dessas fábulas para outros colegas e, 

consequentemente, interage e participa ativamente de todo o processo de 

construção do seu livro. 

A reescrita de fábulas pode acontecer com a articulação de diferentes 

estratégias e atividades. São elas:  

 Leituras coletivas, individuais na escola e no ambiente familiar;  

 Debates que envolvam toda a turma ou entre duas turmas; 

 Comparação de duas ou três versões da mesma fábula;  

 Mudanças em determinado aspecto da fábula: algum 
personagem, por exemplo; 

 Ênfase na sequência dos fatos para identificação do início, meio e 
final; 

 Leitura dramatizada da moral da história com a intenção de refletir 
sobre a mensagem final da fábula; 

 Produção textual individual, produção de texto coletiva e/ou em 
dupla no processo de reescrita; 

 Revisão das produções produzidas: enfatizar a importância desse 
processo e estimular os alunos a revisarem o texto de outro aluno; 

 Leitura expressiva enfatizando aspectos da linguagem oral sob a 
escrita: entonação, expressão facial, ritmo da história;  
 Exploração de vocabulário e glossário para manuseio do 
dicionário; 

Muitas são as vantagens de se aplicar um projeto de leitura pautado em um 

gênero específico como a fábula, mas, além disso, construído e desenvolvido com 

diversas estratégias para a prática da leitura e da escrita. É nesse sentido, que o 

docente pode estimular a prática de produção de textos, possibilitando ao 

alfabetizando a inserção e interesse nessa busca em expor sua criatividade na 

reescrita, em estimular o seu potencial, em despertar-lhe para o hábito da leitura. E 

com a articulação de leituras, releituras deleites, debates, vídeos e apresentação 

teatral, o aluno tem percepções diferentes sobre o mesmo assunto ou tema.  

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto de leitura desenvolvido demonstrou avanços na apropriação da 

leitura e escrita de crianças em fase de alfabetização matriculadas no 3º ano. A 

equipe docente percebeu e constatou que a articulação de diferentes estratégias 

pedagógicas possibilitam maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas, 

alcançando a todos, dos mais tímidos ao mais desinibidos. Além disso, foram 

perceptíveis as ascensões das crianças comprovadas no último teste de hipótese de 
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escrita – Psicogênese – realizada na Unidade Escolar durante 3º bimestre. O projeto 

de leitura despertou a escrita adormecida de muitos alunos, estimulou o uso e 

manuseio do dicionário, aproximou a participação e engajamento da família e 

incentivou o acesso e empréstimo de livros da biblioteca. Além disso, as fábulas 

despertaram em muitos alunos diversas curiosidades, sendo atrativas quando 

retomadas.  
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A GÊNESE LINGUÍSTICA DAS ILHAS DE SANTIAGO E FOGO - CABO VERDE 
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RESUMO: Este artigo traça o percurso sociohistórico e linguístico da formação das 
comunidades das ilhas de Santiago e Fogo. O objetivo é fazer uma breve análise 
comparativa e diacrônica das duas variedades, tendo como base as semelhanças e 
diferenças no processo de ocupação das duas ilhas. Depois de uma caracterização histórica 
do povoamento e formação da sociedade (ponto 2), passamos em revista as teorias de 
formação do crioulo cabo-verdiano (ponto 3) e em seguida analisamos traços linguísticos 
convergentes e divergentes (ponto 4), tomando como base aspetos do léxico e da fonologia. 
Os traços linguísticos partilhados reforçam a gênese comum das duas variedades do cabo-
verdiano, no contexto do arquipélago e a sua maior proximidade linguística às variedades 
continentais (Guiné-Bissau e Casamansa). Os pontos divergentes são prova de 
condicionalismos geográficos e sociolinguísticos que constituíram a base da variação 
dialetal existente entre as duas ilhas, não obstante a origem linguística comum. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Santiago. Fogo. Crioulização. 
1. Introdução 

    O surgimento do crioulo de Cabo Verde está estritamente relacionado à formação 
da sociedade cabo-verdiana. Sendo um arquipélago de dez ilhas, das quais nove 
foram povoadas, a construção dessa sociedade apresenta características singulares 
que afetam diretamente suas configurações linguísticas. 
    Este estudo tem como objetivo apresentar o processo de formação do crioulo das 
ilhas de Santiago e Fogo, tendo como pressuposto que essas ilhas foram povoadas 
no mesmo período e, por isso, partilham características linguísticas advindas de sua 
gênese. 
    Para análise da gênese dos crioulos das ilhas de Santiago e Fogo, baseamo-nos 
nos trabalhos de Quint (2000, 2006, 2008) e Quint e Moreira (2019). Os exemplos 
foram tomados das bases de dados de Moreira para a variedade da ilha do Fogo e 
de Quint e Semedo (em preparação) para a variedade de Santiago. 
 

2. Panorama do povoamento e formação da sociedade 

    As ilhas de Cabo Verde foram encontradas desabitadas, mesmo que, como cita 
Santos, Torrão e Soares (2007, p. 69), haja uma lenda que a ilha de Santiago tenha 
sido habitada por jalofos (i.e. uólofes). Contudo, os documentos existentes 
corroboram para que as ilhas do grupo oriental (Santiago, Fogo, Brava, Maio e Sal) 
tenham sido achadas em Maio de 1460 (em 1 de maio aportaram na ilha de 
Santiago) por duas caravelas comandadas pelos navegadores portugueses António 
da Noli e por Fernão Gomes, como consta na carta de doação de D. Afonso V, de 3 
de dezembro de 1460, tendo como beneficiário das ilhas o infante D. Fernando, 
irmão do rei. As ilhas do grupo ocidental, por sua vez, devem ter sido posteriormente 
descobertas por Diogo Afonso, escudeiro do Infante D. Fernando, já que não foram 
citadas nesse documento de doação, mas apenas num documento de doação 
posterior, datado de 29 de outubro de 1462, em que Diogo Afonso é referido como 
descobridor (SANTOS; TORRÃO; SOARES, 2007 p. 41). 
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    A carta régia de 1466 nos mostra que o povoamento das ilhas de Santiago e 
Fogo, as primeiras a serem povoadas, começou em 1462, logo a seguir ao seu 
descobrimento, em 1460 (SANTOS; TORRÃO; SOARES, 2007, p. 69). As ilhas 
foram doadas pelo rei D. Afonso V a seu irmão, D. Fernando, que teria o dever de 
povoá-las.  
2.1 O povoamento da ilha de Santiago 

    O Infante D. Fernando determinou que os navegadores portugueses António da 
Noli e Diogo Afonso se instalassem na ilha de Santiago visando o povoamento 
dessa ilha, já que a distância da mesma em relação a Portugal e as condições 
climáticas (clima árido, seco) não contribuíam para atrair reinóis portugueses para 
habitá-la. Assim, em 1462, António da Noli instalou-se na ilha de Santiago, mais 
precisamente na Ribeira Grande (atual Cidade Velha) juntamente com alguns 
membros de sua família e de congêneres portugueses. 
    Dada a essas características do arquipélago, o povoamento deu-se de forma 
discreta, como confirma o depoimento do frei Rogério e Fra Mauro, que, ao 
passarem na ilha de Santiago em 1466, afirmaram ter encontrado a terra apenas 
com alguns genoveses que catavam algodão no mato (SANTOS; TORRÃO; 
SOARES, 2007, p. 70). 
    Contudo, a localização geográfica do arquipélago, situado entre os continentes 
africano, americano e europeu, o que facilitava a exploração da costa ocidental 
africana e do Atlântico Sul, impeliu a Coroa a tomar medidas para que a sua 
ocupação realmente ocorresse. A estratégia usada pela Coroa para atrair reinóis 
para o arquipélago cabo-verdiano foi a Carta Régia de 1466, que dava permissão 
aos habitantes da ilha de Santiago para estabelecerem comércio com os ribeirinhos 
da costa africana e com a Europa. Além disso, os moradores de Santiago tinham, 
também isenções fiscais, o que se constituía numa grande vantagem, segundo 
Correia e Silva (1996, p. 22). 
    Como estratégia de povoamento, a ilha de Santiago foi demarcada em duas 
capitanias, sendo António da Noli nomeado capitão da parte sul (19 de setembro de 
1462) e Diogo Afonso, da parte norte (29 de outubro de 1462).  

Correia e Silva (1996), ao tratar das estratégias de povoamento do 
arquipélago cabo-verdiano pela Coroa portuguesa, mostra que a Carta de 1466 foi 
"insuficiente e frustrante às intenções da Coroa. Isto por duas razões: uma de 
origem externa e mercantil e outra de índole interna e local" (CORREIA E SILVA, 
1996, p. 26). A razão de ordem mercantil diz respeito aos compromissos firmados 
pela Coroa com Fernão Gomes, a quem arrendou os tratos e resgastes da Serra 
Leoa por cinco anos, limitando, assim, os privilégios comerciais dos habitantes da 
ilha de Santiago, através da Carta Régia de 1472. A razão de ordem interna e local 
diz respeito ao modelo de povoamento adotado, já que os privilégios concedidos 
pela Carta Régia de 1466 eram de natureza essencialmente mercantis, por isso os 
moradores atraídos por eles eram geralmente mercadores e funcionários régios, que 
viviam estritamente do comércio euro-africano, o que gerava um povoamento 
apenas portuário e urbano. Os limites impostos pela Carta de 1472, nomeadamente, 
a restrição da área legal de resgate (para áreas já descobertas e conhecidas no 
período que os privilégios foram outorgados) e a restrição das mercadorias trocadas 
no comércio no continente africano (apenas mercadorias produzidas na ilha de 
Santiago), vão impulsionar o povoamento interno de Santiago, estendendo-se 
também para o interior da ilha, e posteriormente para a vizinha ilha do Fogo.  
2.2 O povoamento da ilha do Fogo 
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Apesar de a ordem de povoamento da ilha do Fogo ter sido veiculada na 
mesma carta régia de 1466 que ordenava o povoamento de Santiago, o povoamento 
efetivo das duas ilhas não se deu em simultâneo. Os dados históricos apontam pelo 
menos até 1480, apenas a ilha de Santiago era habitada. O povoamento da ilha do 
Fogo só se daria cerca de duas décadas depois da ilha de Santiago, "entre 1480 e 

1493" (ALBUQUERQUE & MADEIRA, 1991, p.143). Segundo Albuquerque & 

Madeira (1991, p.143, 44), o processo foi desencadeado por colonos e escravos 

vindos da ilha de Santiago, tendo sido a constituição social dos moradores da ilha do 
Fogo bastante semelhante à de Santiago. Estes autores apontam duas principais 
razões para o povoamento da ilha: a sua fertilidade e proximidade a Santiago. 
Relatos do século XV dão conta que na ilha nascia muito algodão, que era então a 
principal moeda de troca no comércio na costa africana. Ainda que a Carta Régia de 
1472 apenas autorizasse o comércio exclusivo de mercadoria produzida na ilha de 
Santiago, os moradores de Santiago terão recorrido à ilha do Fogo para aumentar a 
produção por ser, entre as ilhas mais férteis, a que mais próxima se encontrava de 

Santiago (ALBUQUERQUE & MADEIRA, 1991, p.144).  
O seu povoamento vai ser incrementado pelos moradores de 
Santiago, atraídos pelo algodão que aí se produzia em larga escala, 
acabando por instituir nela grandes propriedades, exploradas por 

escravos. (ALBUQUERQUE & MADEIRA, 1991, p. 145). 
 

Segundo Albuquerque & Madeira (1991, p.145), apesar de ter sido 
primeiramente uma extensão da ilha de Santiago sendo as suas terras lavradas 
pelos (escravos dos) mesmos proprietários de Santiago a ilha do Fogo constituiu, no 
entanto, desde muito cedo uma capitania administrativa autônoma com Câmara e 
Almoxarifado, bem como capitães donatários próprios. Não é possível datar o 
estabelecimento da primeira capitania no Fogo, mas o documento redigido para a 
concessão da ilha ao conde de Penela, em 1528, refere-se à existência anterior de 

outros três capitães donatários (ALBUQUERQUE & MADEIRA, 1991, p.145).  
Até meados de 1500, apenas se encontram referências ao povoado de São 

Filipe, no entanto o estabelecimento da ilha enquanto centro de produção parece ter 
potenciado o crescimento da população. Valentim Fernandes, na sua Descrição da 
Costa Ocidental da África, datada de entre 1505 e 1510 (apud PEREIRA 2005, p. 
23) descreve a ilha, referindo-se ao vulcão, mas também à sua assinalável 
população. Em 1572, a freguesia de São Lourenço, com 90 fogos, apresentava uma 
população mais numerosa de que o segundo povoado da ilha de Santiago – Praia- 
que dispunha, na altura, de apenas 30 fogos (ALBUQUERQUE & MADEIRA, 1991, 
p. 146). Uma década mais tarde, em 1582, a Relação de Francisco de Andrade 
sobre as ilhas de Cabo Verde dá conta de uma população de 300 colonos e 2000 
escravos na ilha.  

A ylha do Foguo está em 14 graus e meio lesteoeste com o porto 

desta çidade [de Ribeira Grande]; era a capitania dela de don Afonso 

de Meneses, filho do conde de Penela, e por sua morte vagou, e ao 
presente corre por conta da fazenda de sua Magestade; terá esta 
ylha 300 moradores e averá em toda ela 2 mil escravos, machos e 
femeas, os 1 500 de confissão e os 500 que ainda não são para isso; 
[…] (ANDRADE apud PEREIRA, 2005, p. 31) 

 

Outra descrição de 1606 deixa clara a superioridade agrícola da ilha não 
apenas no que dizia respeito à produção de algodão, mas também de frutas e seus 
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derivados. O padre jesuíta Baltasar Barreira, em carta ao seu colega João Álvares, 
relata o seguinte: 

A segunda ilha depois de Santiago, que está à vista dela, é a de San 
Filipe e por outro nome a do Fogo […] no mais leva vantagem às 
outras, porque nela se colhe muito algodão, e vinhas de que se faz 
muito e bom vinho, e dá as frutas que há nas outras mais perfeitas e 
em mais quantidade. A abundância faz com que haja ali homens mui 
ricos e de muitos escravos, com que lavram a terra… (BARREIRA 
apud PEREIRA, 2005, p. 33). 

 

Sendo o principal fornecedor das mercadorias que alimentavam o comércio 
com a costa e tendo em conta que, por decreto régio, as mercadorias teriam sempre 
de partir da ilha de Santiago, parece ter havido uma intensa movimentação entre 
Santiago e Fogo. A intrínseca relação comercial, cultural e linguística entre as duas 
ilhas mantém-se até aos dias de hoje, possibilitando um contato permanente entre 
essas duas variedades que fazem parte do mesmo contínuo dialetal, num sentido 
lato. 
3. Formação do crioulo  
    O crioulo de Cabo Verde é resultado do contato de diversos povos da costa 
africana com lusófonos europeus. Contato este dado por circunstância do processo 
de colonização do arquipélago cabo-verdiano, o qual, como já descrito, servia de 
depósito de escravos, recebendo, assim, pessoas de diferentes etnias com suas 
respectivas línguas, que seriam vendidas para a América e Europa.  
    Segundo Carreira (1984, p. 46), em 1513, a população das ilhas de Santiago e 
Fogo eram: 130 brancos (incluindo 4 mulheres solteiras) e 32 negros (sendo 16 
homens e 16 mulheres). O autor explica que os homens brancos não estavam 
acompanhados das mulheres de sua etnia, por isso uniam-se às mulheres africanas, 
fazendo surgir o crioulo como raça no arquipélago. Já em 1582, havia 15.000 
pessoas sendo educadas por uma dezena de padres nessas duas ilhas 
(CARREIRA, 1984, p. 53). 
    A educação dos africanos ficava ao cargo da Igreja, que os catequisava, 
preparando-os para o batismo. Sobre o processo educativo, Carreira explica: 
 

Era toda uma acção educadora e de catequese necessária à 
ladinização. E isso só se considerava acabado quando eles se 
fizessem compreender através de um Pidgin baseado na língua 
portuguesa da época, ou tivessem aprendido um ofício (carpinteiro, 
pedreiro, ferreiro, calafate, alambiqueiro, trapicheiro, alfaiate ou 
outro) que permitisse a sua venda por cotações superiores, por 
vezes duplas, às pagas pelos escravos boçais. (CARREIRA, 1984, p. 
50). 

 

    Como o processo de catequese era longo, os traficantes sentiam-se prejudicados 
por tal demora, pois isso os fazia perder negócios lucrativos. Para eles, essa 
cerimônia era desnecessária, mas para a Igreja, era imprescindível. Assim, surgiram 
os batismos coletivos dos escravos, os quais eram batizados nas praias ou nos 
conveses dos navios sem terem passado pela preparação da catequese. Contudo, 
em acordo entre os oficiais da Câmara de Santiago e a Coroa, os novos escravos 
chegados ao arquipélago seriam "distribuídos por zonas e confiados aos párocos, 
obrigando-se estes a doutriná-los e a ensinar-lhes o crioulo" (CARREIRA, 1984, p. 
52). 
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    Nesse contexto, o crioulo surgiu de forma bastante emergencial, seguidamente ao 
achamento das ilhas, já que a necessidade de comunicação entre os colonos e os 
escravos era urgente. Essa configuração de várias línguas de várias etnias em 
contato entre si num contexto de sociedade escravocrata, juntamente com a língua 
portuguesa, língua do dominador, impulsiona o surgimento de uma língua de 
comunicação, um pidgin, originário do português quinhentista, passando, numa 
segunda fase a um proto-crioulo, até tornar-se língua materna, numa terceira fase, 
estabelecendo-se, assim, o crioulo propriamente dito (CARREIRA, 1984, p. 88). 

De acordo com Carreira (2000), o crioulo teria se formado no arquipélago de 
Cabo Verde "a menos de 50 anos do seu achamento e dali se propagou e enraizou 
na costa ocidental servindo de língua franca entre o europeu e os nativos e mesmo 
entre estes quando de etnias diferentes” (CARREIRA, 2000, p. 319). Este autor 
considera, portanto, que o surto do crioulo de Cabo Verde deu-se logo nas primeiras 
décadas do povoamento. A nova língua teve como principais difusores os homens 
“baços ou pardos” e os “pretos forros” (CARREIRA, 2000, p. 316-17).  

A expansão do crioulo foi também rápida. Tanto assim é que Carreira (2000) 
cita uma carta do padre Manuel de Almeida, um missionário na ilha de Santiago, 
datado de 1607, que deixa claro que pouco mais de um século após o povoamento, 
já havia facilidade em encontrar escravos que serviam de intérpretes, mostrando 
segundo o autor que “o crioulo já tinha “uma apreciável expansão em Santiago” 
(CARREIRA, 2000, p. 318). 
    Segundo Pereira (2006, p. 28-9), foram as crianças, ao adotarem como língua 
materna as variedades da língua de comunicação falada à época, que 
implementaram as mudanças necessárias para que o crioulo viesse a se estabelecer 
como língua funcional. A autora ressalta que o crioulo não é, como o português, 
resultado do processo evolutivo de uma outra língua, mas "resultado da 
reestruturação (de uma nova "leitura" e reelaboração) de um material linguístico 
novo e diferenciado" (PEREIRA, 2006, p. 29). 
    Lang (2011) dá-nos um panorama interessante de como teria surgido o crioulo de 
Cabo Verde. Baseando-se em Mühlhäusler (1986), ele entende que a formação do 
crioulo passa por estágios de língua, a saber, "(foreigner talk) → jargon → stable 
pidgin → expanded pidgin → creole" (MÜHLHÄUSLER, 1986 apud LANG, 2011, p. 
5). 

 
(MÜHLHÄUSLER, 1986 apud LANG, 2011, p. 5) 

    Diferentemente de Mühlhäusler (1986), que considera como crioulização apenas a 
última fase, Lang (2011) entende que todas as etapas são crioulização. Segundo 
Lang (2011), Mühlhäusler (1986) reconhece que algumas etapas desse processo 
podem ser saltadas pelos falantes. Porquanto, para Lang (2011) a formação do 
crioulo de Santiago deu-se de forma muito rápida, dada a urgência da necessidade 
de comunicação entre os africanos entre si e entre estes e os seus colonizadores. 
Assim, o crioulo teria se formado de um jargão (pidgin instável), seguidamente à 
etapa do foreigner talk. 
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Não duvido que o percurso que levou ao crioulo de Santiago fosse do 
tipo (a). A rápida instalação duma intensa convivência e, na total 
ausência de mulheres brancas, também de uma grande intimidade 
entre europeus e africanos, a superioridade numérica do elemento 
africano nos poucos anos do começo da colonização e a total 
dependência dos europeus da mão de obra africana sugerem esta 
visão duma formação rapidíssima do crioulo santiaguense. (LANG, 
2011, p. 9) 

 

    Logo, para que esse jargão ou pidgin instável tornasse-se língua materna de uma 
comunidade de falantes era necessária uma elaboração. Lang (2011, p. 9) refere-se 
a Schuchardt para lembrar que num processo de foreigner talk, o colono retira de 
sua fala tudo que é específico ou gramatical, assim também o escravo mantém 
afastado tudo que é específico da sua língua ancestral. Dessa forma, instala-se a 
carência de elementos gramaticais nessa língua de comunicação e a necessidade 
de criá-los para uma comunicação efetiva. A elaboração sendo processada por uma 
comunidade de diversas línguas maternas distintas deve também passar por um 
processo de unificação, em que os crioulizadores aderem às análises propostas por 
um determinado grupo. Segundo Lang, os fatores que favorecem umas propostas 
em detrimento de outras são: 

- o prestígio de que gozava a sua etnia na África,  
- o facto da sua língua ancestral ter servido de língua franca na 
África,  
- o peso numérico dos falantes deste grupo no novo ambiente, 
- o apreço deste grupo por parte dos novos donos e  
- o facto de eles terem chegado primeiro e estarem já adaptados ao 
novo ambiente, etc. (LANG, 2011, p. 5) 

 

As semelhanças entre as duas variedades deixam claro que a língua trazida 
pelos habitantes de Santiago à ilha do Fogo já estava num estágio de elaboração. 
No entanto, as particularidades dialetais de cada uma dessas duas variedades da 
língua cabo-verdiana mostram também que o processo de crioulização foi tendo 
continuidade de forma autônoma em cada uma das ilhas, como testemunham os 
diferentes traços fonéticos, sintáticos e lexicais. No próximo tópico, analisaremos 
alguns aspetos linguísticos que ilustram os traços convergentes e divergentes entre 
essas duas variedades do cabo-verdiano. 
4. Singularidades linguísticas no crioulo de Santiago e Fogo 

4.1 Pontos convergentes 

    Pelo seu pioneirismo no processo de crioulização em Cabo Verde, as ilhas de 
Santiago e Fogo partilham vários traços linguísticos que não podem ser encontrados 
nas outras ilhas. As variedades de Santiago e Fogo se consolidaram num período 
anterior às restantes variedades do cabo-verdiano, partilhando, por isso, com as 
variedades continentais da mesma família linguística (Guiné-Bissau e Casamansa), 
traços provenientes dos primeiros estágios da formação da língua.  
4.1.1 Convergências lexicais 

    De acordo com Quint (2008, p. 70), cerca de 95% do léxico cabo-verdiano é de 
origem portuguesa. Embora a influência do substrato africano seja mais visível em 
outras áreas da língua, como a fonologia e a sintaxe, há, no entanto, uma pequena 
percentagem do léxico identificado como sendo de etimologia africana (Uólofe, 
Mandinga e Timené).  
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Figura 1: Composição do léxico cabo-verdiano 

 

De acordo com Quint (2008, p. 56-66), esta componente do léxico pode-se explicar, 
embora apenas parcialmente, por três principais razões:  

a. designar realidades africanas. É o caso para verbo ST-bombu FG-bambú >et. 
Mdg. bàmu ‘levar às costas (criança)’; 

b. imprimir maior grau de especificidade à ação ou realidade descrita. Assim se 
explica o contraste entre os verbos ST-kumi FG- kumê > et. Pt. comer ‘comer’ 
e ST-nhemi FG- nhamí > et. Mdg. ñimi ‘mastigar, mordiscar’; 

c. nomear itens cuja correspondente portuguesa fosse de acesso difícil como o 
substantivo, como em ST / FG-kundindem > et. Mdg. Kóo ‘parte de trás’ + didi 
‘pequeno’ ‘cóccix’. 

    Estes itens são sobretudo encontrados nas variedades do sul (Maio, Santiago, 
Fogo e Brava). A preservação de um maior número de africanismos é uma das 
particularidades lexicais partilhadas pelas variedades de Santiago e Fogo. É nestas 
duas ilhas que se encontram uma maior proporção de africanismos (QUINT, 2000, p. 
95).  

Quadro 1: Léxico de origem africana em ST e FG  
Étimo ST FG Tradução 
Mdg. bɔlen 
~bôlin 

boli   /ˈboli/  buli /buˈli/  n.cabaça.sp 

Mdg. bamburaŋ bonboroŋ 
/bomboˈron/ 

bonboron 
/bomboˈron/ 

n.sela improvisada  

Mdg. jóŋkótó djongotu 
/dʒonˈgotu/ 

djongotô 
/dʒongoˈto/ 

v. acocorar-se 

Mdg. fèefèe ferferi /ferˈferi/ farfarí /fɐrfɐˈri/ v.procurar, coscuvilhar 
Mdg. jutu ndjutu /ˈndʒutu/  djutú /dʒuˈtu/  v.substimar 
Mdg. kócci kotxi   /ˈkotʃi/ kotxí /koˈtʃi/ v.separar o milho do farelo num 

pilão 
Wlf. làmboo lombu /ˈlombu/  lombú /lɐmˈbu/  v.embrulhar com um pano  
Mdg. sèri ~ 
séreŋ  

xaren /ʃɐˈren/  xaren /ʃɐˈren/  n.prato tradicional à base de milho 
pilado  

Wlf. copati txuputi /tʃuˈputi/ txaputí /tʃɐpuˈti/ v.beliscar 

Mdg. ncɔki-ncɔki txuki /ˈtʃuki/ txukí /tʃuˈki/ v.meter, perfurar 

4.1.2 Convergências fonológicas 

4.1.2.1 Manutenção das vogais altas finais 

    O santiaguense e o foguense (assim como o bravense) preservam as vogais altas 
átonas finais, contrariamente às variedades de Barlavento e ao maiense 
(Sotavento), nas quais a queda é sistemática (LOPES DA SILVA, 1957, p.90; 
BAPTISTA, 2013, p. 62; MICHAELIS et al., 2013, p. 28).  
 

ST/FG (e Brava) [ˈfiʤu] OV [ˈfiʤ~fiː] ‘filho’ 
ST/FG (e Brava) [ˈpeʃi] OV [ˈpeʃ] ‘peixe’ 
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4.1.2.2 Passagem de /r/ intervocálico a /d/ 
    A realização como oclusiva sonora dental /d/ da consoante vibrante múltipla 
etimológica do português /r/ em posição intervocálica e em posição de ataque 
silábico regista-se tanto no foguense (MOREIRA - em preparação) como no 
santiaguense (QUINT, 2000, p. 66), estando ausente nas restantes variedades do 
cabo-verdiano. Assim como a presença dos africanismos, esse processo fonético 
tem também paralelo no casamansês e no guineense (BIAGUI, 2012, p. 95), embora 
nem sempre afetem os mesmos itens lexicais nos diferentes crioulos desta família 
linguística. 
 
ST    FG    CS    PT 
[mĩnˈtiɾɐ]    [mĩnˈtidɐ]    [mĩnˈtidɐ]    [mẽnˈtiɾɐ] ‘mentira’ 
[rɐˈbidɐ]    [rɐbiˈdɐ]    [rɐbiˈdɐ]    [reviˈrar] ‘revirar/virar’ 
[ˈpɐɾi]    [pɐˈri]    [pɐˈdi]    [pɐˈɾiɾ] ‘parir’ 
 

4.2 Pontos divergentes 

No seu processo de maior estabilização e consolidação, as variedades de 
Santiago e Fogo registaram diferentes reelaborações linguísticas, que fazem com 
que hoje constituam variedades autônomas da língua cabo-verdiana. 
4.2.1 Divergências lexicais 

    No que diz respeito ao léxico das duas variedades, é de se notar que, apesar de 
partilharem a grande maioria das palavras, ocorrem duas diferenças fundamentais: 

a. Léxico partilhado entre as duas variedades, mas com diferentes acepções. 

Quadro 2: Léxico de significado divergente em ST e FG  
Étimo  Santiago Português  Fogo Português  

Pt. 
afundar 

(1) funda /ˈfundɐ/ v. afundar fundâ /funˈdɐ/   v. descer 

Mdg. dòko (2) manduku 
/mɐnˈduku/ 

n. bengala manduku 
/mɐnˈduku/    

n. bengala/adj. 
comprido, longo 

Pt. miúdo (3) miodu /ˈmjodu/   adj. miúdo miodu /ˈmjodu/   adj. Pequeno 
Dsc. (4) nganha /ˈngaɲɐ/ ~ 

ñanha /’ŋaɲɐ/ 
n. sabugo da 
espiga do milho 

nganha 
/ˈngaɲɐ/       

n. cascas de feijão 

Dsc. (5) korkoti /korˈkoti/  v. cavar, raspar karkutí /kɐrkuˈti/ v. ofender com 
palavras 

Pt. sombra (6) sonbra /ˈsonbrɐ/ v. fazer sombra, 
cubrir 

sonbrâ /sonˈbrɐ/ v. passar o dia com 

 

Nesse grupo, encontramos itens de etimologia portuguesa, mas também de 
etimologia africana. Além das diferenças de significado, registam-se também 
diferenças fonéticas (cf. transcrição AFI) em resultado dos diferentes tratamentos 
vocálicos, consonânticos e acentuais das duas variedades.   

b. Léxico não partilhado - cada um dos sinónimos é exclusivo a uma das 
variedades. 

Quadro 3: Sinónimos em ST e FG  
Étimo  Santiago Étimo  Fogo  Português 

Pt. ventear (7) bentia/ˈbentjɐ/  Wlf. Bees bixi /biˈʃi/  v. cirandar 
Pt. fralda (8) fralda /ˈfraldɐ/  Ig. diaper daipu /ˈdajpu/  n. fralda 
Pt. bolso (9) bolsu /ˈbolsu/  Pt. algibeira djibera /ʤiˈberɐ/  n. bolsos 
Dsc. (10) djagi-

djagi/ˈʤagiˈʤagi/  
Pt. mamona mamona /mɐˈmɔnɐ/  n. rícino 

Pt. tijela (11) tijela /tiˈʒɛlɐ/  Ig. Can kena /ˈkɛnɐ/  n. tijela 
Pt. 
sola+pé 

(12) solal’pe /ˈsɔlɐlˈpɛ/  Pt. 
pe+de+baixo 

pe-di-baxu /ˈpɛdiˈbaʃu/  n. sola do pé 
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Wlf. Yekk (13) djaki /ˈʤaki/  Pt. Rés rés /ˈrɛs/  n. novilho  
Dsc. (14) kutunbenben  

/kutunbeŋˈbeŋ/  
Tutu+Pt 
varela 

tutubarela  /tutubɐˈrɛlɐ/ ~ 
mamá-tutú /maˈma tuˈtu/ 

n. formiga-
leão  

 

    Esses sinônimos resultam de escolha de itens de etimologia portuguesa numa 
das variedades, enquanto a outra preserva o item de origem africana como em (7) 
(10 e (13). Noutros casos (9), ambas as variedades apresentam itens de etimologia 
portuguesa, diferindo na escolha lexical. Este tipo de divergência lexical é bastante 
comum na nomeação de espécies de animais, insetos e plantas (cf. (10), (13), (14)). 
    Em (8) e (11), as diferenças devem-se à introdução no foguense de itens de 
origem inglesa, adaptados foneticamente à variedade. Sendo a ilha do Fogo 
fortemente marcada pela emigração para os Estados Unidos, esses itens fazem hoje 
parte do vocabulário corrente. Esses exemplos demonstram de que forma a 
diferente situação sociohistórica de cada ilha se reflete na língua. É de realçar que 
ambos os itens se referem a termos da vida moderna (kena ‘recipiente de plástico ou 
metal’, daipu ‘fralda descartável’), que não existiam na primeira fase de formação da 
língua e que entraram mais tarde, enquanto conceito e objeto propriamente dito, em 
cada uma das ilhas por vias diferentes.  
4.2.2 Divergências fonológicas 

4.2.2.1 O acento verbal 
    Quint (2000, p. 93; 2001, p.76) explica que os verbos do santiaguense, no ativo 
presente, proveem, essencialmente, do infinitivo português e foram originalmente 
oxítonos. Essa hipótese é também válida para as restantes variedades do cabo-
verdiano, bem como para os demais crioulos da mesma família linguística, que 
preservam em sincronia esse paradigma acentual para a classe dos verbos. No 
santiaguense, essas formas apresentam acentuação paroxítona, não se 
diferenciando, em termos acentuais, de outras classes gramaticais. Esse diferente 
padrão acentual é aplicado nas duas variedades a verbos tanto de etimologia 
portuguesa em a) como de etimologia africana (Mandinga), em b). 
a) 
ST    FG    PT 
[ˈdurmi~ˈdrumi]    [druˈmi]    [dorˈmir] ‘dormir’ 
[gɐrˈbatɐ]    [grɐbɐˈtɐ]    [esgrɐvɐˈtar]  ‘esgravatar’         
[ˈʃĩntɐ]        [sĩnˈtɐ]    [senˈtar] ‘sentar-se’ 

b)  
ST    FG    MDG 
[ˈndʒutu]    [dʒuˈtu]    jutu ‘subestimar’ 
[ˈnsoli]    [suˈli]    soli ‘encher (através de uma extremidade estreita)’ 
[ˈbõmbu]    [bɐ͂mˈbu]    bàmu ‘levar às costas (criança)’ 

 

4.2.2.2 Tratamento dos encontros vocálicos 

    O foguense preserva os encontros vocálicos do português, mantendo sequências 
de duas sílabas, enquanto, no santiaguense (QUINT, 2000 p. 79), a vogal alta, que 
compõe o primeiro ou segundo elemento do grupo vocálico, é reduzida (semi-
vocalizada), integrando a mesma sílaba da vogal mais aberta. 

FG [ˈbu.ɐ] ST [ˈbwɐ] v. ‘voar’ 
    cv.v    cvv 

FG[ˈdi.ɐ] ST [ˈdjɐ] n. ‘dia’ 
    cv.v    cvv 
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FG[kɒˈi] ST [ˈkɐj] v. ‘cair’ 
    cv.v    cvv 

4.2.2.3 Tratamento das vogais altas pré-tonicas 

    Contrariamente à posição final pós-tónica, na qual as duas variedades 
apresentam o mesmo tratamento para as vogais altas, a posição pré-tónica 
apresenta divergências. No santiaguense (QUINT, 2000 p. 89), ocorre em certos 
itens o apagamento e a consequente perda silábica, enquanto, no foguense, ocorre 
a manutenção da vogal, bem como do padrão silábico etimológico. 
 
FG [fuˈrɐ] ST [ˈfrɐ] ‘furar’ 
    cv.cv    ccv 

FG [fiˈri] ST [ˈfri] ‘ferir/ picar’ 
     cv.cv    ccv 
 

5. Conclusão 

    As convergências e divergências entre as variedades das ilhas de Santiago e 
Fogo perpassam vários níveis linguísticos: fonológico, lexical, morfossintático e 
semântico. Essas variedades estão estreitamente ligadas pelas similitudes no 
processo de povoamento, não apenas em termos cronológicos, mas também pela 
idêntica constituição da base social. Santiago e Fogo estabeleceram, desde o início 
do processo de povoamento, relações comerciais, que possibilitaram trocas 
constantes. Assim, além da gênese comum, o contato permanente entre as duas 
variedades, que perdura até aos dias de hoje, terá, também, contribuído para a 
manutenção de muitos traços linguísticos comuns. Tais traços podem também ser 
observados nas variedades continentais (Casamansa e Guiné-Bissau), 
comprovando que essas duas variedades mais antigas do cabo-verdiano preservam 
características do proto-crioulo na base de todas as variedades da família 
linguística.  
    Apesar da gênese comum, a separação geográfica e as particularidades sociais 
próprias de cada ilha terão contribuído, também, para a diferenciação dialetal, 
resultando, hoje, em duas variedades da língua cabo-verdiana, que apresentam 
processos e especificidades linguísticas distintas, tanto do ponto de vista diacrônico 
como sincrônico. 
 

Abreviaturas 
AF Africano IG Inglês 
AFI Alfabeto Fonético Internacional MDG Mandinga (subgrupo línguas mandé) 
C Consoante OV Outras variedades do cabo-verdiano 
CS Casamancês PT Português 
DSC Desconhecido ST Santiaguense 
ET Étimo V Vogal 
FG Foguense WLF Úolofe 
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Competências comunicativa e interacional no ensino de língua portuguesa: a 

variação linguística no ensino médio 

Communicative and interactional skills in portuguese language teaching: the 

linguistic variation in high school 

 

Susana Menezes ARAUJO (UnB)1 

Ormezinda Maria RIBEIRO (UnB)2 

 

RESUMO: A escola tem o papel de contribuir para a ampliação das competências dos 
discentes quanto ao uso da língua. A variação linguística é uma realidade característica das 
línguas que reflete a heterogeneidade sociocultural de seus falantes e manifesta-se nas 
interações comunicativas realizadas nas mais distintas situações e ambientes. Nesse 
sentido, os falantes deverão adequar sua linguagem às situações comunicativas vivenciadas 
por eles e as competências comunicativa e interacional lhes permitirão fazer isso. Desse 
modo, é objetivo deste trabalho verificar como o estudo e a consciência sobre o fenômeno 
da variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa contribuem para a ampliação dessas 
competências em estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola situada em 
Ceilândia-DF. Para a concretização do trabalho, realizamos pesquisa etnográfica 
participante, aplicação de questionários, anotações de campo e de protocolos interacionais, 
gravações de eventos de fala, entrevistas com os alunos e com o professor da disciplina. 
Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento, a geração de dados está no início. 
Até o momento, observamos que a variação linguística está presente no ambiente escolar e 
que há graus de monitoramento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Portuguesa. Ensino. Variação linguística. Competência 
comunicativa. Competência interacional. 
 

RESUMEN: La escuela tiene el papel de contribuir a la expansión de las competencias de 
los estudiantes com respecto al uso del lenguaje. La variación linguística es una realidad 
característica de los idiomas que refleja la heterogeneidad sociocultural de sus hablantes y 
se manifiesta em las interacciones comunicativas realizadas em las situaciones y entornos 
más diferentes. En este sentido, los hablantes deben adaptar su lenguaje a las situaciones 
comunicativas que experimentan y sus habilidades comunicativas e interactivas lês 
permitirán hacerlo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es verificar cómo el estúdio y la 
conciencia sobre el fenómeno de la variación linguística em las clases de Lengua 
Portuguesa contribuyen a la expansión de estas habilidades en estudiantes de tercer año de 
secundaria en una escuela ubicada en Ceilândia-DF. Para llevar a cabo el trabajo, 
realizamos investigaciones etnográficas participativas, cuestionarios, notas de campo y 
protocolos de interacción, grabaciones de eventos de oratoria, entrevistas con estudiantes y 
el profesor de la asignatura. Este trabajo es parte de una investigación en curso, la 
generación de datos está en su infância. Hasta ahora, observamos que la variación del 
idioma está presente en el entorno escolar y que hay grados de monitoreo. 
 
PALABRAS-CLAVE: Lengua Portuguesa. Docencia. Variación linguística. Competencia 
comunicativa. Competencia interaccional.  
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INTRODUÇÃO 

 

A escola tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e ampliação 

das competências dos discentes para usarem a língua com mais eficiência nos 

processos comunicativos e interativos em que estiverem inseridos, de modo a 

atenderem às suas necessidades e às exigências que lhes são impostas nas 

práticas sociocomunicativas. Nesse sentido, os falantes deverão adequar sua 

linguagem às situações comunicativas vivenciadas por eles. São as competências 

comunicativa e interacional que lhes permitirão fazer isso. Assim sendo, objetivamos 

com este trabalho verificar de que forma está sendo abordado o fenômeno da 

variação linguística e a conscientização desse fenômeno nas aulas de Língua 

Portuguesa no Ensino Médio de modo a oportunizar a ampliação das competências 

comunicativa e interacional dos discentes e, para isso, tomaremos como objeto de 

estudo o desenvolvimento das competências comunicativa e interacional de 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Centro Educacional - CED 11 situado na 

cidade de Ceilândia-DF, bairro P. Norte. 

Para a concretização desta pesquisa, utilizaremos como referencial teórico da 

Sociolinguística, entre outros, os trabalhos de Bagno (2008), Bortoni-Ricardo (2004), 

Hymes (1972), Mollica (2010), Morato (2008), OCEM (2006), Young (2008). 

A linha de abordagem etnográfica amparada na Sociolinguística Educacional 

será utilizada nesta pesquisa, com enfoque para os aspectos da 

variação/diversidade linguística apresentada pelos alunos e para as práticas 

metodológicas dos docentes de Língua Portuguesa sob a ótica sociointeracionista. 

 

1. A SOCIOLINGUÍSTICA E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A Sociolinguística é a ciência que estuda a relação entre a linguagem e a 

sociedade. Com um fértil terreno, essa subárea da Linguística tem desenvolvido 

diversas e inovadoras pesquisas, nas várias orientações da área, acerca da língua 

em uso e das funções que essa exerce em distintos empregos. Surgiu na década de 

1960, quando William Bright organizou um congresso intitulado “Sociolinguistics”, 

cujo objetivo era divulgar os trabalhos que estavam sendo realizados sobre a 

utilização da língua, com foco nas variações linguísticas. Salienta-se, assim, que é 

nessa ciência que o presente estudo se amparará. 
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As primeiras pesquisas sociolinguísticas tiveram como motivação a 

constatação de que, crianças provenientes de classes sociais desfavorecidas, 

pertencentes a grupos linguísticos minoritários, tinham, na escola, um desempenho 

inferior àquele apresentado por crianças de classes média e alta. Por meio de 

análises contrastivas entre a língua materna das crianças com baixo desempenho e 

a língua padrão, falada e ensinada na escola, os sociolinguistas buscavam 

explicações que justificassem tal desempenho.  

A sociolinguista Stella Maris Bortoni-Ricardo é uma das pioneiras de um 

movimento que leva os resultados de pesquisas sociolinguísticas para o ambiente 

escolar na tentativa de transformar esses resultados “em instrumental pedagógico 

capaz de interferir nas práticas de educação linguística, isto é, nas formas de 

ensinar a língua [...]” (BAGNO, 2004. p. 7). Foi ela quem inaugurou no Brasil esse 

movimento, denominado por ela, de Sociolinguística Educacional.  

Para se conhecer a variação linguística de qualquer grupo social, devemos 

considerar vários aspectos linguísticos e sociais implicados nessa manifestação. A 

variação existente em alguns grupos linguísticos gera preconceitos que se estendem 

ao ambiente escolar. Dessa forma, considera-se importante abordar nas aulas de 

Língua Portuguesa tal fenômeno, de modo a conscientizar o aluno da existência 

dele, para que assim, esse possa reconhecer e lidar melhor com o preconceito 

linguístico. 

Os esforços dos sociolinguistas para com a educação têm provocado 

reflexões necessárias quanto ao ensino e contribuído significativamente para a 

adoção de novas posturas e para a renovação das práticas pedagógicas. Os 

conhecimentos sobre os pressupostos teóricos da Sociolinguística Educacional 

estão, aos poucos, levando resultados positivos para o ensino da língua. Segundo 

Bagno (2008, p.10),  

 

no terreno da educação, o reconhecimento da variação linguística em 
sua estreita correlação com a heterogeneidade social tem 
redirecionado de modo radical as concepções de língua e de ensino 
de língua nas diretrizes oficiais e na prática pedagógica em sala de 
aula. 

 

No que tange ao Ensino Médio, que será nosso campo de estudo, sobre o 

processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, as OCEM destacam 

que: 
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O aprendizado da língua implica a apreensão de práticas de 
linguagem, modos de usos da língua construídos e somente 
compreendidos nas interações, o que explica a estreita relação entre 
os participantes de uma dada interação, os objetivos comunicativos 
que co-constroem e as escolhas linguísticas a que procedem 
(OCEM, 2006, p. 30). 

 

Muitas têm sido as contribuições da Sociolinguística para a educação, pois 

além de contribuir para a erradicação do preconceito linguístico no ambiente escolar, 

também desenvolve pesquisas com enfoque para a interação em sala de aula, já 

que a escola comporta um leque de pluralismo linguístico e a fala depende do 

processo interativo. Dessa maneira, essa disciplina auxilia no ensino da língua 

materna, sobretudo por levar aos professores direcionamentos que o ajudarão a 

desenvolver práticas pedagógicas que possibilitem o conhecimento das variedades 

linguísticas por meio de atividades descritivas e analíticas voltadas à 

conscientização e respeito às diferentes formas de linguagem. 

A variação da Língua Portuguesa ocorre por conta de fatores internos, mas 

também devido a diversos fatores que são externos a ela e que podem ser devido à 

origem geográfica, ao status socioeconômico, ao grau de escolarização, à idade, ao 

sexo, ao mercado de trabalho e às redes sociais. Esses fatores influenciam no uso 

da língua positiva ou negativamente. Quando a influência é negativa, o usuário da 

língua tem sua fala estigmatizada, gerando assim o preconceito linguístico que está 

presente nas escolas brasileiras. 

Sobre isso, Mollica relata que:  

 

Os estudos sociolinguísticos oferecem valiosa contribuição no 
sentido de destruir preconceitos linguísticos e de relativizar a noção 
de erro, ao buscar descrever o padrão real que a escola, por 
exemplo, procura desqualificar e banir como expressão linguística 
natural e legítima (MOLLICA, 2010, p. 13). 
 

O ambiente escolar apresenta-se como um espaço rico para se realizar 

pesquisas investigativas aplicadas na área da linguagem, com destaque para a 

variação linguística e, a Sociolinguística apresenta subsídios ao ensino da Língua 

Portuguesa por considerar a realidade linguística dos falantes levando em conta 

fatores linguísticos (de ordem fonético-fonológica, morfossintática, semântica etc) 

como também fatores extralinguísticos (sexo, idade, status socioeconômico, entre 

outros). 
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2. AS COMPETÊNCIAS COMUNICATIVA E INTERACIONAL 

2.1 COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

 

O termo competência surgiu a partir de estudos realizados por Noam 

Chomsky, em seus estudos, o pesquisador não considerou aspectos sociais da 

língua. A posteriore, Dell Hymes reconhece a relevância da teoria desenvolvida por 

Chomsky, mas acrescenta que os conhecimentos concernentes à estrutura 

linguística para a formação de sentenças e a aceitabilidade ou não de tais sentenças 

não são suficientes para explicar a complexidade da comunicação que, segundo ele, 

envolve além dos conhecimentos linguísticos, fatores socioculturais que influenciam 

o ato comunicativo. Na sua concepção, “[...] falar uma língua implica estar integrado 

a determinada comunidade de falantes, a um conjunto de práticas sociais 

relacionadas à comunicação entre as pessoas” (MORATO, 2008, p. 42), já que as 

comunidades de fala padronizam as formas de uso da língua. 

Na década de 1960, o autor tratava da Etnografia da Fala, posteriormente 

renomeada por Gumperz e Hymes (1972) Etnografia da Comunicação, que 

analisava o comportamento linguístico de comunidades de fala, levando em conta os 

aspectos socioculturais pelos quais os falantes são permeados no ato comunicativo. 

Fundamentado nesse campo, Hymes entende que a língua deve ser analisada em 

correlação com a cultura, no contexto cultural de uso da língua, desse modo, dá 

origem ao termo Competência Comunicativa que, segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 

73), “é bastante amplo para incluir não só as regras que presidem à formação das 

sentenças, mas também as normas sociais e culturais que definem a adequação da 

fala”.  

Como vemos, o conceito de Hymes sobre competência, além de englobar os 

conhecimentos linguísticos para formação de sentenças, abrange conhecimentos 

sobre as normas sociais de uso da língua, que definem “o que, como, quando e para 

quem” falar em diferentes situações de interação. 

 

2.2 COMPETÊNCIA INTERACIONAL 

 

A ideia de competência interacional teve início com os trabalhos de Claire 

Kramsch (1986), mas se consolidaram com os estudos realizados por Young. 
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Entendemos que interagir é muito mais do que comunicar, pois na 

comunicação o ato comunicativo acontece de forma individual, dependendo apenas 

da cognição dos interlocutores sem necessitar, portanto, da ação conjunta desses 

para a realização e construção das práticas discursivas. Desse modo, podemos 

dizer que “competência interacional não é o conhecimento ou a posse de uma 

pessoa individual, mas é coconstruída por todos os participantes em uma prática 

discursiva, e a competência interacional varia com a prática e com os participantes” 

(YOUNG, 2008, p. 101)3, ou seja, a competência interacional não possui um caráter 

monológico, mas sim plural, já que exige dos participantes de uma interação, 

conhecimento compartilhado de procedimentos e práticas discursivas. 

Para Young (2008), competência comunicativa e competência interacional se 

distinguem, fundamentalmente, por dois aspectos: a primeira não necessita de uma 

ação/construção conjunta dos interagentes para acontecer. Já a segunda, depende 

dessa ação/construção para a negociação de sentidos entre eles. Assim sendo, 

entendemos que a competência interacional não é apenas resultado de abstração e 

nem somente uma habilidade para usar a língua em distintas situações sociais, mas 

que ela é algo local, contextual e construída conjuntamente pelos participantes nas 

atividades interativas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho representa um recorte de uma pesquisa em andamento. Para a 

sua realização, foram feitas entrevistas com 35 alunos. As entrevistas aconteceram 

na sala de Informática da escola campo e foram gravadas por meio de um celular da 

marca Samsung, modelo J6. 

As entrevistas constavam de 10 perguntas sobre variação linguística, 

preconceito linguístico, usos da língua, entre outros. Porém, para esse trabalho, 

selecionamos apenas 5 questões para a análise. São elas: 1. Você sabe o que é 

variação linguística? 2. Para você o que é preconceito linguístico? 3. Você já passou 

por alguma situação de preconceito linguístico? Fale sobre isso. 4. O professor 

trabalha a questão da variação linguística nas aulas? De que forma? 5. Em relação 

                                                                 
3
No texto original: “[...] interactional competence is not the knowledge or the possession of an 

individual person, but it is co-constructed by all participants in a discursive practice, and interactional 
competence varies with the practice and with the participants” (YOUNG, 2008, p. 101). 
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ao uso da língua, você acha que ela deve ser usada da mesma forma em todas as 

situações de comunicação? Por quê? 

 

3.1 CONHECENDO OS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

A sala de aula do terceiro ano C matutino é composta por 35 alunos, com 

faixas etárias entre 17 e 19 anos. A maioria nasceu no DF, alguns poucos nos 

Estados do Nordeste como: Bahia, Piauí, Maranhão, Alagoas, uma no Estado do 

Goiás e outra em Minas Gerais. Embora a maioria tenha nascido no DF, muitos 

deles são descendentes de Nordestinos (BA, CE, MA, PI, AL, PB, RN), Nortistas 

(TO), Centro-Oestinos (GO, DF), e Sudestinos (MG), alguns chegaram a morar 

cerca de 5 a 10 anos no Maranhão, Bahia e Tocantins. 

Todos residem, atualmente, em Ceilândia-DF, distribuídos entre os bairros P. 

Norte, Sol Nascente, Ceilândia Norte, Expansão, Incra 9, Ceilândia Sul e Pinheiro. A 

maioria mora com os pais, padrastos, madrastas, irmãos(ãs), outros com avós, 

primos(as), tios(as). Alguns deles trabalham em cidades distintas de onde residem.   

O grau de escolaridade dos familiares varia entre analfabetos (poucos), 

Ensino Fundamental completo ou incompleto, Ensino Médio completo ou incompleto 

e Ensino Superior completo ou incompleto.   

Alguns alunos costumam ler textos variados em casa, uns focam nas leituras 

do PAES. Os familiares, na maioria, não têm o hábito de ler. Todos os discentes 

manifestaram o desejo de cursarem uma faculdade, pouquíssimos ainda não 

decidiram qual curso querem fazer.   

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

PERGUNTA 1 - Você sabe o que é variação linguística? 

Aluna 1 – “Sim. Variação da língua, mas a forma de falar em diferentes regiões, 
diferentes pessoas, cada um tem um jeito de falar diferente, algumas palavras, 
sotaque.” 

Aluna 2 – “Sei. É as características é de como o povo fala em determinadas regiões, 
todas as regiões têm uma variedade linguística diferente, pode ser o mesmo país, 
mas apresentam umas divergências na fala.” 
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Pelas respostas dadas pelas alunas concluímos que elas têm noção do que é 

variação linguística. Com exceção de uma única aluna, que não deu uma resposta 

que conseguisse responder satisfatoriamente essa questão, todos os demais alunos 

trouxeram em suas respostas, noções de variação linguística, ainda que algumas 

respostas não tenham sido tão precisas. 

 

PERGUNTA 2 – Para você o que é preconceito linguístico? 

Aluna 3 – “Quando, por exemplo, eu tomo a minha língua como verdade. Então se 
você fala diferente da minha forma simplesmente não, eu acho que você tá errado e 
eu sou a certa.” 

Aluna 4 – “Preconceito linguístico acho que é você excluir a pessoa por causa da 
forma que ela fala e muitas vezes isso acontece é assim, às vezes você acredita que 
a pessoa tá falando errado, mas ela não tá, ela fala de forma correta, só que tem 
uma diferençazinha. Às vezes ela usa algumas palavras que você não conhece, às 
vezes tem um sotaque, mas não significa que a pessoa fala errado. Às vezes ela 
conjuga todos os verbos da forma mais correta possível, só que têm algumas 
diferenças.” 

 

Como pode ser observado, as informantes têm noção de que a língua é 

usada de formas distintas e que tais usos não constituem erros. Porém, pessoas 

desinformadas e/ou preconceituosas, veem essas distinções como erros e, muitas 

vezes, julgam os falantes que não dominam a variedade culta da língua, como 

incompetentes linguisticamente. Dizer que uma pessoa não sabe falar só porque ela 

não domina a variedade de prestígio, cujo acesso é, preferencialmente, daqueles 

com os níveis de escolaridade e socioeconômico superior ao da maioria dos 

falantes, é negar o fato de que todo falante nativo domina sua língua materna. 

 

PERGUNTA 3- Você já passou por alguma situação de preconceito linguístico? Fale 
sobre isso. 
 

Aluna 5 – “Já, há muito tempo, quando eu era menorzinha   
[...] 
Eu tinha entrado na esco...mudado de escola, né?” 
 
Pesquisadora – “Hunrum” 
 
Aluna 5 – “Aí eu era da particular e fui pra pública, aí eu falava mais puxado, né? 
Porque convivendo e tudo mais e aí falavam que eu não sabia falar, falavam que eu 
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falava diferente, que eu era estranha, que o meu jeito de puxar era da roça e tudo 
mais.” 
 
Pesquisadora- “E como é que você se sentia?” 
 
Aluna 5 – “Ah, eu me sentia (riso) meio que excluída, né? Que todo mundo falava 
igual, falava gíria e tudo mais e eu me sentia mais deixada de lado.” 
 
Pesquisadora- “Hunrum.” 
 

Aluno 6 – “De preconceito linguístico? Já, eu tenho uma experiência bem páia, pode 
contar?” 

Pesquisadora – “Quero saber.” 

Aluno 6 – “Uma vez, eu tava na Água Mineral, eu tinha acho que uns 13 anos. Tava 
na Água Mineral com a minha família, aí eu tava brincando com meus primos, né? E 
a gente tava brincando, brincadeira de criança, né? Criança tem energia, a gente 
tava brincano e tipo pelo jeito da gente falar, pelo jeito da gente se comunicar um 
cara lá chegou, né? E falou não num sei o que e, sai daqui de perto. A gente tava lá 
perto dele. Sai daqui de perto. É certeza que esse povo é lá do Setor P, lá daquelas 
favelas lá de baixo. Num sei o que, tipo com, é realmente um preconceito bem 
evidente, entendeu?” 

Pesquisadora – “Hunrum” 

Aluno 6 - “E isso pelo jeito que a gente se comunicava, pelo jeito que a gente falava 
e falando, tipo, com gírias daqui de baixo, né? 

Pesquisadora – “Hunrum.” 
 
Aluno 6 – “E ele tratou a gente dessa forma. Foi bem desagradável.” 
 

Fazer a pessoa se sentir diferente, excluída e inferior pelo seu modo de falar, 

além de ser uma atitude preconceituosa, desrespeitosa e intolerante, chega a ser 

desumana. O que fica evidente é que o preconceito linguístico está atrelado ao 

social como notamos na fala do segundo informante. 

 

PERGUNTA 4 – O professor trabalha a questão da variação linguística nas aulas? 
De que forma? 

 

Nessa questão a turma ficou bem dividida nas respostas. Uns disseram que o 

professor trabalha muito pouco sobre variação, outros disseram que ele não 
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trabalha, alguns disseram que ele trabalhou em anos anteriores e houve aqueles, 

maior parte, que disseram que o professor trabalha o assunto de diversas formas 

como por meio de explicações, comentários, textos, atividades, poemas etc. Desse 

modo, trouxemos para a discussão, duas respostas que se contrapõem. 

 
Aluna 7 – “Trabalha.” 
 
Pesquisadora – “De que forma?” 

Aluna 7 – “No começo do ano, no primeiro bimestre que a gente tava fazendo 
redação, ele trabalhou muito porque na redação tu tem que colocar mais a forma 
padrão, né? Então, ele explicou muito pra gente sobre isso, ele trouxe pra gente 
poemas escrito conforme a língua mesmo das pessoas, língua não, o sotaque 
mesmo das pessoas e ele colocou um poema, se eu não me engano, eu não sei, 
aquele da pátria amada que incentivou a fazer o hino. Ele mostrou pra gente que ele 
colocava, tipo, muitas gírias no poema e ele colocou tipo, muitas palavras que não é 
do nosso vocabulário tipo “Bá”, “Tchê”, essas coisas assim. Ele mostrou muito pra 
gente. Do Maranhão também ele mostrou pra gente alguns sotaques do Maranhão 
que eles têm lá, que a gente não usa aqui e ele coloca esses poemas assim, é uma 
forma (palavra ilegível) dele mostrar pra gente. A gente fez vários trabalhos sobre 
isso.” 

 

Aluno 8 – “Esse ano não porque não é conteúdo do terceiro ano, mas já trabalhou 
no primeiro.” 

 

Algumas respostas coincidiram com a resposta dada pela aluna no primeiro 

excerto. Desse modo, compreendemos que o professor de Língua Portuguesa tem 

trabalhado o fenômeno da variação linguística em sala de aula ainda que, segundo 

alguns alunos, de forma pouco exploratória, contribuindo, assim, para a ampliação 

das competências dos alunos para se comunicarem e interagirem, por meio da fala e 

da escrita, de forma mais eficiente. Segundo Martins, Vieira e Tavares (2014, p. 13):  

 

Ao professor, cabe, no papel que lhe foi confiado: (i) dar orientações 
seguras nas atividades de produção textual, valendo-se das 
preferências pautadas nas efetivas normas de uso brasileiras faladas 
e escritas; (ii) promover, nas atividades de leitura e de escrita dos 
mais diversos gêneros, o reconhecimento de usos linguísticos pouco 
familiares à comunidade de fala a que pertencem seus alunos, por 
serem esses usos pertencentes a outras variedades, prestigiadas ou 
não, ou, ainda, a outras sincronias. 

 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 122-134 

 

 

132 

PERGUNTA 5 – Em relação ao uso da língua, você acha que ela deve ser usada da 
mesma forma em todas as situações de comunicação? Por quê? 

 

Aluna 1 – “Ah, não.” 

Pesquisadora – “Por quê?” 

Aluna 1 – “Têm situações que pedem a fala de um jeito, têm situações que pedem a 
fala de outro. Eu tava comentando isso hoje de manhã com um colega. Tem gente 
que quer falar aquelas palavras mais rebuscadas em todos os lugares, não dá certo. 
Cê vai falar com uma pessoa simples, você vai complicar as palavras? A pessoa não 
vai entender nada do que cê tá falando. Agora, têm situações, por exemplo, fazer 
uma redação. Aí cê tem que usar todas as palavras bonitinhas que cê encontrar na 
vida! Eu acho que não, acho que pra cada situação a gente tem que se adequar.” 
 

Aluna 4 – “Não, eu acho que quando você tá com a sua família, com os seus 
amigos, você pode falar duma forma mais livre, né? E agora existem situações que é 
necessário seguir a norma padrão, né? Uma entrevista de emprego, no seu trabalho, 
numa redação. Mas quando você tá com seus amigos, com a sua família, você. Eu 
falo isso muito pra minha mãe que ela reclama muito assim sobre as gírias, né? Ela 
não gosta. Eu falo: mãe, a gente tem que saber de tudo, a gente tem que conhecer 
as coisas que têm ao nosso redor e também tem que conhecer a norma padrão e 
saber usar em diferentes lugares.” 

 

Como se percebe, as alunas demonstram uma compreensão acerca do tema 

abordado, ainda que não tenham um domínio do jargão conceitual próprio da área. 

Notamos que elas têm a percepção de que a língua varia e a noção de adequação 

ao uso linguístico em decorrência da situação, do ambiente, dos interlocutores. A 

sociolinguística não considera erros no uso da língua feito por falantes nativos, mas 

reconhece usos diversos como legítimos e, por isso, opta pelo emprego de termos 

como “adequado/inadequado”, em lugar de “certo/errado”. Observamos que as 

respostas dadas pelas estudantes contemplam esse pressuposto sociolinguístico, 

registrando, nesse prisma, que a primeira estudante encerra sua fala dizendo: “[...] a 

gente tem que se adequar”. Essa ponderação reflete o nível de percepção acerca da 

língua e de como se alinha ao sentido de Linguística como ciência que se ocupa do 

estudo acerca dos fatos da linguagem, sem uma preocupação dogmática 

prescritivista.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Sociolinguística considera imprescindível para um bom desempenho 

linguístico do falante o conhecimento sobre a variação linguística. Entendendo que é 

papel da escola munir os aprendizes de conhecimentos sobre a sua língua materna 

e seus usos e funções esse trabalho trouxe à baila a questão de como o estudo e a 

consciência sobre o fenômeno da variação linguística nas aulas de Língua 

Portuguesa contribuem para a ampliação das competências comunicativa e 

interacional em estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola situada 

em Ceilândia-DF.  

Nesse sentido, além da reflexão sempre necessária impulsionada pela 

pesquisa, ao entendermos a partir da conclusão de que os alunos têm noções do 

que é variação linguística, noções de adequação da fala e da escrita em 

conformidade com as situações comunicativas/interativas vivenciadas pelos usuários 

da língua, podemos traçar estratégias significativas para o ensino de língua em sala 

de aula considerando a percepção dos discentes acerca da própria língua e de seu 

ensino. 

No que tange à pergunta sobre o que é preconceito linguístico, observamos 

que os discentes sabem o que é preconceito linguístico e reconhecem que 

preconceito linguístico e preconceito social estão entrelaçados. 

Em conformidade com as respostas dadas pelos alunos quando questionados 

se já sofreram preconceitos linguísticos, verificamos que alguns deles já sofreram 

preconceito linguístico nas modalidades escrita e falada da língua ou presenciaram 

cenas de preconceito, inclusive no ambiente escolar. 

Embora alguns estudantes tenham afirmado que o professor não trata do 

fenômeno da variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa, percebemos 

pelas respostas dadas pela maioria, que este trabalha o fenômeno em sala de aula 

por meio de textos, explicações, comentários, atividades, vídeos etc. 

Quando questionados se a língua deveria ser usada da mesma forma em 

todas as situações de comunicação, os alunos mostraram que têm consciência de 

que as distintas situações comunicativas/interacionais nas quais nos envolvemos 

diariamente exigem dos falantes comportamentos linguísticos que se adéquem a 

elas. 

Desse modo, concluímos que a escola CED 11, ainda que de forma pouco 

exploratória, tem cumprido com o papel de ampliar as competências linguísticas dos 

discentes para uma comunicação/interação mais efetiva, mas que ainda é 
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necessário que os docentes estabeleçam uma relação dialógica com os estudantes, 

incluindo uma reflexão constante e uma autoavaliação no que diz respeito à sua 

prática e às suas escolhas metodológicas, bem como em relação aos tipos de textos 

a serem usados, considerando o perfil discente.  

À guisa de conclusão, lembramos Ludwig Wittgenstein que nos diz “As 

fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo”. Nesse sentido, 

entendemos que criar um espaço oportuno ao trabalho com as variações linguísticas 

é mais do que cumprir um programa de ensino, ou cumprir o ideal de uma política 

linguística. É, sobretudo, alargar fronteiras! Possibilitar a efetiva inclusão! 
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RESUMO: Este artigo trata-se de um estudo elementar que reúne elementos de 

natureza social, histórica e linguística do Cabo-Verdiano (CV). O objetivo geral é 

fornecer um panorama descritivo-comparativo da sócio-história e da estrutura de 

quatro das variedades dessa língua: Santiago, Fogo (Sotavento) e Santo Antão e 

São Vicente (Barlavento). Os objetivos específicos são: (i) rever a composição sócio-

histórica dessas variedades insulares do CV e (ii) descrever e comparar aspectos 

fonético-fonológicos de tais variedades crioulas, nas quais, como nas demais línguas 

do mundo, é frequente o fenômeno da variação linguística. As referências básicas, 

entre outras, são Carreira (1972), Lang (1999), Veiga (1996) e Rodrigues (2007). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contato Linguístico. Crioulo Cabo-verdiano. Fonética e 

Fonologia. Variação fonético-fonológica no Cabo-Verdiano. 

 

ABSTRACT: This article is a elementary study that brings together elements of a 

social, historical and linguistic nature of Cape Verdean (CV). The general objective is 

to provide a descriptive-comparative overview of the socio-history and structure  from 

four of the varieties of  this language:  Santiago, Fogo  (Sotavento) and Santo Antão 

and São Vicente  (Barlavento). The specific objectives are: (i) to review the socio-

historical composition of these insular varieties of CV and (ii) to describe and 

compare  phonetic-phonological aspects of these creole varieties, in which, as in 
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other languages of the world, the phenomenon of linguistic variation is frequent.  The 

basic references, among others, are Carreira (1972), Lang (1999), Veiga (1996)  and 

Rodrigues (2007). 

 

KEY WORDS: Linguistic contact. Caboverdian Creole. Phonetics and phonology. 

Phonetic-phonological variation in Cape Verdean. 

 

 

Apresentação 

 Uma língua crioula resulta do contato intenso e, por vezes, extenso, entre 

povos multilíngues, e emerge como fruto efetivo dos confrontos, ajustes e consensos 

das situações de contato que lhe deram origem. O Crioulo Cabo-Verdiano (CCV) ou, 

simplesmente, Cabo-verdiano (CV), língua crioula de base lexical portuguesa falada 

no Arquipélago de Cabo Verde, é uma dessas línguas. Ele surge no contexto de 

contatos iniciais abruptos e eventos sequenciais graduais entre portugueses e 

africanos, em diferentes eras, etapas e localidades do arquipélago. Isso contribuiu 

para gerar uma língua composta por sistemas linguísticos variáveis, que, aqui, serão 

estudados em sua contraparte fonético-fonológica. 

 Assim, nos itens que se seguem, apresentam-se, em (1),  a descrição sócio-

histórica  e, em (2),  a descrição estrutural do Cabo-Verdiano, a partir do contraste 

entre suas variedades linguísticas mais representativas no cenário glotopolítico 

geral: Santiago e Fogo (Sotavento) e Santo Antão e São Vicente (Barlavento) 

 

 

1. Descrição Socio-histórica  do Cabo-Verdiano 

Localizado na Costa Oeste da África, o Arquipélago de Cabo Verde é composto 

por dois ilhéus – Branco e Raso – e por nove ilhas. Quatro delas no Sul – Santiago, 

Fogo, Maio e Brava – e cinco no norte – Santo Antão, São Nicolau, São Vicente, Sal e 

Santa Luzia (desabitada). Sua localização privilegiada no oceano Atlântico vai 

favorecer as ações e interações que se deram nos séculos das grandes descobertas. 

Aqui, essa composição sócio-histórica será revista para as ilhas de Santiago e Fogo 

(Sotavento), em 1.1, e para Santo Antão e São Vicente (Barlavento), em 1.2. 

 

1.1. Ilhas de Sotavento 
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Ilha de Santiago — Em 1462, Portugal mandou povoar a Ilha de Santiago para 

integrar o Arquipélago Cabo Verde às suas estratégias comerciais. A ilha ficava 

próximo o suficiente do continente africano para os navios do Reino aportarem e 

distante o bastante dos Rios da Guiné para evitar ações ofensivas dos poderes 

africanos. Essa posição estratégica do Arquipélago no Atlântico favorecia os planos 

do Reino na Guiné ao mesmo tempo em que oferecia condições para a criação de 

uma sólida base de apoio e intercomunicação.  Segundo registros anônimos 

(ANÓNIMO, 1784, p. 20), o povoamento de Santiago ficou a encargo D. Fernando, 

príncipe de Espanha e irmão do rei de Portugal. 

Na parte sul do Arquipélago, a ilha de Santiago, capital da colônia de Cabo 

Verde, foi descoberta “habitada de muitos homens pretos, que por tradição se dizia ter 

procedido de um rei Jalofo” (ANÓNIMO, 1784, p. 25). Para Carreira (1972), no 

entanto, esses jalofos integravam grupos pequenos que ancoraram na ilha por 

fatalidade, enquanto os números expressivos de jalofos, na realidade, teriam sido 

trazidos do Reino do Caior por Pero Vaz, em 1448, e chegaram após os portugueses. 

Santiago é descrita como “a mais rica e dotada pela natureza”, e “está mais 

fronteira ao mesmo Cabo-Verde, em distância de 100 léguas” (ANÓNIMO, 1784, p. 

22).  Na sua sede, Ribeira Grande, concentram-se muitos dos fatos que repercutirão 

nas ilhas do sul e do norte. Entre elas, a ilha vizinha chamada de Fogo por causa de 

“um pico de grande altura para a parte leste, que dizem terá, pela linha imaginária, 

uma légua até o cume, de onde saía um grande Vulcano” (ANÓNIMO, 1748, p. 29).   

Para povoar Santiago, Verlinden (1963, p. 33) conta que Noli trouxe três barcos 

italianos maiores que as caravelas portuguesas, nas quais, conforme Carreira (1972, 

p. 21) vieram “portugueses do Alentejo e do Algarve e, provavelmente, de outras 

áreas do país, talvez, mesmo do norte, todos em número reduzido”.  Mendes Corrêa 

(1954, p. 25) acresce “fidalgos de Portugal, genoveses e espanhóis ou seus 

descendentes e alguns flamengos, (...) criados e outros trabalhadores como artífices e 

trabalhadores braçais”.  

Carreira (1983, p. 54) diz que o Reino enviou “portugueses, genoveses, 

sevilhanos, castelhanos e outros” para Santiago e Fogo. Mendes Corrêa (1954, p. 

139) destaca a presença de judeus e degredados: “judeus, mouros, mais cedo ou 

mais tarde; em número maior ou menor, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, 

indianos”.  Para povoamento dessas duas ilhas de Sotavento, em 1461, chegaram 

alguns casais do Algarve com os primeiros donatários.   



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 135-155 

 

 

138 

Mas, na explicação de Lopes de Lima (1844 apud Ribeiro, s/d, p. 38), por 

causa da distância e das dificuldades impostas pelo clima e pelo solo das ilhas, o 

infante D. Fernando precisou solicitar ao rei de Portugal “liberdades e franquezas” 

para os colonos. Diante disso, o Reino promulgou a Carta de Privilégios de 1466, 

documento que autorizava aos portugueses instalados em Santiago o resgate de 

escravos na Guiné para o povoamento.  

Dessa forma, Noli, Diniz Eannes e Ayres Tinoco resgataram “grande número 

de escravos para o arroteamento das terras” (CARREIRA, 1972, p. 21).  Dentre eles, 

conforme Tenreiro (1956), africanos “das etnias Felupe, Jalofo, Balanta, Papel e 

Bijagó, provenientes de grupos da Costa da Guiné, aproximadamente a margem sul 

do Senegal ao Rio Orange, no limite de Serra Leoa”, e também fulas e sudaneses 

(RIBEIRO, s/d, p. 37). 

Aos poucos, a captura violenta de escravos ou assaltos começava a ser 

substituída pela tática dos tratos de comum acordo entre as partes, europeus e 

régulos africanos, para que o quantitativo de escravos fosse aumentado sem o 

empreendimento de maiores esforços pelos europeus. Os escravos passaram a ser 

negociados com os régulos de cada região por meio de compra direta, comércio 

mudo ou permuta por mercadorias de necessidade ou preferência.   

Muitos escravos foram trazidos da Guiné para trabalharem na cultura do 

algodão do Fogo, que produziria uma panaria bem cotada nos tratos e resgates da 

costa africana. Todavia, entre os povoadores de Santiago e Fogo não se encontram 

apenas escravos, mas também seguiam com  negociantes e capitães de navios 

africanos livres, como “banhuns, cassangas e buramos, os quais por a continuação e 

comunicação que têm com os nossos portugueses, são mui ladinos e falam muitos a 

língua portuguesa (...) indo-se fazer cristãos a ilha de Santiago” (BRASIO, 1600 apud 

CARREIRA, 1972, p. 310) 

Gradativamente, foi acontecendo a migração de moradores da Ribeira Grande 

e “muitos negros cativos” para a ilha do Fogo (AMARAL, 1964, p. 35), ao mesmo 

tempo em que alguns escravos eram enviados para cuidarem de animais e culturas 

nas outras ilhas. Iniciava-se, assim, o “movimento silencioso, não captado pelas 

fontes oficiais” do povoamento das outras ilhas do Arquipélago, em especial as de 

Barlavento (MENDES CORRÊA, 1954, p. 130).  

Em 1476, Santiago é atacada pelo Reino de Espanha, e o donatário António de 

Noli alia-se à Espanha. Ele só volta a ser vassalo do reino português, quando 
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Portugal e Espanha concluem o Tratado das Alcáçovas, em 1479. Por esse tratado, a 

Espanha reconhecia o direito de Portugal sobre a Guiné e Cabo Verde (VERLINDEN, 

1963, p. 44).  

Nesse meio tempo, de acordo com Carreira (1972, p. 108), a produção e o 

comércio de Santiago haviam progredido. Os recursos da ilha concentravam-se no 

cultivo de cereais, criação de gado, apanha da urzela, sal e chacina das cabras.  No 

Fogo, o milho era para subsistência e o algodão, para comércio. O Arquipélago havia 

se tornado o principal fornecedor de gado para a costa da Guiné no comércio com 

grupos de “Jalofos, Mandingas e Fulas”. 

Em Santiago, a primeira paróquia de Ribeira Grande foi fundada em 1462. Os 

sacerdotes foram mandados à Ilha pelo infante D. Fernando, em 1466, para converter 

os africanos que estavam sendo resgatados pelos europeus (MENDES CORRÊA, 

1954, p. 129). Em Fogo, de acordo com Ribeiro (s/d, p. 15), existiam “clérigos e 

cónegos tão negros como azeviche, que fariam inveja pelo seu saber e compostura, 

aos das nossas catedrais”.  

Em 1533, foi criada a Diocese de Santiago. Os sacerdotes eram os 

responsáveis pela ladinização dos escravos e, consequentemente, em alguma 

medida, por parte da transformação das línguas em contato. O processo de 

ladinização, em si, compreendia o ensino do Português e o de um ofício aos escravos 

e só terminava quando eles conseguissem comunicar-se por um pidgin de base 

portuguesa ou aprendessem ofício de carpinteiro, ferreiro entre outros.  

Os padres e assistentes cuidavam do batismo, da catequização e do ensino do 

português.  Carreira (1977, p. 27) destaca que o ensino de ofícios manuais, 

encarregavam-se “os brancos artesãos, muitos deles degredados”. Os escravos 

ladinos, ou seja, treinados em algum ofício e rudimentos da Língua Portuguesa, 

tinham alta cotação, enquanto era baixa a cotação dos escravos boçais, aqueles sem 

aprendizado algum. Era certo que os escravos deveriam ser ladinizados no 

entreposto de Santiago antes de serem levados para Portugal, Madeira, Canárias, 

Sevilha, Cádis, Antuérpia e Índias de Castela, em especial as Antilhas.  

Nas ilhas de Santiago e Fogo, a mestiçagem foi desencadeada cedo, devido à 

“escassez de moradores e a forma ampla com que se planeia o povoamento” 

(TENREIRO, 1956, p. 9). Em 1513, havia 162 habitantes na Ribeira Grande, sendo 

“58 brancos moradores, 56 naturais de Portugal, 12 padres, 4 mulheres brancas 

solteiras, 16 negros e negras” (CARREIRA, 1977, p. 26). No Fogo, o número de 
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mulheres europeias era diminuto e esse foi um dos motivos da miscigenação entre 

europeus e escravas nessa e noutras ilhas.   

Em Cabo Verde, Andrade (s/d, p. 44) confirma que a “miscigenação do sangue, 

da língua e da Cultura teria também a contribuição de espanhóis, franceses 

(normandos e bretões), ingleses, holandeses e outros”. Daí que, no cômputo geral, 

como conta Feijó (apud CARREIRA, 1972, p. 64), resultaram as três castas que 

existentes nas ilhas: “brancos (...) pretos (...) mulatos (...) esta última casta 

augmentou muito quando começaram no século XVI a ser mandados (...) degredados 

(...) não descontinuando  nunca a introdução da escravaria na costa”.  

Em 1512, o entreposto foi deslocado para Lisboa, mas Santiago continuava a 

ser escala de navios vindos da Guiné.   E, de 1510 a 1513, Santiago, Fogo e Maio 

foram concedidas a um só arrendatário.  Em 1528, a Ilha do Fogo foi doada ao Conde 

de Penela, e, em 1532, foi nomeado um Feitor dos tratos dos algodões.  Toda a 

produção dessa ilha era permutada por escravos e outros itens na faixa costeira da 

Guiné; sua panaria transformou-se em moeda corrente entre a Guiné e outros 

territórios estrangeiros.    

No século XVI, a capital da província, Ribeira Grande, havia prosperado e 

começava a despontar a Vila de Nossa Senhora da Praia, atual capital de Cabo 

Verde. De 1530 a 1549, a entrada de escravos em Santiago manteve-se regular, 

apesar da exigência de que os escravos fossem levados a Lisboa. Os colonos de 

Santiago descendiam dos primeiros donatários, sesmeiros e escravos, e alguns 

migraram para o Fogo, onde os moradores passavam a proprietários da terra 

gradualmente (cf. SILVA REGO, 1966, p. 18). 

 Ilha do Fogo – Em 1490, a Ilha do Fogo foi doada a Diogo Afonso, que levou 

somente animais e escravos para lá. Para Andrade (s/d, p. 47), “provavelmente foi a 

segunda a ser povoada, antes do fim do século XV”.  Outros autores, no entanto, 

argumentam que a primeira notícia sobre Fogo é dada apenas em 1503, quando são 

arrendados seus direitos juntamente com Santiago. Essa ligação entre as duas ilhas, 

fez com muitos estudiosos afirmassem que a história de Fogo se desenvolveu às 

sombras de Santiago. 

Entre os primeiros povoadores da Ilha do Fogo, cuja capital foi estabelecida em 

São Filipe, Ribeiro (s/d, p. 37) destaca “reinóis portugueses (...) seus servos, 

trabalhadores humildes e escravos negros, recrutados entre as populações do litoral 

da Guiné (...) estrangeiros, menos do que nas atlântidas” por causa das dificuldades 
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impostas pelo clima árido do arquipélago.  De acordo com Andrade (s/d, p. 47), esses 

estrangeiros eram os servos brancos de D. Fernando e seus escravos.  

De 1574 a 1580, Santiago, Fogo em conjunto com toda a Guiné foram 

arrendadas a dois portugueses.  Carreira (1977, p. 27) relata que, em 1582, havia em 

Santiago 11.700 escravos e, no Fogo, havia 2.000. Eram 1.608 habitantes residentes 

brancos e pardos (mestiços) livres e 400 forros, casados.  Os escravos 

representavam 87,3% da população num total de 13.700, dos quais 4.500 eram 

convertidos e 2.000 instruídos com esse fim.   

Nessa época, o algodão de Fogo continuava a ser usado nos tratos da Costa 

da Guiné e do Rio São Domingos.  No entanto, longos períodos de estiagem geraram 

crises de fome no Arquipélago. Nas crises de 1580 a 1583 e de 1590 a 1594, muitos 

grupos de africanos e mestiços naturais da terra, os chamados “pretos da terra”, 

saíram de Santiago e Fogo para a Guiné. Esse período de fome coincidiu com o início 

da dominação espanhola, que duraria de 1580 a 1640, sobre Portugal e Cabo Verde. 

Os primeiros casos de alforria no Arquipélago são registrados a partir de 1580. 

Inicialmente, consoante Carreira (1972, p. 369), a alforria era concedida aos escravos 

dos mouros e dos gentios que, doutrinados e ensinados na fé, tendo perseverado até 

serem batizados, deveriam ser avaliados por um preço considerado favorável à sua 

liberdade. Eles deveriam ser libertados caso não fossem vendidos três meses após o 

batismo.  

No início do século XVII, em Santiago, Fogo e outras ilhas, os senhores 

alforriavam os escravos quando estavam à beira da morte para obter a graça da 

expiação dos seus pecados. Esses escravos libertos iriam contribuir também para o 

povoamento das outras ilhas ocupadas apenas por escravos anteriormente. Dentre 

essas outras ilhas, encontram-se Santo Antão e São Vicente, ilhas de Barlavento, 

região norte do Arquipélago. 

 

1.1. Ilhas de Barlavento 

Ilha de Santo Antão — A Ilha de Santo Antão, segundo o Anónimo (1784, p. 

34), estava “em distância de 48 léguas da ilha de Santiago. Inacessível por toda 

parte por causa dos rochedos, tem de ir por serras a pique, por cima do mar”.   

Próximo a essa, a Ilha de São Vicente era uma das ilhas chamadas “Desertas” 

juntamente com Sal e Santa Luzia.  Pelo Anónimo (1784, p. 36), a Ilha de Santo 
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Antão era a maior, “quase toda árida, não produz mantimento, algodão e urzela (...) 

tem um Porto que é o melhor de todas estas partes; é uma grande baía abrigada de 

todo o vento”. 

Para Santo Antão, conforme Lopes de Lima (1877 apud FERRO, 1998, p. 19), não 

foram enviados povoadores logo após a descoberta, e a ilha “ainda mais por meio 

século se conservou despovoada”. Em 1538 ou 1548, Santo Antão foi doada a João 

de Souza. Esse donatário e seus colonos foram liberados para resgatar na Guiné, 

isentos do pagamento de tributos ao Reino como uma forma de incentivo ao 

povoamento.  

A Ilha de Santo Antão começa, então, a ser povoada no início do século XVI, 

quase meio século depois das Ilhas de Sotavento.  Silva Rego (1966, p. 11) refere-se 

ao fato de o povoamento dessa ilha ter começado com escravos, antes de 1548, e 

que havia na ilha “gado sendo explorado industrialmente para carne, peles e sebo.” 

Ainda em 1606, o Padre Barreira (1606 apud FERRO, 1998, p. 21) reforçou em seus 

escritos que, em Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista, não havia “mais do que gado”.   

Em 1724, o donatário de Santo Antão, Marquês de Gouveia, vende a ilha aos 

ingleses, e a população só toma conhecimento do ocorrido quando um navio inglês 

aporta na ilha e deixa um intendente.  Tempos depois, casais ingleses chegam para 

ocupar a ilha. Quase meio século, os ingleses foram expulsos, e D. João IV, monarca 

de Portugal resolveu, então, ordenar o povoamento da ilha por portugueses e por 

espanhóis vindos das canárias.  

Em Santo Antão, desde o início, houve grande miscigenação. Em 1731, essa 

era a segunda ilha mais populosa do Arquipélago com 4.302 habitantes. Desse total, 

eram 10 brancos, 1.746 mulatos, 1.900 forros e 646 escravos (FERRO, 1998, p. 20). 

E essa população mestiça sofreu com fomes e epidemias. Nas crises de 1741 a 

1742 e de 1773 a 1775, mesmo com a intervenção da Companhia do Grão Pará e 

Maranhão, criada na segunda metade desse século XVIII em Portugal, houve 5.000 

vítimas na ilha até meados de 1774.   

A alforria em Santo Antão começou, em 1759, com a libertação dos 1.096 

escravos do Duque de Aveiros que havia sido executado em Belém, após atentado 

contra D. José, rei de Portugal. Lopes de Lima (1877 apud Ferro, 1998, p. 20) 

assegura que a ilha foi devolvida para a Coroa “toda povoada d’escravos, que os 

seus ricos donatários ali tinham introduzido da Guiné, e com os quais a tinham 

unicamente colonizado, sem admitirem casaes Europeus”. 
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Em, 1801, na Ilha de Santo Antão, as terras da Ribeira da Torre e outros 

lugares foram distribuídas aos habitantes como “bens de raiz” (cf. ROCHA, 1990, p. 

93). Entretanto, essa alegria que foi ofuscada pela longa estiagem que culminou 

numa crise de fome de 1804 a 1806. De 1824 a 1826, a crise foi amenizada com os 

rendimentos da urzela à revelia do Reino.  

De 1823 a 1826, a Fome do Pai Thomaz em Santo Antão refletiu em São 

Vicente. De 1831 a 1833, a fome reduziu a população de Santo Antão.  Mas, 

passada essa fase, em 1836 e 1850, são criadas as primeiras escolas primárias da 

ilha com ensino ao encargo dos padres (CARREIRA, 1972, p. 442).  

O povoamento das ilhas de Barlavento deveu-se à necessidade de produzir 

mercadorias para o comércio em geral e para o tráfico no Arquipélago.  Silva Rego 

(1966, p. 40) descreve que, antes que os moradores de outras ilhas e as autoridades 

responsáveis se decidissem por uma colonização efetiva, se passou algum tempo 

enviando para as ilhas do norte do Arquipélago apenas escravos, “gente sem 

importância social”. Por esse motivo, o que se dizia das ilhas de Barlavento é que 

eram “povoadas de cabras e não de gentes”.  

Ilha de São Vicente — Antes dos séculos XVII e XVIII, os vizinhos de Santo 

Antão e São Nicolau levavam o gado para São Vicente, que, por esse motivo, era 

conhecida como uma das “Ilhas-Montado”.  Eles apanhavam urzela, recolhiam 

âmbar e animais marinhos na ilha. Livres ou escravos, os moradores eram parceiros 

de caçadores clandestinos que faziam chacinas de gados nas ilhas e comercializam 

carnes e couro com diversas partes do continente. Eles também eram cúmplices de 

estrangeiros que, às vezes, reparavam as forças ou construíam, ali, suas 

embarcações.  

 A ilha de São Vicente, como informado pelo piloto anônimo de 1784, possuía 

um porto natural chamado Porto Grande. Era conhecida pelos navegadores como “La 

garganta”, e, por isso mesmo, serviu de entreposto clandestino à navegação 

continental. Segundo Correia e Silva (2000, pp. 22; 32), nos finais do século XVII, 

“baleeiros americanos, comerciantes ingleses, piratas de diversas proveniências 

escalam São Vicente e recobram as forças”. No século XVII, é mandado “um 

sindicante (...) para coibir a clandestinidade entre estrangeiros e nacionais.   

Em 1781, o Reino determinou que a Ilha de São Vicente fosse povoada, e 

propôs aos insulanos isenção de impostos por dez anos. Todavia, os moradores de 

Santiago e de Fogo não se animaram. Em 1793, no entanto, um português residente 
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no Fogo propôs levar 20 casais livres e 50 escravos para a Ilha (CORREIA E SILVA, 

2000, p. 37). O acordo foi fechado em 1795, mas o Reino insistia que o povoamento 

fosse feito não só por insulares, mas também por casais de Portugal e dos Açores.  

A partir de 1785, a falta de chuvas instala a crise de 1790 em todas as ilhas. 

Em 1791, morreram mais de 8.000 pessoas no Arquipélago. Algum anos depois, em 

1797, foram instalados em São Vicente os primeiros colonos vindos do Fogo.  Houve 

um período de muitas chuvas, naquele ano, o que estimulou os insulares a 

começarem o povoamento da ilha.   

Em 1821, o governador trouxe 298 pessoas de Santo Antão para residirem em 

frente ao Porto Grande em São Vicente. Agora, camponeses sem-terra, degredados 

insulares e recém-chegados, podiam ir para a ilha.  Nessa altura, conforme Correia e 

Silva (2000, pp. 50-53), a maior parte dos moradores era oriunda “de Santo Antão e 

não descendente dos foguenses”.  Ainda assim, o povoamento de São Vicente não 

progredia. Segundo Correia e Silva (2000, p. 48), “desde 1813, vegeta uma população 

diminuta (...) aventureiros, pastores de rebanhos alheios, prostitutas e degredados.”   

Do final do século XVIII até o século XIX, os americanos foram grandes 

parceiros comerciais de Cabo Verde (cf. Correia e Silva, 2000, pp.  40-43). Entre 1812 

e 1814, no entanto, com a guerra entre americanos e ingleses, São Vicente perdeu o 

comércio de peles, gado, sal e pescado. Todavia, com a oferta de isenção de direitos 

para investimentos aos estrangeiros, Portugal garantiu que, em 1838, fosse instalado 

em São Vicente o primeiro armazém pelo Capitão John Lewis para abastecer a British 

East Indian.  

Essa concessão de direitos, contudo, aplicou-se somente à Inglaterra, país 

que, por volta de 1836, havia se aliado a Portugal em torno da abolição da 

escravatura, o que, de fato, só veio a acontecer definitivamente no Arquipélago por 

volta de 1876/8.  Foi por meio dessa concessão que a companhia inglesa Royal Mail 

Steam Packet construiu seus armazéns na capital da ilha de São Vicente, Mindelo, 

para abastecer os navios no trajeto Inglaterra-Brasil. 

E, assim, de 1850 a 1860, acontece o chamado “povoamento significativo” de 

São Vicente, incentivado pelo Cônsul inglês John Rendall e seus armazéns de carvão 

em frente ao Porto Grande do Mindelo. Em 1851, foram criadas as comarcas de 

Sotavento e Barlavento.   De 1851 a 1896, fundaram-se outras companhias 

carvoeiras. A revolução trazida pelos vapores ingleses atraiu ondas migratórias para 

São Vicente.  Nessa altura, caracterizado por falares ou  variedades insulares do sul e 
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do norte, o Cabo-verdiano estava consolidado nas ilhas.  

 

 

2. Descrição Estrutural do Cabo-Verdiano 

Esse item contempla a descrição linguística ou estrutural do Cabo-verdiano, 

mais especificamente sua composição consonantal e vocálica. Com essa finalidade, 

em 2.1., são apresentados os quadros fonético-fonológicos das consoantes e das 

vogais de Santiago e Fogo e Santo Antão e São Vicente. Na sequência, são tecidos 

comentários sobre esses quadros. Em 2.2., são apresentados quadros e respectivos 

comentários sobre as variações consonantal e vocálica entre as ilhas em destaque. 

 

2.1.  Quadros Fonético-Fonológicos das Consoantes e Vogais 

Quadro 1a –    Quadro Fonético das Consoantes das Ilhas de  Santiago e Fogo 

           MODO 

   DE ARTICULAÇÃO 

PONTO  DE  ARTICULAÇÃO 

 Bilabial  Labio Dental Dental Alveolar     Palatal  Alveopalatal  Velar 

Oclusivas surda    p             t      k 

sonora    b            d     g 

Fricativas surda        f   s               

sonora        v  z               

Africadas surda               t  

sonora               d  

Nasal   m     n           

Líquidas    Lateral         l           

 

Vibrantes

    

 Simples                  

 Múltipla                  

 

Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 144 

Quadro 1b–       Quadro Fonético das Consoantes das Ilhas de  Santo Antão e São Vicente 

           MODO 

   DE ARTICULAÇÃO 

PONTO  DE  ARTICULAÇÃO 

Bilabial  Labiodental Dental Alveolar  Palatal  Alveop. Velar  Uvular 

Oclusivas surda    p             t      k  

sonora    b            d     g  

Fricativas surda        f   s             

sonora        v  z             

Africadas surda         t   

sonora         d   

Nasal   m     n         

Líquidas    Lateral        l         

Vibrante                      R  

Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 145 
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No quadro fonético em (1a), encontram-se registrados vinte e dois (22) fones 

para Sotavento. Isso se deve à inserção da vibrante múltipla /r/ e da nasal velar //. 

As vibrantes simples e múltipla são frequentes em Santiago e Fogo.  À primeira vista, 

elas parece terem-se fundido numa vibrante mista entre /r/ e  //, mas Lopes da Silva 

(1984, p. 105) ressalta que o que há é alternância entre ambas, sendo característico 

de Santiago a ocorrência do “r vibrante múltiplo substituído pelo simples, e, 

inversamente, o vibrante simples pelo múltiplo, quando em posição intervocálica”, 

como  téra para terra (terra).  

Nos dados da ilha de Santiago e Fogo, registraram-se as formas bariga 

(barriga), buru (burro) e karu/karu (carro/caro). Sobre a alternância entre a vibrante 

simples / / pela vibrante múltipla /r/, o autor em foco diz que ocorre em Fogo, 

raramente. Ele exemplifica com moru (morro) e karapáti (carrapato).  Deste modo, 

não com base nos dados coletados, mas embasando-se na literatura que destaca a 

menor regularidade – ocorrer em menos contextos e com menos frequência–, 

considerou-se a vibrante simples // como fonema e a múltipla [r] como alofone 

desta em alguns contextos de Santiago e Fogo.   

 Para Veiga (1996, p. 51), a nasal velar [] “tem pouco rendimento funcional 

em crioulo”. Porém, na forma da primeira pessoa do singular (N= eu), essa nasal é 

geral em todo o Arquipélago.  No Cabo-verdiano, conforme Macedo (1979, p. 129): 

“uma consoante nasal incorpora as traços da consoante que precede.” Devido a 

essa dependência contextual, essa velar será considerada variante de /n/ e /m/ em 

Santiago e Fogo, estando em formas cristalizadas como sin [si] e  tambén [tãbe]. 

   Em (1b), registram-se vinte e dois (22) fones para Barlavento, devido ao 

acréscimo da vibrante uvular [R] e da nasal velar []. Em Santo Antão e São Vicente, 

a vibrante uvular [R] é um traço característico. Ela é mais frequente do que a 

vibrante simples (a vibrante múltipla quase nem aparece). Em posição inicial, 

apenas a vibrante uvular é realizada, como em rót (rato), roxpet/rexpet (respeito). Na 

posição medial e final, realizam-se distintivamente, como em kór e kórr (caro, carro).  

Em suma, em Santo Antão e São Vicente, as vibrantes uvular e simples são 

distintas no meio e no fim de palavras. Lopes da Silva (1984, p. 139) acrescenta que 

o “R mantém-se uvular [R] ou alveolar [] nas ilhas”, e que a variante alveolar é mais 

“corrente em Sotavento, mas também se encontra em Barlavento, ao lado do r 
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uvular. Sucede mesmo coexistirem os dois tipos de r entre diferentes membros da 

mesma família. O r uvular é quase de regra na ilha de Santo Antão...”.    

A ocorrência da nasal velar // é menos frequente em Barlavento do que em 

Sotavento no final de palavras. Nessa posição, pairam dúvidas entre a ocorrência 

desse segmento e um “vazio fonético”, como em [alge e [alge0] (alguém). Sua 

ocorrência certa consta em vocábulos como ya (sim), interjeição muito utilizada.  

 Descritos os segmentos consonantais e alternâncias entre eles, passa-se à 

exposição dos fonemas vocálicos do CV em geral no quadros (2a) e (2b) a seguir:  
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Para Santiago e Fogo, listaram-se 10 fones por causa das semivogais [j ] e [ w]. 

Como se tratou das semivogais em (1), desta feita, abordam-se peculiaridades de 

Santiago e Fogo, como a alternância entre as vogais central baixa [a]  e central média 

[], como em kal~kl (qual).  Em Sotavento, no contexto tônico, a ocorrência de [a] 

parece mais frequente. Mas, somente por um grau na altura, torna-se difícil diferenciá-

las, a não ser pela posição que ocupam nos vocábulos. Em posição átona, identifica-

se mais facilmente a ocorrência de [. Assim, em Santiago e Fogo, considera-se /a, 

/ fonemas distintos na posição tônica  e alofones, na átona.  

Para as ilhas de Santo Antão e de São Vicente, listaram-se 10 fones com o 

acréscimo das semivogais [j] e [w].  Dedica-se, aqui, ao tratamento dos traços 

peculiares dessas ilhas, posto que as semivogais já estiveram em pauta. Em Santo 

Antão e São Vicente, a vogal central média // parece mais frequente (mais 

aparente) do que a baixa /a/. Fica-se na dúvida se a prolação foi a da média ou a da 

central baixa. Dessa maneira, em Santo Antão e São Vicente, as vogais [a, ] podem 

ser consideradas fonemas e alofones livres de /a/ e de //, nas posições tônicas e 

átonas.  

 

2.2. Alternâncias consonantais e vocálicas entre as ilhas  

A variação linguística, como nas demais línguas do mundo, é uma constante entre 

as ilhas cabo-verdianas. Inicialmente, para tratar desse fato, no quadro 3, expõem-se 

vocábulos5  com fonemas consonantais das ilhas de Santiago e Fogo (Sotavento) e 

Santo Antão e São Vicente (Barlavento):  

                                                                 
5
 Na escrita do Cabo-verdiano será utilizado o ALUPEC— Alfabeto Unificado para Escrita do Crioulo (Cf. Veiga, 1996, p. 42) 
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Fonte: RODRIGUES, 2007, p. 146 

    

No terreno das oclusivas /p, b, t, d, k, g/ — em Santiago e Fogo, há casos de 

alternância entre /b/ e [g] como dugudja (debulhar)  e  gorgoléta (borboleta). Em Santo 

Antão e São Vicente, a labial /b/ alterna com [p] em bstid~pstid [~vstid] (vestido).  No 

campo das dentais, com exceção de Santiago, há alternância em todas as ilhas entre 

/d/ e [t], como tspois~ txpox (depois), tkaí (decair).  Em Sotavento, /d/ e [] alternam 

em sábadu~sabru (sábado). Nos dados, registraram-se rabida~ravira (revidar, revirar) 

para Sotavento e rabidâ~ruvrá (revirar) para Barlavento. Para Lopes da Silva (1984, p. 

105), “dadas as relações entre o d e o r vibrante simples [alveolares, sonoras]... não 

admira que nas ilhas do Fogo e de Santiago se encontrem alguns vocábulos em que 

o r foi substituído por d”. Em Fogo, ele cita dispadise (espairecer)  e karéda (carreira).  

Em Santiago, rosadi (rosário), bida (virar). Entre as velares /g/ e [k], registraram-se em 

Santiago e Santo Antão: gafanhotu~kafanhotu (gafanhoto) e gud~kut (agudo).  

No ambiente das fricativas /f, v, s, z, , / e africadas / td/ — em todo o 

Arquipélago, as labiodentais /v/ e [b] alternam em formas como bes~ves (vez), 

vstid~bstid,  bida~vida. Entre as alveolares /s/ e [z], ocorre neutralização, em todas as 

ilhas,  no contexto de “vogal aberta + s e no contexto pré-consonantal com consoante 

sonora”, como em mas~maz e mezma~mesma (mesma).6  Lopes da Silva (1984, p. 

106-107) descreve que no Arquipélago, “o s tem o valor de s antes de consoante 

surda, e de z antes de consoante branda.” Somente em Santo Antão e São Vicente, 

têm “o valor”  de // e //, respectivamente.  Em Barlavento,  a fricativa alveolar /s/ 

alterna com a palatal [] em posição inicial em skóla~xkóla (escola). Nas ilhas, há 

troca entre /s/ e ]  como em xinta~xintâ (sentar), manxi ~manxê (amanhecer).  Em 
                                                                 
6
 Nesse particular, concorda-se com Veiga (1982, p. 38) de que essa é uma “configuração difícil de ser identificada”. 
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Santiago, há a troca característica entre /s/ e [z], como em fasi (fazer) e kasa (casa). 

Nessa ilha e em Fogo, /s/ alterna com , como em franzidu~ franjidu (franzido) e 

rezistu~ rejistu (registro).  Em todas as ilhas, ocorre alternância /s/ ~ [j] em formas do 

tipo: dipos ~ dipoj (depois). Diferentemente das demais ilhas, em Santiago, a fricativa 

palatal // realiza-se como [g]: jenti = genti e alterna-se em Fogo. Em Santiago e 

Santo Antão, // alterna-se [d]:djogu~ jogu (jogo) e kándja~kánja (canja).   Nas 

quatro ilhas, / / alterna com [: greja ~grexa (igreja),biaji ~biaxi  (viagem), sux~xux 

(sujo), xenti ~jenti (gente). A alternância entre e // e [d] é mais frequente em 

Santiago: juelhu~djuedju~duedju (joelho). Em Santiago e Fogo, a africada 

alveopalatal alterna com a fricativa palatal // em txuma~txoma-txumá~txomá 

(chamar), txuba~txuva (chuva), etc. Em Santo Antão e São Vicente, a africada palatal 

típica de Sotavento /d/ alterna com [j] em badju~baj (baile) e odjá~ojá~oá (olhar). 

No contexto das líquidas /l, / — A rotacização de /l/ em [] ocorre em 

todas as ilhas, mas é característica de Fogo. Em todo Arquipélago, a palatal // 

alterna com []: fólha~ fódja ~fója (folha), fidju~filhu ~ filju~fii (filho). Em Barlavento, 

o //  não alterna com [d], como é comum em Sotavento.  A yodização do // e do 

// em [j] é comum: trabólh~trabói (trabalho), fidj~fi~fi (filho). Em nenhuma ilha, 

registrou-se alternância ou vocalização do /l/ em [w].  No terreno das Vibrantes, as 

alternâncias mais evidentes foram comentadas depois de (1a) e (1b).  Todavia, para 

Santiago e Fogo, citam-se ocorrências entre a vibrante simples // e a lateral [l] e a 

semivogal [j], como em letratu (retrato) e  katxol~katxoi (cachorro).  

No âmbito das nasais /n, / — Em todas as ilhas, a nasal palatal // e a 

alveolar [n] alternam-se, como em konxi~konxê (conhecer) e manxi~manxê 

(amanhecer); e a bilabial /m/  com a dental /n/ em kunsá~kumsá (começar). A 

alternância de [] com a alveolar /n/  não é frequente no Cabo-verdiano.  Nos dados 

coletados, identificou-se casos dessa configuração, quando a palavra consituía frase 

sozinha ou estava no final de uma frase completa.  Os exemplos são: 

algen~alge~alge  (alguém), tem~te (tem), sin~si~si (sim), yan~ya~yá (sim). 

Neste ponto, aproveita-se para destacar entradas recentes e eruditas que não 

têm sido alteradas ou alternadas como de costume no Cabo-verdiano registrados em 

campo (i), e casos citados literatura  (ii). No âmbito de (i),  não têm havido substituição 

das fricativas // e // pelas africadas /t/ e /d, respectivamente, em vocábulos como 
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lixu e lix (lixo) e jaru e jórr (jarro), nos dois grupos de ilhas. Em formas de entrada 

recente como tilivizon ~ tilivizãu (televisão), o fonema /v/ não se alterna com [b] nas 

ilhas. Em Sotavento, há casos como o de izami~ inzami~izam (exame) em que o /z/ 

tem ocorrido intervocalicamente no lugar de [s] como era de costume. A palatal // em 

vez de [d] está mais frequente nas ilhas em geral.  No contexto de (ii), estão /t/ e /d/  

retroflexas antes de [a, e, i, u] (cf. Lopes, 1984, p. 95) e as oclusivas aspiradas: khoph 

(copo) e photh (pote), que não foram mais registradas em Barlavento; alternâncias 

entre [k]~[g] em kósga~gosga (cócegas); [k] ~[t] em kentâ~txentâ (esquentar); [s] ~ [r] 

em losna~lorna (losma), [g] ~ [] em sangi ~sanji (sangue); [l] ~[j] em alkatron~ 

aikatron (alcatrão)  em [j] em barbanti~baibanti (cf. Macedo, 1979, p. 95-98; 121). 

Deste ponto em diante, passa-se a descrever a realização de fonemas 

vocálicos nas ilhas de Santiago, Fogo, Santo Antão e  São Vicente. Abaixo, no quadro 

4, tem-se exemplos de vocábulos com os fonemas vocálicos: 

 

 As vogais geram grandes diferenças no Cabo-verdiano: sua presença ou 

ausência em determinada posição, sua tonicidade ou não podem determinar a forma 

do vocábulo  de uma ilha a outra. Em todas as ilhas, é comum a ocorrência das vogais 

médias /e //  em sílaba tônica de paroxítonas terminadas em / ou /a/ Para a 

média aberta //, há casos como kabésa (cabeça) e manéra (maneira). Para a média 

aberta /, góta (gota), bóka (boca) e fórsa (forsa). Em Sotavento, há casos esparsos 

da vogal média em vocábulos terminados em /u/ ou /r/, como em sédu (cedo), ténpu 

(tempo) e sér (verbo ser). 

Entre as ilhas do Sul e as ilhas do Norte um traço distintivo marcante é a 

existência das vogais altas /i/ e /u/ no final de vocábulos somente em Sotavento. 

Enquanto que em Barlavento, nessa posição, é realizado um zero fonético, um schwa 
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(a média //) ou um “e mudo”. E esse fato acarreta alguns dos processos diferenciais 

que se observam entre os dois grupos dialetais do Arquipélago.  

Quando a palavra termina em  /u/ em Santiago e Fogo, a sílaba tônica com /a / 

é realizada como a vogal média aberta anterior //  em Santo Antão e São Vicente: 

piladu-pilód (pilado) e fatu-fót (roupa). Quando a palavra termina em /i/ em Santiago e 

Fogo, a sílaba tônica com  /a/ é realizada como a vogal média aberta anterior //, em 

Santo Antão e São Vicente: lakri -lékr (lacre) e  vinagri- vinégr (vinagre).  Em 

paroxítonas de Sotavento terminadas por // ou /u/ com sílaba tônica /i/, a sílaba pre-

tônica com [] é realizada com /e/: galinha-gelinha (galinha) e amigu-emig (amigo), 

em Santo Antão e São Vicente.  

Em Santiago e Fogo, em paroxítonas terminadas em /i/, a média anterior tônica 

// realiza-se como //, como em lébi (leve), alégri (alegre). Em Santo Antão e São 

Vicente, ocorre a média fechada, como lêv (leve) e alêgr (alegre).  Em paroxítonas 

terminadas em /u/, a vogal média anterior /e/ tônica realiza-se como a média aberta 

//, em Santiago e Fogo, como em marélu (amarelo), xinélu (chinelo).   Em Santo 

Antão e São Vicente, o vogal realizada é a média fechada /e/, como em xinêl (chinelo) 

e marêl (amarelo). Em Sotavento,  há casos esparsos e cristalizados: é= e   até = te, 

só=so.  

Em paroxítonas terminadas em /i/, em Santiago e Fogo, a média posterior 

tônica /o/ realiza-se como //, como em bódi (bode), póbri (pobre). Em Santo Antão e 

São Vicente, ocorre a média fechada /o/, como em bôd  (bode), pôbr (pobre). Em 

Barlavento, esse fechamento é comum em monossílabos e oxítonas: fê (fé), marê 

(maré). Em Sotavento, ocorrem médias abertas. Em paroxítonas terminadas em /u/, a 

média  /o/ tônica realiza-se como a média aberta //, em Santiago e Fogo, como em 

katóliku (católico). Em Barlavento, ocorre com a  média fechada: katôlk (católico).  

Para iniciar o assunto das vogais nasais no Cabo-Verdiano, citam-se opiniões 

de alguns autores. Lang (1999, p. 51) descreve oito vogais orais e cinco nasais no 

Cabo-verdiano, excetuando-se //  e //. Macedo (1971, p. 88-89) postula seis vogais 

orais [a,  , e, o, i, u] e  seis contrapartes nasais, dado que os fonemas orais “passam 

por um processo de nasalização no ambiente de consoantes nasais”. Veiga (1996, p. 

63) revela que “o comportamento das vogais nasais é praticamente o mesmo que o 

das vogais orais, por isso não tiveram tratamento à parte.”   
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Em outro texto, porém, Veiga (1982, 1996, p. 79) declara  que “toda vogal oral 

pode se nasalizar”, visto que “a nasalização não é uma marca vocálica, mas sim um 

condicionamento contextual de vogal + consoante nasal, ou seja, nasais são vogais 

orais + traço nasal (n).” Assim como Veiga (1996) e Couto e Souza (2006), acredita-se 

que as vogais nasais do Cabo-verdiano são nasais do ponto de vista fonético. Do 

fonológico, a elas se aplica a interpretação de Macedo (1979) de que = V + N,  

quando uma vogal “precede uma consoante nasal que é seguida por outra consoante” 

ou “é seguida por uma consoante nasal que está no limite de palavra”. 

Abaixo, organizou-se o quadro 5 para trazer exemplos de vocábulos com as 

chamadas vogais nasais para Santiago, Fogo e Santo Antão e São Vicente: 

 

 

Dulce Duarte (1961) reiterou o “desgaste da vogal nasal” no Cabo-verdiano que 

havia sido comentado por Lopes (1984[1957]). No contexto de vogal central baixa + N, 

por exemplo, esse fato parece ser corriqueiro como sinalizam esses vocábulos:  djánta 

(janta) e  matánsja (matança).  Em paroxítonas terminadas na vogal central média //, 

antes de m, n, nh, o /a/ tônico realiza-se totalmente aberto no Arquipélago: áma (ama), 

ántis (antes), banána (banana), mánha (manha). Veiga (1996, p. 45) cita pánu e pón 

(pano) para Sotavento e Barlavento, respectivamente. Quint-Abrial (2002, p. 105) cita 

mai (mãe) e  máma  (seio) para o Badio, variedade  da ilha de Santiago.  

Quanto ao [ã] final, em Santo Antão, a nasalidade foi conservada em certas 

formas e desapareceu em outras. No caso da vogal média fechada anterior tônica /e/ 

seguida por /m, n, /, em paroxítonas terminadas em /  / ou /a/, em todas as ilhas, 

passou a ser aberta, como em krénsa (crença) e lénha (lenha). Quanto ao /o/ seguido 
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de nasal + vogal em sílaba final terminada em /a/, os exemplos brigónha~vergónha 

(vergonha), afrónta (afronta) atestam a média aberta sem nasalidade nas ilhas. 

E, por fim, em Santiago e Fogo, nas paroxítonas terminadas em /i/, seguidas de 

/m, n, /, ocorrem médias abertas sem nasalidade: krémi (creme), sénpri (sempre).  Em 

Santo Antão e São Vicente, a média anterior é fechada e sem nasalidade: krem e 

senpr. Em Barlavento, nas paroxítonas terminadas por “e mudo” (ou zero fonético), as 

centrais /a, / tônicas palatalizaram-se em [e]: barbent (barbante) e grend (grande). E, 

nas paroxítonas terminadas em /u/ de Sotavento, as centrais /a, /  tônicas 

velarizaram-se em [o]: tántu = tónt (tanto), bránku = e brónk (branco).  

 

 

 

Considerações Finais 

 Ao final deste artigo, considera-se importante pontuar que o processo socio-

histórico pelo qual passaram as ilhas do arquipélago gerou sistemas linguísticos ricos 

e variáveis, nos quais fica evidenciada a força do fenômeno da variação linguística, 

especialmente no tocante ao aspecto mais perceptível de sua gramatíca, o fonético-

fonológico. Por meio desse panorama conjunto da socio-história e da estrutura do CV, 

então, pode-se, em escala maior, aventar que enquanto variedades do sul apresentam 

traços mais antigos, os quais, como defendem autores como Lang (1999), soam mais 

aproximados de sua africana ancestralidade,  variedades do norte, em especial a de 

São Vicente, como apontam Holm e Swolkien (2006),  apresentam traços mais 

contemporâneos e próximos do luso superstrato. Todavia, tanto sul quanto norte 

externam o Cabo-Verdiano como uma una e materna realidade. E este estudo, 

pontua-se, por fim, colaborou para o registro e retrato contundente desse fato. 

 

 

REFERÊNCIAS 

ALMADA, Maria Dulce de O.  Cabo Verde; Contribuição para o Estudo do Dialecto 

Falado no seu Arquipélago.  Estudos de Ciências Políticas e Sociais, no. 55. Lisboa: 

Junta de Investigações do Ultramar, 1961. 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 135-155 

 

 

155 

ANÓNIMO, Piloto. Notícia coreográfica e cronológica de Cabo Verde.  In: 

CARREIRA, António. Demografia Caboverdeana; Subsídios para seu estudo 

(1807/1983). Instituto Caboverdeano do Livro, Lisboa, 1784 (edição de 1985). 

CARREIRA, António.  O Crioulo de Cabo Verde; Surto e Expansão. 2ª. ed.  

Portugal: Gráfica Europeam, Mendes Martins, 1983. 

CARREIRA, António. Migrações nas ilhas de Cabo Verde.  Universidade Nova de 

Lisboa, 1977. 

CARREIRA, António. Cabo Verde; Formação e Extinção de uma Sociedade 

Escravocrata (1460-1878).  Memória, número 24.  Centro de Estudos da Guiné 

Portuguesa, 1972. 

COUTO, Hildo Honório do.  O crioulo português da Guiné Bissau.  Hamburg: 

Buske, 1994.   

COUTO, Hildo Honório do & SOUZA, Ulisdete Rodrigues de. As Consoantes Pré-

nasalizadas no Caboverdiano: por uma Interpretação Bifonemática. In: LANG, 

Jüergen et. Alii. 2006.  Cabo Verde; Origens da Sociedade e seu Crioulo. GNV. 

Gunter Narr Verlag Tübigen, pp. 133-146, 2006. 

HOLM, John & SWOLKIEN, Dominika. A Expansão do Crioulo Cabo-Verdiano para 

São Vicente: Fatores Sócio-Históricos na Difusão.  In: LANG, Jüergen et. Alii. Cabo 

Verde; Origens da Sociedade e seu Crioulo. GNV. Gunter Narr Verlag Tübigen, 

pp.199-220, 2006. 

LANG, Jüergen. O crioulo de Santiago (Cabo Verde): exotismo de aparência 

românica. In: Actas do Workshops sobre Crioulos, pp. 47-60, 1999.     

LOPES DA SILVA, Baltasar.  O dialecto Crioulo de Cabo Verde. (Escritores dos 

Países de Língua Portuguesa I).  Emprensa Nacional- Casa da Moeda. Lisboa, 1984 

(1ª. edição de 1957).  

MACEDO, Donaldo. A Linguistic approach to the Capeverdean Language.  Tese de 

Doutorado. Boston University School of Education, 1979. 

QUINT-ABRIAL, Nicolas. Langues Créoles, diachronie et procedes de 

reconstruction. In: Bulletin de La Sociéte de Linguistique de Paris. Tome XCVI, pp. 

265-284, 2002. 

RODRIGUES, Ulisdete R. de S. Fonologia do Caboverdiano: das variedades 

insulares à unidade nacional. Tese de doutorado. Universidade de Brasília, 2007. 

VEIGA, Manuel da. O crioulo de Cabo Verde; introdução à gramática. 2a. ed.  

Instituto Caboverdeano do Livro e do Disco, Instituto Nacional de Cultura, 1996.  



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 135-155 

 

 

156 

VEIGA, Manuel da.  Diskrison strutural di Lingua Kabuverdianu.  Institutu 

Kabuverdianu di Livru, 1982.  

 

 

 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 156-166 

 

156 

CONTRIBUIÇÕES AFRICANAS NA FORMAÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 
ELEMENTOS LINGUÍSTICOS E CULTURAIS 

 

AFRICAN CONTRIBUTIONS IN THE CONSTITUTION OF BRAZILIAN 
PORTUGUESE: 

LINGUISTIC AND CULTURAL ELEMENTS 
 

Roberta Pires de OLIVEIRA (UNB) 
 

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de investigar a contribuição africana e 
afrodescendente na constituição do Português Brasileiro e identificar o campo no 
qual ela é mais expressiva. Para tanto, desenvolveu-se pesquisa documental e de 
campo em que foram utilizadas referências bibliográficas das mais diversas áreas 
para atingir este objetivo. Enriqueceu este trabalho obras como “O povo brasileiro” 
de Darcy Ribeiro (1995), “Os africanos no Brasil” de Nina Rodrigues (2010), “O 
Português no Brasil” de Antônio Houaiss (1992), “O português da gente” de Ilari e 
Basso (2006), entre outros. As considerações finais que se obteve neste trabalho 
são as de que tanto no campo linguístico quanto no cultural, (i) a contribuição 
africana é elemento fundamental para a compreensão dos fenômenos variacionistas 
que caracterizam o português brasileiro como uma língua criada na efervescência do 
contato entre línguas e culturas que se encontraram e se fundiram nesse país 
continental; (ii) e os falantes cultos atuais do Português Brasileiro estão aos poucos 
perdendo a noção da formação de sua língua nativa e da expressiva e rica 
contribuição que nos legaram os primeiros africanos e toda sua descendência em 
solo brasileiro, sendo portanto, fundamental que novos estudos sociohistórios e 
sociolinguísticos surjam nessa área. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Português Brasileiro. Sociohistória. Fenômenos 
Variacionistas.  
 

 

Introdução 

    Tudo começou no Brasil em 1500 - o início de uma nova civilização. A terra 
avistada e habitada por índios começa a receber novos habitantes. No navio, 
portugueses e as tentativas de comunicação.  
    Após 50 anos da descoberta deste novo mundo e com o começo da escassez de 
mão de obra indígena, começou a comercialização dos escravos para o continente 
sul americano, o que já era lucrativo no continente europeu passou a ser lucrativo 
para a nova Colônia, o Brasil. A partir desse momento encontraram-se três 
diferentes culturas na nova terra: os índios, os portugueses e os negros de diversas 
partes da África.  
    Especialistas na história linguística do Brasil apontam que no início da 
colonização as línguas indígenas chegavam a cerca de 360 a 1.175 até 1.500 
línguas (Mattos cita Rodrigues (1986) e Houaiss (1985)). Estudo feito por Aryon 
Dall’Igna em 2013, indica que existem apenas cerca de 199 línguas indígenas no 
Brasil.  
    As primeiras línguas indígenas que entraram em contato com os portugueses 
foram o Tupi-Guaraní, Tupinambá, Tupiniquim e o Tamoio, mas foi com o Tupi-
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Guaraní que os falantes do português entraram em contato imediato no processo de 
colonização.  
    No conteúdo histórico de Mattos e Silva (2004), a institucionalização do tráfico de 
escravos em meados do século XVI com duração até o século XIX, fez com que o 
número de escravos trazidos para o Brasil ficasse entre 4 a 14 milhões, trazendo 
com eles de 200 a 300 línguas africanas (Émile Bonvini e Margarida Petter, 1998). 
Mesmo com essa grande quantidade de pessoas a propagação das línguas 
africanas não obteve sucesso, pois os grupos étnicos culturais eram separados para 
evitar reações de revolta aos comerciantes de escravos. A grande maioria desses 
povos era da família sul-equatorial Banto e em seguida das línguas Benuê-kwa, do 
Oeste africano.  
    Nos estudos de Nina Rodrigues (2010), o autor cita Visconde de Porto Seguro, 
afirmando que os povos que mais entravam na Bahia, advindos do Congo, de 
Moçambique e da Costa da Mina em decorrência da facilidade de navegação, e com 
a proximidade cultural de sua língua nativa Nagô, eram os que menos aprendiam o 
Português.  
    Com a miscigenação dos povos as línguas indígenas e africanas agregaram 
muitas influências à língua portuguesa brasileira, centrado nos aspectos lexicais que 
agregaram na distinção do Português Brasileiro (PB) para o Português Europeu 
(PE). Na língua indígena, generalizando o Tupi como “indigenismos”, e na africana a 
língua Banto como a de maior influência de empréstimos lexicais e morfológicos 
integrados ao português. 
    Após 517 anos da chegada de mais de 4 milhões de africanos ao Brasil, 
abordaremos neste trabalho quais as contribuições que tivemos da língua africana 
na formação da língua portuguesa brasileira, e quais aspectos permanecem em 
nosso dia-a-dia. Este estudo tem, assim, o objetivo de investigar e identificar, em 
obras produzidas, as contribuições africanas que foram registradas no léxico, na 
gramática e na pragmática. 
    Em linhas gerais, este é um trabalho de natureza exploratória, que pretende 
oferecer um panorama do cenário de contribuições registrados em estudos antigos e 
contemporâneos, todavia a contribuição atual espera acrescentar alguns elementos 
e contribuir para a discussão sobre a extensão e a influência da contribuição dos 
africanos e seus descentes no Português Brasileiro. Ao final será feita uma breve 
pesquisa de opinião com a finalidade de saber se os entrevistados têm o 
conhecimento da quantidade de influências africanas que carregamos em nosso 
cotidiano. 
    A questão de pesquisa deste trabalho é: como a contribuição africana pode ser 
sentida no Português Brasileiro? Em que campo ela é mais expressiva? Por quê? 
Como é avaliada? 
 

Metodologia 

    O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva e 
exploratória, com coleta de dados bibliográficos e de entrevista de opinião com 
pessoas de diferentes níveis de escolaridade. Este tema pode ser estudado tanto na 
área Crioulística como na Sociolinguística, todavia, será concentrado nesta última 
corrente.  
    Esse estudo insere-se no campo da pesquisa variacionista que, na definição de 
Fonseca (2002, p. 20)2, centra-se na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 
considera-se que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 
dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 
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    Para compreender o contexto da Sociolinguística, área em que se insere o tema 
estudado, seguiremos com os estudos de Alkmin (2003). Essa autora cita que 
Saussure (1916) divide o campo linguístico entre Linguística Interna e Linguística 
Externa, dicotomia que dividirá de maneira permanente o campo dos estudos 
linguísticos contemporâneos em orientações formais e orientações contextuais, 
sendo esta última fragmentada em interdisciplinas como a Sociolinguística, 
Etnolinguística, Psicolinguística etc. 
    Bright (1966) estabelece um roteiro para as atividades de pesquisa a serem 
desenvolvidas na Sociolinguística, como a identidade social do emissor ou falante; 
identidade social do receptor ou ouvinte; o contexto social; e o julgamento social 
distinto que os falantes fazem do próprio comportamento linguístico e sobre o dos 
outros, isto é, as atitudes linguísticas. 
    Para enriquecer a definição da Sociolinguística, Alkmin cita autores como 
Bachmann (1981), Hymes (1962) e Labov, que observam que a Sociolinguística 
floresceu no momento em que o formalismo da gramática de Chomsky alcançou 
grande repercussão. Com isso constataram que de um lado havia a preocupação 
com as relações entre linguagem e sociedade, que tinham raízes históricas no 
contexto acadêmico norte-americano; e por outro, a consideração do contexto social 
é posta com grande vitalidade no campo dos estudos linguísticos. Com a 
Sociolinguística surgem pesquisas voltadas para as minorias linguísticas, e para a 
questão do insucesso escolar de crianças oriundas de grupos sociais desfavorecidos 
(negros e imigrantes). 
    Alkmin (2003) define a Sociolinguística como o estudo da língua falada, 
observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais 
de uso. Como ponto de partida, a comunidade linguística, conjunto de pessoas que 
interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito 
aos usos linguísticos. 
    Ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação é existência de 
diversidade ou variação do emprego de diferentes modos de falar. A essas 
diferenças é dado o nome de variedades linguísticas, que por sua vez o conjunto de 
variedades é chamado de repertório verbal. 
    Partindo da definição da Sociolinguística, o presente trabalho será realizado com 
a coleta de dados feita por meio do levantamento de obras como “O povo brasileiro” 
de Darcy Ribeiro, “Os africanos no Brasil” de Nina Rodrigues, “Fonologia do 
Português Mato-Grossense: Uma perspectiva Crioulística” de Ulisdete Rodrigues, “O 
Português no Brasil” de Antônio Houaiss, “O português da gente” de Ilari e Basso, 
“Ensaios para uma sócio-história do Português Brasileiro” de Mattos e Silva, “A 
relevância dos processos de pidginização e crioulização na formação da língua 
portuguesa no Brasil” de Baxter e Lucchesi, “A concordância de gênero no falar 
cuiabano: A trajetória de uma mudança linguística em curso” de Rachel Dettoni, “A 
linguagem do Cafundó: crioulo ou anticrioulo?” de Taddoni entre outros. Nesses 
autores, iremos coletar dados em livros, artigos e documentários, onde estão os 
elementos só de língua e os elementos culturais, sendo que de língua será coletado 
tanto a questão gramatical quanto a lexical, e na parte cultural será  
explicada a parte sociohistórica e a parte cultural; a pragmática será observada 
apenas em relação a algumas atitudes comportamentais e traços culturais. 
 

Pressupostos Teóricos 

    Como base para a sociohistória deste trabalho, utilizaremos o texto de Mattos e 
Silva (2004), Ensaio para uma sociohistória do Português Brasileiro. A autora 
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buscou neste trabalho traçar uma pauta sintética de alguns dos trajetos de encontros 
e desencontros linguísticos no Brasil. 
    No texto de Mattos e Silva são observados os fatores sociohistóricos 
condicionantes na formação do PB, que para a autora tem a tentativa de 
compreender e explicitar a diferenciação do Português no Brasil em relação ao 
Português da Europa, dentre outros fatores, a sua complexidade em diversos 
contextos de interação linguística em solo brasileiro, na heterogeneidade de suas 
variantes regionais e sociais. 
    Para a autora, o predomínio do Português como língua de colônia/ majoritária a 
partir do século XVIII, torna o Brasil um país multilíngue, considerando a relação das 
línguas indígenas que chegava a cerca de mil idiomas, e as línguas africanas 
chegando a 300 idiomas. 
    No primeiro tópico sobre a demografia histórica do Brasil do século XVI ao XIX, a 
autora cita o estudo de Serafim da Silva Neto em que apresenta a primeira 
estimativa demográfica, chamado censo do Pe. José de Anchieta (1950[1575]:21)7 
em que a população existente no Brasil seria de 57.000 habitantes, nas últimas 
décadas do século XVI. Nesse censo, somando índios e negros, tem-se 32.000 não-
europeus, a maioria.  
    Seguindo com os dados, a autora afirma que os africanos e afrodescendentes 
estão no patamar de 60% da população do Brasil entre os séculos XVII ao XIX; 
tiveram que abdicar de suas línguas de origem e tiveram que aprender num 
processo de transmissão linguística irregular – na designação da crioulística atual – 
a língua da colonização. Para Mattos, foi essa multidão sem voz que deu forma ao 
português geral brasileiro. 
    Trazendo uma perspectiva geral, Ataliba T. de Castilho (s/d) cita que variados 
linguistas que seguem essa linha estudaram os processos de contatos linguísticos 
dos portugueses com os índios e os negros, e com isso, descobriram que há duas 
fases de contato, a primeira fase é a Pidgin, e a segunda a fase é o Crioulo.  
    Para os interesses comerciais, as pessoas precisariam de uma língua de 
emergência para se comunicarem, com isso, nasceu o Pidgin, usada apenas para 
interesses comerciais. Essa palavra, segundo alguns autores, é uma alteração do 
Inglês business, “negócio”.  
    Após a fase de contato inicial, caso as relações comerciais se firmassem, a língua 
passaria para uma fase mais avançada, a do Crioulo. Castilho (s/d) define como 
adaptação de uma língua europeia por falantes de outras línguas, em geral africanas 
e asiáticas, com as quais os europeus entraram em contato por interesse mercantil. 
    Serafim da Silva Neto também entra nas citações do autor (RIBEIRO,1889), para 
ele a base crioula explicaria as diferenças entre o PB e o PE. Para ele, essa base 
introduziu inovações no PB ao passo que, num movimento inverso, os falares rurais 
manifestaram uma tendência conservadora. 

Para discordar de todas essas hipóteses, o autor cita Tarallo (1986) que 
acredita que o processo de mudança do PB não se aproxima do PE. Pois, para ele, 
se tivéssemos tido um crioulo no Brasil, a europeização do país ocorrida no séc. XIX 
teria desencadeado um processo de descrioulização, e hoje estaríamos falando 
como portugueses – o que vem acontecendo em algumas ex-colônias africanas. 

E como exemplo de uma visão internacional, o autor cita Gregory Guy (1981), 
sustenta que nossa língua tem uma base africana. Castilho menciona que, no 
trabalho de Guy, esse autor exclui a possibilidade de um crioulo indígena, visto que 
os nativos brasileiros não desenvolveram com os portugueses o tipo de 
relacionamento social e de situações que costumam levar à crioulização. Ele 
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estabelece um plano cuidadoso para examinar a hipótese crioulística, o qual se 
desdobra em duas ordens de discussão: a busca de evidências linguísticas, e a 
história social da crioulização do Português. 

Castilho define que, sendo o Crioulo uma língua de contato, ele vai guardar 
as marcas típicas de aquisição de uma segunda língua: regularização da flexão (...). 

Em síntese, para o autor o Português Popular Brasileiro seria um vestígio da 
fase crioula. E, se é verdade que a língua escrita nos aproxima de Portugal, a língua 
falada aponta para outros rumos. 

Outros estudos crioulistas foram retomados na década de 90 com o Professor 
Hildo Honório do Couto, Alan Baxter e Dante Lucchesi, que redefiniram o crioulo. 

Do ponto de vista estrutural, eles mostraram que os linguistas começaram a 
partir da década de 60 a reiterar o fato de que as línguas crioulas apresentavam 
semelhanças estruturais muito fortes em relação às línguas envolvidas em sua 
formação. [cf. CASTILHO, 2000]. 

Esses autores aplicam tal quadro teórico ao estudo do crioulo de Helvécia, 
Bahia. 

Outras obras encontradas que apresentam comunidades com traços de 
africanismos ou crioulizantes são: Remanescentes de um falar crioulo brasileiro 
Helvécia-Bahia de Carlota Ferreira, Cafundó de Margarida Taddoni Petter e Mato 
Grossense de Ulisdete. 
    A comunidade afro-brasileira do Cafundó fica localizada no bairro rural da cidade 
de Salto de Pirapora, a 150 km de São Paulo. Essa cidade foi estudo constante de 
antropólogos e linguistas entre as décadas de 70 e 80. A descoberta dos 
descendentes de africanos que mantinham o dialeto de base Banto provocou 
discussões sobre a permanência de línguas africanas como fator de crioulização do 
PB. 

Porém, viu-se que o dialeto na verdade era mais próximo do caipira [cf. 
Amaral 1950], mas, também, Couto (1992) conclui que a linguagem do Cafundó é 
um anticrioulo, assim como o dialeto de São João da Chapada e os Calunga de 
Goiás e a língua de Mina em Minas Gerais. 

O estudo sobre a Fonologia do Português Mato-Grossense: Uma Perspectiva 
Crioulística de Souza (1999) constituiu em uma primeira tentativa de descrição e 
análise da fonologia do português mato-grossense, na perspectiva crioulística, 
visando inserir essa variedade no debate a respeito da (não) crioulização do 
português no Brasil. 

Os dados para essa pesquisa foram obtidos a partir de fontes variadas, que 
vão desde a recordação de termos ouvidos e guardados na memória do 
pesquisador, provenientes da família e de amigos, até a pesquisas bibliográficas e 
de campo. Sendo as fontes bibliográficas determinantes, por ser o Mato Grosso um 
estado muito grande, e por receber imigrantes de várias partes do país e a pesquisa 
de campo realizada com dois informantes maiores de setenta anos e a naturalidade 
mato-grossense. 

Buscou-se confirmar nesse estudo a necessidade de se observar, além da 
estrutura linguística, os movimentos históricos e as interações sociais para definir se 
houve ou não crioulização numa determinada língua. 
 

Conceitos Básicos da Sociolinguística e da Crioulística 

Para o conhecimento básico do conceito da Sociolinguística, Alkmin (2003, 
p.31) diz que “o objeto da Sociolinguística é o estudo da língua falada, observada, 
descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso”. 
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Dando continuidade de maneira simples e direta, Alkmin afirma que o ponto 
de partida da sociolinguística é a comunidade linguística, um conjunto de pessoas 
que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com 
respeito aos usos linguísticos. 

Rodrigues (2016) define a Sociolinguística como sendo a área que estuda a 
língua real em uso em determinada sociedade. Ela estuda variação, mudança, 
contato, surgimento e extinção de línguas, multilinguismo, atitudes e políticas 
linguísticas entre outros temas. 
 

Variação e Mudança 

Para Rodrigues (2016), dá-se o nome de Variação a gama de possibilidades 
que a língua realiza na sua habilidade de se transformar e ser transformada ao longo 
dos tempos, a cada novo momento, a cada novo interesse de representar ou 
significar o mundo, a cada nova geração. 

A autora cita que a teoria da Variação prevê formas em competição, 
chamadas variantes. Seus fatores condicionantes podem ser linguísticas/estruturais 
ou extralinguísticas sociais. As variáveis linguísticas encontram-se no léxico, na 
fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. As extralinguísticas 
compreendem origem idade, sexo, classe, escolaridade, profissão, formalismo ou 
não do discurso, entre outros. 

Baseando-se na teoria de Benveniste, para a autora Variação Linguística é 
propriedade inerente às línguas naturais, uma vez que todas as línguas do mundo 
irão apresentar algum grau de variação. Assim, acredita-se que a variação seja tal 
qual a própria língua e a sociedade. 
 

Norma e Preconceito 

Para variados autores, dá-se o termo norma-padrão para relacionar o grande 
sistema que era a língua com a fala. Para as variações individuais teria de surgir 
uma norma, algo que fosse além do indivíduo e da grande coletividade, sendo as 
escolhas dos grupos, normalmente os de mais prestígio, o que era habitual para 
estes como a forma correta da língua. 

Marcos Bagno (2000) mostra em seu estudo que diante das multiplicidades 
de línguas e de variedades linguísticas presentes na maioria dos países, foi 
necessário uma norma-padrão, uma seleção, na qual esta se baseava sobre a 
variedade linguística do centro do poder, na zona mais influente e mais rica 
economicamente. As escolhas da norma padrão foram feitas somente por critérios 
políticos e ideológicos “quem está no poder vai querer impor o seu modo de falar a 
todo o resto da população”. 

Sobre as observações do autor, podemos concluir que toda essa seleção 
torna-se um instrumento de dominação e exclusão, sendo todos os outros tipos de 
línguas e variações linguísticas— que sempre atingem a maioria da população— 
consideradas como a forma incorreta da língua. 

Para melhor entendermos as diferenças entre o certo e o errado que causam 
o preconceito linguístico, Bagno apresenta dois conceitos, o primeiro são os traços 
descontínuos e o segundo são os traços graduais. 

Os traços descontínuos, são determinadas características que se restringem 
à língua falada por pessoas que estão na base da pirâmide das classes sociais, 
formas de falar a língua que não avançam ate o topo da pirâmide e, justamente por 
isso, recebem a maior carga de rejeição e preconceito da parte dos falantes que não 
utilizam essas regras. 
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Os traços graduais representam formas de uso da língua que estão presentes 
na forma de todos os brasileiros, desde os mais pobres e analfabetos até os mais 
ricos e altamente escolarizados. A principal diferença é o grau de frequência com 
que essas regras são empregadas. Em geral estão nas falas menos monitorada das 
pessoas de classes sociais privilegiadas ou em contextos linguísticos específicos 
que favorecem seu uso. 

Sobre a Crioulística, Couto (1996) distingue como o estudo da história das 
línguas Crioulas e Pidgins. O autor destaca que apesar de o maior número de 
crioulos do mundo ser de base inglesa e francesa, o primeiro autor a propor 
princípios gerais para a formação dessas línguas foi Francisco Adolfo Coelho. Hoje 
em dia, a maior parte da crioulística é promovida por autores de língua inglesa, 
francesa e por último, a língua alemã. 

Denominando-se a Crioulística como a área que estuda o processo de 
crioulização das línguas, Pidgins e Crioulos são objetos clássicos por constituírem 
referencial básico para o estudo de qualquer língua ou variedade, como por 
exemplo: Semicrioulo, Anticrioulo, Língua Geral etc. 

A Crioulização é entendida como processo variável de aquisição (ou criação), 
determinado principalmente pelas variáveis da demografia e da estrutura social, 
além dos modelos disponíveis no substrato e no superstrato, que pode acontecer 
com maior ou menos intensidade, dependendo dos efeitos de todas as variáveis 
mencionadas, os seus resultados podem ser mais ou menos radicais, de acordo 
com o contexto envolvido (Baxter, 1998:110). 

Para Couto há duas contribuições da Crioulística para a Sociolinguística, a 
primeira é a de ter salientado a importância da história da língua, e a segunda, a 
ênfase na heterogeneidade dos sistemas linguísticos, contrariamente tanto ao 
sistema compacto social de Saussure quanto ao individual de Chomsky. 
 

Pidgin e Crioulos 

O Pidgin, na definição de Souza (1999), é um tipo de língua reduzida, que 
resulta do extenso contato de dois ou mais povos de línguas mutuamente 
ininteligíveis. É meio precário de intercompreensão, numa situação de 
multilinguismo. Modo de comunicação pragmático, que supre a falta de uma 
gramática comunitariamente aceita, o pidgin não é língua materna de alguém. Por 
parte de seus usuários, é uma língua que facilmente eles abandonam. É somente 
uma língua de contato 

Ainda em Souza, tem-se que a situação em que surge o pidgin é organizado 
em sociedade de estratificação social, em quem manda e quem obedece. 
Normalmente, os falantes da língua de substrato acabam por incorporar palavras da 
língua do superstrato, não obstante o significado, a forma e uso dessas palavras 
poderem ser influenciados pela língua do substrato. 

Essa forma de cooperação entre dominantes e dominados acaba criando 
determinada língua para atender a necessidades comunicacionais mínimas. Pigin é, 
portanto, língua simplificada pela queda do que é desnecessário e reduzida em 
numero de palavras, mas compensada pela extensão de sentidos (homonímia) e 
pelo uso de circunlocações. 
 

A Formação do PB 

    Rodolfo Ilari e Renato Basso (2009) contam sobre a formação do PB como uma 
história de multilinguismo. Segundo eles, vários especialistas dizem que por ocasião 
do descobrimento, havia no Brasil uma população nativa estimada em seis milhões 
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de indígenas que falavam cerca de 340 línguas. E por tanto, o multilinguismo já 
existia no continente sul americano antes da colonização. Após a colonização e 
durante muito tempo, os indígenas foram predominantes na população rural.  
    Para conseguir o domínio sobre os nativos, foi necessário que os portugueses 
aprendessem uma língua geral para se comunicarem e sobreviverem.  
    Uma das observações dos autores é que apesar da variedade de línguas 
indígenas presentes, a criação de “línguas gerais” era facilitada, no Brasil, pelo fato 
de que as línguas nativas da costa, pertencentes em sua maioria ao tronco Tupi, 
apresentavam uma uniformidade, e foi a partir dessa língua que se formaram as 
línguas gerais brasileiras. 
    Alguns anos mais tarde, com a chegada de milhões de africanos ao Brasil, 
falantes de línguas pertencentes ao tronco Níger-congo e que foram predominantes 
na população urbana, foi mais uma vez necessário uma língua geral para a 
comunicação.  
    Ainda para os autores, as línguas africanas foram de contribuição fundamental na 
história do PB. 
    Com a intensificação do tráfico, os portugueses começaram a separar os 
africanos provenientes de mesma etnia/mesma língua para diferentes regiões, a 
ideia era de descaracterizar culturalmente o escravo, tornando-o mais fraco diante 
dos traficantes e dos futuros senhores. Segundo os autores, essa prática dificultou o 
aparecimento no Brasil de comunidades negras com uma base étnica e linguística 
comum, e fez com que a preservação das raízes só fosse efetiva em regiões de 
grande concentração de afro-descendentes – caso da Bahia e geralmente do 
Nordeste.  
 

Estudos envolvendo traços pragmáticos 

    Darcy Ribeiro (1995) apresenta a cultura brasileira como uma variante da tradição 

civilizatória europeia, diferenciada pelos coloridos herdados dos índios americanos e 
dos negros africanos. 
    O autor apresenta a evolução cultural dos povos Tupi que foram os primeiros a 
darem o passo para a revolução agrícola, fazendo eles próprios o caminho, junto 
com outros povos da floresta tropical, domesticando plantas para o mantimento de 
seus roçados. 
    Para o autor, o negro teve grande importância, tanto por sua presença como por 
sua massa trabalhadora que produziu tudo o que se fez por sua inserção a essa 
nova terra, de uma forma que marcou a raça e a cultura brasileira. 
    Apesar das circunstâncias adversas, os africanos deram um passo adiante aos 
outros povoadores ao aprenderem o português com que os capatazes lhes gritavam 
e que, mais tarde, o refizeram e utilizaram para comunicar-se entre si. Com isso, 
acabaram conseguindo aportuguesar o Brasil, emprestando singularidade ao PB, e 
além de influenciar de várias maneiras as áreas culturais onde mais se 
concentraram que foram o Nordeste açucareiro e as zonas de mineração do centro 
do país, possibilitaram sua difusão por todo o território, uma vez que nas outras 
áreas só se falava a língua dos índios, o Tupi-Guarani.  
    Ainda hoje essas populações do Nordeste guardam a feição africana na cor da 
pele, nos grossos lábios e nos “narigões fornidos”, bem como em cadências e ritmos 
e nos sentimentos especiais de cor e de gosto.  
    Os negros, que eram a figura perfeita para desempenhar as tarefas mais pesadas 
na divisão de trabalho do engenho ou da mina, foram, por excelência, os agentes da 
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europeização que difundiram a língua portuguesa europeia aos escravos recém-
chegados e, também, as técnicas de trabalho.  
    Mas, mesmo com os ensinos da cultura europeia, os africanos trouxeram dentro 
de si sua herança africana, como a religião e sua cultura, principalmente as 
rítmicas/musicais, e também seus gostos culinários.  
    A partir de determinado momento, o negro rural foi para as favelas. Com sua base 
cultural veio a estrutura do que é hoje o nosso Carnaval, o culto a Iemanjá, a 
capoeira e inumeráveis manifestações culturais, como também, a Música Popular 
Brasileira e o futebol. Os negros estão, assim como os índios, como os 
componentes mais criativos que mais singularizam o povo brasileiro.  
    O resultado do processo de deculturação das matrizes formadoras do povo 
brasileiro -empobrecido em relação a seus ancestrais europeus, africanos e 
indígenas- deu-se na construção de um homem mais receptivo às inovações do 
progresso, diferente de todos os homens europeus, índios e negros tradicionais. 
     
Consciência das Contribuições – Conclusão. 
    As pessoas entrevistadas representam diversas áreas, como: Administração, 
Ciências Sociais, História, Pedagogia, alunos do curso de Letras, entre outros. Em 
sua maioria, são alunos egressos da Universidade de Brasília.  
    A finalidade desta pesquisa foi saber identificar se os falantes cultos da língua 
portuguesa brasileira possuem conhecimento de como foi formada sua língua nativa 
e se conheciam algumas contribuições linguísticas e culturais para citar à 
pesquisadora.  
    Confirmou-se que a parte africana e afrodescendente acaba sendo menos 
entendida e absorvida como realidade constituinte de nosso DNA linguístico e 
cultural. Embora não tenhamos discutido questões de crioulização, conseguimos 
fazer um somatório de olhares sobre a língua e trazer um olhar atualizado das 
pessoas de hoje. As entrevistas permitem ver que as pessoas não estão tendo 
completa noção de como foi a formação de sua língua nativa. Elas desconhecem 
muito da contraparte linguística que compõe a contribuição africana do Português 
falado no Brasil; apenas lembram-se dos aspectos culturais dessa contribuição. 
    Por mais que tenhamos tido bastante influências africanas, pela quantidade de 
negros que vieram para o Brasil, muito do seu vocabulário não permaneceu nos 
registros formais da comunidade brasileira, os que mais estão presentes na 
atualidade são os relacionados à religião e a culinária. Temos muitas contribuições 
na oralidade com a nossa fala mais aberta o que nos diferencia da formalidade do 
PE.  
    Isso indica que é necessário realizar um trabalho onde os estudantes saibam 
desde os primórdios do PB quais foram as línguas que influenciaram na formação do 
nosso vocabulário, para que essas contribuições deixem de ser invisíveis somente 
pelo fato de as pessoas não saberem identificá-las.  
    A influência africana no Português Brasileiro dá-se, principalmente, na forma de 
falar, ao simplificar as palavras, por exemplo, palavra fulô (consoante-vogal, 
consoante-vogal), destravando as sílabas, dando outro ritmo, por exemplo, “voar” 
que perde-se o ‘r’ e fica “voá” (consoante-vogal, vogal) vogal sozinha sendo uma 
sílaba complexa. 
    Infelizmente, esse fato é desconhecido pela maioria dos entrevistados; muitos 
sabem que existem influências, porém, não sabem identificá-las. Todavia, 
compreende-se que a parte vocabular-lexical, realmente, tende a ser menos 
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conhecida, pois eram vocábulos de base portuguesa que firmavam no PB por ser o 
Português a Língua de Superstrato, a língua do poder.  
    As pessoas só recordam das influências relacionadas à dança e à religião, mas 
não se lembram de que a mais importante contribuição africana foi transformar a sua 
gramática na nossa brasileira. O Português passou pela transformação dos 
primeiros africanos e outros que chegaram depois para ser modificado. Eles tiveram 
que reaprender a falar e a ressignificar palavras com sua gramática natal 
interiorizada, o que acabou influenciando na forma de falarem o português.  
    Entre as influências pragmáticas, as respostas das entrevistas atestam que a 
evidência africana mais forte está na nossa forma de dançar e na forma carinhosa 
de nos relacionarmos com as pessoas. E que a contribuição africana faz-se sentir 
desde sempre, mas as pessoas acabaram perdendo essa memória. Logo, mais 
estudos que abordem a história são fundamentais desde o início dos estudos 
históricos até a universidade.  
    Isso, além de favorecer o conhecimento de todos e de fazer com que tenhamos 
essa visão ampla da nossa língua e o orgulho dessa contribuição africana, fará com 
que os preconceitos linguísticos diminuam, porque é proporcionalmente maior a 
aceitação e o entendimento quando a pessoa tem esse conhecimento. Em linhas 
gerais, de fato, a boa educação sana essa má concepção que se tem sobre a língua, 
de que toda produção linguística precisa ser, necessariamente, de acordo com a 
gramática tradicional. 
    Então, sabendo-se que a nossa história é desta maneira, tão diferente, colorida, 
multifacetada e gramaticalmente heterogênea, é natural que não tenhamos 
preconceitos e que a escola se esforce cada vez mais para ser o lugar onde as 
pessoas vão aprender diferentes estilos de fala e escrita, assim, compreender a 
psicologia da nossa língua, que é composta hoje, em grande parte, pela contribuição 
humana, linguística, pragmática e emocional africana e afrodescendente. 
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ENTRETECENDO CONTEXTOS LATINO-AMERICANOS E TRAJETÓRIAS DE 
TRADUTORES EM FORMAÇÃO 
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RESUMO: Ao refletir sobre a trajetória do Curso de Tradução Espanhol/UnB, ao 
longo destes últimos dez anos, ressaltamos os profissionais que se formaram e os 
pesquisadores em Tradução Espanhol da graduação e da pós-graduação. E, dentro 
dessa produção acadêmica que compreende áreas como a tradução técnica e 
científica, tradução de Direito, de Economia, entre outras, este trabalho concentra-se 
nos estudos que abrangem tradução literária, como é o caso da tradução dos 
contos: Paco Yunque, María dos Prazeres, De dois, uma, A meia dos flamengos, 
refletida à luz, tanto de teorias da literatura (Paul Ricoeur (1913-2005),Tzvetan 
Todorov (1939-2017), quanto de teorias da tradução literária (Antoine Berman (1942-
1991), Henri Meschonnic (1932-2009). Destacam-se, assim, as obras de escritores 
latino-americanos como César Vallejo (1892-1938), Gabriel García Márquez (1927-
2014), Daniel Sada (1953-2011), Horácio Quiroga (1978-1937), os quais foram 
abordados em pesquisas de Iniciação Científica, em Trabalhos de Conclusão de 
Curso, em disciplinas de Tradução de Textos Literários, de Leitura Crítica, e de 
Civilização Hispano-Americana. Essas abordagens dialogam com estudos 
realizados em outros cursos da área de Humanidades, revelando uma aproximação 
das trajetórias da formação dos tradutores com a interdisciplinaridade e a 
pluritemática de contextos latino-americanos, em busca de um espaço sempre mais 
aberto e dialógico no intuito de valorizar a produção e o perfil do tradutor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tradutores em formação. Literatura hispano-americana. Perfil 
do tradutor. Contextos latino-americanos.  

 

 

Introdução 
 

Este artigo foi escrito para prestar uma breve homenagem ao Curso de 
Tradução Espanhol da Universidade de Brasília, no seu décimo aniversário de 
existência, conforme expresso no título da Mesa 35 do Congresso Internacional de 
Humanidades 2019: “Dez anos do Curso Tradução Espanhol da UnB: a Literatura 
Latino-americana na formação do Tradutor” e, para refletir como as trajetórias de 
formação dos tradutores de português e espanhol, na Universidade de Brasília 
entretecem-se em contextos latino-americanos e em suas literaturas. 

A origem do Curso, criado dentro do programa do Reuni, nos remete a uma 
reunião do Colegiado do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução em 
2008, ocasião em que se aprovou a criação de um Curso de Tradução no período 
noturno. Foi um modo de expandir o acesso ao Ensino Superior. E, então, pudemos 
acompanhar jovens que, até então, não tinham tido a possibilidade de alcançar um 
diploma universitário. E essa marca social que nos aproximou ao ideário de Darcy 
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Ribeiro se refletiu na alegria de uma trajetória de inclusão de um povo que, hoje, já 
percebemos, quão pouco torna a ser ouvido. 

Contudo, os sonhos que se realizaram haverão de seguir crescendo. O tempo 
nos impõe uma pausa e, então, refletimos. Para Jorge Luís Borges (1969, p. 43), o 
tempo flui, como um rio, aquele no qual Heráclito disse que não podemos entrar 
duas vezes. Assim como não há um presente sem um conceito de tempo, para 
celebrarmos essa trajetória dos dez anos, precisamos de um conceito de memória. 
Não se trata de falarmos aqui de uma memória como arquivo do passado apenas, 
pois, como disse também Borges (1974, p. 1098), não há memória sem 
aprendizado. Trata-se de recordar (a partícula cor, do latim, coração), uma memória 
coletiva, memória que se projeta no futuro. Assim, fazer um memorial é deixar de 
estarmos presos ao passado, e, entre saudade e esperança, refletirmos sobre um 
percurso que aponta para a frente, pleno do potencial das iniciativas que tomamos, 
para nutrir e valorizar o empenho de muitos e seguirmos adiante, até mesmo com a 
incerteza de nossas escolhas estremecidas pela dinâmica dos desafios e das 
responsabilidades. Afinal, a vida é movimento e, o é, sobretudo, no ir e vir da 
tradução e das línguas. 

O título desta comunicação fala do entretecido. Para mostrar a interação entre 
os tradutores em formação com o contexto latino-americano, recorro a uma imagem: 
a do tear. O tear está composto por vários tons de fios, na vertical e na horizontal, os 
quais se entretecem em um “duplo” contexto, o hispano-americano e o brasileiro, no 
duplo do eu e do outro, no das superfícies e no das profundidades, no da 
universidade e no da sociedade. E na verticalidade do tempo e no horizonte da 
formação do tradutor, abre-se um leque de cores, temas, imagens que vão se 
compondo. Importa, para o conjunto da obra, a tensão dos fios, a unidade apertada 
dos mesmos que permite ver bem o desenho, apreciar com nitidez o traçado do 
percurso. 

Como já foi registrado no Projeto Político Pedagógico do Curso de Tradução 
Espanhol, André Lefevere constatava, nos anos 1980, que os Estudos da Tradução 
deixaram a esfera de atuação meramente linguística para voltar-se para o que gira 
em torno da produção literária, as margens da literatura, dentro de sua cadeia de 
relações com o político, o social, o cultural. Este aspecto serve de pano de fundo 
para compreender uma série de atividades desenvolvidas desde o início do Curso 
no intuito de significar uma aproximação com o contexto latino-americano. 

O primeiro Congresso de Tradução do qual participamos professores e 
alunos, em 2010, foi em Montevideo, Uruguai. Vários dos estágios supervisionados 
dos tradutores em formação giravam em torno de traduções cujos temas remetiam, 
por exemplo, ao OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde; a um Estudo 
Geopolítico do Grupo de Segurança e Defesa da América Andina; à tradução da 
Constituição Brasileira ao espanhol; à tradução de Documentos de Cooperação das 
Forças Aéreas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, 
Uruguai, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai.  

Uma lista extensa de obras literárias de autores hispano-americanos tem sido 
abordada, tanto do ponto de vista da teoria literária e da teoria da tradução literária, 
em disciplinas de Leitura Crítica e de Tradução de Textos Literários (em que 
conhecer o autor e o seu contexto reporta à tradução acadêmica), quanto na 
disciplina de Civilização Hispano-Americana, na qual somos convidados a visitar 
realidades latino-americanas, com autores como Tzvetan Todorov (1939-2017) ou 
Enrique Dussel (1934- ). Mas, em grupos de Iniciação Científica, em Trabalhos de 
Conclusão de Curso, em eventos de Extensão, em Congressos, em Grupos de 
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Pesquisa e até mesmo em estudos que seguem se desenvolvendo na pós-
graduação, esse contato foi ainda mais intensificado. 

Segundo Angel Rama (1926-1983), podemos dividir a América Latina em 
comarcas culturais. E, nesse sentido, realizou-se um mosaico de contatos com cada 
região: na do Rio da Prata, por exemplo, estudantes, cujos Trabalhos de Conclusão 
de Curso discorriam ora sobre a tradução de histórias em quadrinhos do argentino 
Dante Quiterno (1909-2003), ora sobre a tradução de Cuentos de la Selva, do 
uruguaio Horácio Quiroga (1878-1937), ou ainda sobre Roberto Arlt (1900-1942), 
Aguafuertes porteñas, e Ricardo Güiraldes (1886-1927), Don Segundo Sombra, 
formando um entretecido muito rico de experiências linguísticas e culturais. Isso 
porque encontramos em Don Segundo Sombra, um aspecto “campeiro”, com uma 
linguagem própria dos pampas e do gaúcho herdeiro de um Martín Fierro, de José 
Hernandez (1834-1886). Já com Roberto Arlt, em Aguafuertes Porteñas, o tema 
aborda o lunfardo, falar próprio dos migrantes europeus, que foram para Argentina 
na primeira metade do século XX. A literatura torna possível essa aproximação 
cultural do tradutor em formação, mostrando cosmovisões diferentes e até mesmo o 
uso de variações linguísticas contextualizadas, entre outros aspectos. Ele percebe, 
então, onde põe os pés e isso lhe dá firmeza para a necessária abertura ao outro. 
Por meio da ampliação de noções de espaços e tempos, a sua linguagem acaba por 
conformar uma tradução confiável e o coloca em atitude de diálogo possível e 
desejado com los hermanos latino-americanos. 
 

Reflexões sobre três experiências de pesquisas em tradução literária 
 

O Projeto de Iniciação Científica – Tradução de Literatura Hispano-
Americana: reflexões teóricas segundo Henri Meschonnic, Antoine Berman e Paul 
Ricoeur – congregou três pesquisadores, de três áreas diferentes das Letras – 
Licenciatura Espanhol, Tradução Espanhol e Línguas Estrangeiras Aplicadas. Cada 
um desenvolveu uma pesquisa diferente. Os temas, como veremos a seguir, 
abordam comentários de tradução de um conto de Gabriel García Márquez, a 
retradução parcial comentada de um conto de Daniel Sada e a tradução de um conto 
de César Vallejo. 

1 – A primeira, das três experiências, trata da tradução comentada do conto 
“María dos Prazeres”, da obra do Prêmio Nobel colombiano Gabriel García Márquez 
(1927-2014), Doce cuentos peregrinos (2012), no qual todos os personagens são 
latino-americanos que se encontram na Europa e atravessam algum tipo de 
problema, dificuldade, desventura. María dos Prazeres é uma brasileira, nascida em 
Manaus. Observou-se o jogo de aspectos palpáveis, revelando-se outros mais sutis 
e ocultos pela linguagem e que iam se manifestando através do diálogo entre a 
pesquisadora e o texto. Esse diálogo ajudou a perceber como a linguagem 
transcende o espaço e o tempo. E, ao mesmo tempo, vislumbrou a importância de 
se conhecer a época e o contexto histórico para melhor situar-se nas escolhas 
tradutórias. Estes desdobramentos encontram eco nas palavras de Meschonnic 
(1999, p. 95-96): “A tradução não põe somente literaturas em contato. Ela não põe 
línguas em contato quando se trata de literatura. É o trabalho das obras junto às 
línguas, e das línguas junto às obras, que a tradução traduz quando se inventa como 
relação”. Essa relação da pesquisadora com a obra, pode ser exemplificada, por 
meio das reflexões sobre a leitura do conto, como um trecho da pesquisa, copiado a 
seguir, nos revela: 
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“O narrador apresenta a María por meio de descrições da sua aparência e de 
aspectos internos da sua personalidade: ‘se sentia tão indesejável’ (p. 121); 
‘havia perdido a compaixão pelos homens’. Isso permite ir introduzindo o leitor 
numa relação com a personagem que irá supondo a profissão que exerce antes 
da mesma o revelar, sem deixar, assim, de criar empatia ou cumplicidade. 

O título chama a atenção pois o nome, María, está escrito em espanhol, com 
acento, mas o sobrenome que o acompanha figura em português dos Prazeres. 
Na página 126, a terceira do conto, María revela que vive da prostituição: “– Sou 
puta, filho!” Essa confissão, contudo, que poderia dar sentido ao sobrenome (dos 
Prazeres), à medida que o leitor aprofunda no relato, talvez pelo modo sincero e 
ou espontâneo de ser da personagem, irá deslocando o sentido para ir se 
revelando além das aparências. Aos setenta e seis anos de idade, María tem a 
premonição de que ela deverá morrer antes do Natal.  

Depois de um sonho, aparentemente profético, então, Maria dos Prazeres pensa 
que sua morte está próxima, e a história se desenrola na organização do seu 
enterro. No decorrer da trama, ciente do seu fim, Maria passa a fechar vários 
ciclos de sua vida. Define o fim dos móveis, com quem ficará o cachorro e 
termina o seu caso com o Conde Cardona, mas algo estranho lhe acontece: ela 
se sente mais vivaz e disposta. No final do livro, isso se mostra revelador, pois 
ela não morre literalmente e sim renasce para uma nova existência, uma nova 
fase, toda a sua trajetória de sofrimento e abusos foi superada e ela enfim se 
encontra pronta para se permitir sentir e talvez se apaixonar. A obra parece ver o 
amor como algo redentor e libertador. Depois de resumir o enredo, os 
comentários passam a centrar-se em reflexões sobre as metáforas e as opções 
tradutórias feitas pelo tradutor Eric Nepomuceno, relacionando-as a teorias da 
tradução literária”. 

 

 

2 – Um outro projeto de Iniciação Científica elabora uma retradução parcial do 
livro “Una de dos” (1994) que é uma novela escrita por Daniel Sada (México, 1953-
2011), em que as irmãs gêmeas Constitución e Gloria Gamal partilham de histórias, 
momentos, personalidades e companheiro. As irmãs se mostram muito à frente do 
tempo que vivem, tentam desgarrar-se das pressões da sociedade, mas são 
puxadas para a ideia de que a mulher precisa de um companheiro e formar uma 
família, até que elas percebem que são autossuficientes e compreendem que não 
precisam de mais ninguém além de si mesmas. Segundo o comentário, no posfácio, 
de Adriana Jiménez García, “a penetração do olhar do narrador é tão profunda, e 
seu modo de enunciar tão eloquente, que fica impossível não se envolver nessa 
história na qual a vontade de tornar-se uma prevalece contra soluções normais” 
(Jiménez García, apud Sada, 2016, p. 100). E essa comentarista nos lembra, 
também no posfácio, que “o léxico popular é uma enorme caldeira cheia de mistérios 
a serem resolvidos” (id.), favorecendo o desejo de retraduzir para, de alguma forma, 
compensar a insatisfação de uma primeira tradução. De acordo com Freud (1856-
1939), o duplo, apesar de parecer-nos desconhecido, estranho a nós mesmos, 
sempre esteve presente no nosso psiquismo, pronto para ressurgir e provocar-nos 
uma sensação de estranheza. O fato de as personagens serem gêmeas, idênticas, 
mas com diferenças no comportamento que surpreendem, reporta para essa 
questão do duplo tão cara à teoria literária. E aqui também se questiona até onde se 
poderia pensar o duplo da tradução e da retradução e outras analogias. Afinal, esse 
termo vem do alemão “doppelgänger”, aquele que caminha do lado, companheiro de 
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estrada. Ao mesmo tempo, Paul Ricoeur (2011, p. 22) nos sugere comparar a tarefa 
do tradutor com o duplo sentido que Freud dá à palavra “trabalho”, “trabalho da 
lembrança” e “trabalho do luto”, uma vez que na tradução se consente a perder algo 
e a uma certa salvação. A elaboração dessas questões o conduz a dizer que: “é na 
retradução que se observa melhor a pulsão de tradução sustentada pela insatisfação 
no que concerne às traduções existentes” (Ricoeur, 2011, p. 27). Dessa forma, 
apesar de tantos pontos críticos, nos quais o tradutor tem que tomar decisões 
baseados na sua imaginação, sensibilidade, criatividade, a proposta de retraduzir 
resultou em um desafio que levou a pesquisadora a desejar um maior contato com a 
cultura e o contexto mexicano. 

3 – O terceiro pesquisador se debruçou com a tradução do conto Paco 
Yunque do escritor e poeta peruano, César Vallejo (1898-1938). Esse conto é leitura 
obrigatória nas escolas do Peru. Conta as vicissitudes de um menino tímido, de 
origem humilde, Paco Yunque, mas, muito inteligente. Ele foi trazido do campo para 
acompanhar Humberto Grieve ao colégio e brincar com ele porque os dois têm a 
mesma idade. A mãe de Paco trabalha como empregada na casa dos Grieve. 
Humberto é filho do poderoso prefeito da cidade, uma criança malcriada, insolente, 
abusa constantemente de Paco Yunque. Humberto era mau, batia em todo mundo, 
por qualquer motivo, o tempo todo. A proposta de tradução, em princípio foi o desejo 
de adaptação para um projeto de leitura com crianças da Estrutural do DF. A 
linguagem do conto é simples, não faltam, porém, jeitos populares de dizer, ditados 
e peruanismos/regionalismos. As palavras, tais como hurtadillas, asordado, 
atolondrado, bacinica, cuartilla, empellón, increpar, patalear, etc. levaram-no a 
refletir sobre a questão que coloca Antoine Berman, das tendências deformadoras 
da tradução: como encontrar o fiel da balança entre vários elementos, tanto 
culturais, quanto linguísticos e, inclusive, tendo essa proposta da recepção 
esperada. Para Berman, “infelizmente, o vernacular não pode ser traduzido a outro 
vernacular” (p. 82), sob pena de tornar ridículo o original. E, Berman ainda observa 
que “toda obra comporta um texto subjacente (...) formando redes sob a superfície 
do texto. “É o subtexto que constitui uma das faces da rítmica e da significância da 
obra” (p. 79). Por estas e outras reflexões, a experiência motiva a valorar tanto o 
aprofundamento nas teorias literárias quanto das teorias da tradução literária.  
 

Considerações finais  
 

Para concluir, dentro do tear do curso da história e da história do Curso, são 
muitas as relações e os desenhos conformados num tecido infinito de processos da 
formação do tradutor e do contato com diversos contextos latino-americanos. Aqui, 
para nos situar no momento em que vivemos, cito Donatella di Cesare, que resume: 
“neste shopping planetário, o dia aspira a se tornar permanente, em luz artificial e 
sem nenhuma pausa. Mas, o mundo acelerado, paradoxalmente, acaba em inércia”. 
E nesse supermercado, sem altura nem profundidade, a variedade infinita de ofertas 
não permite uma possibilidade do além. Entretanto, como ensina Meschonnic, o 
ritmo do texto revela o artesão e o sujeito. 

Então, a experiência nos mostra a tradução como uma atividade 
transformadora, sobretudo neste momento pelo qual atravessa o mundo, em que o 
tradutor luta a contrapelo do que se impõe: à falta de sensibilidade, ele precisa 
desenvolver a sensibilidade; à privação de memória, ele valoriza as diferentes 
memórias, à impossibilidade de reflexão, ele desenvolve um senso sempre mais 
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apurado de reflexão para obter uma tradução confiável e uma percepção sempre 
mais aguçada do seu oficio e do outro. Negar o outro é, pois, também autonegação. 

Para a questão da hospitalidade, em um mundo de hostilidade, contamos com 
teóricos da tradução como Antoine Berman, autor do livro sobre a tradução cujo 
título é A tradução e a letra ou o albergue do longínquo. A partir de sua leitura, 
infere-se que o tradutor lida com o estranhamento e até mesmo com a graça da 
excentricidade;. Assim, estar no mundo não é percebê-lo como estar em uma bolha 
ou em um container, mas em um universo em expansão. Por último, mais do que 
insistir no Curso, precisamos vê-lo existir, emergir, estender-se para fora, seguindo a 
se transformar e a transformar a sociedade.  
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RESUMO: Esse trabalho, que se insere na linha dos Estudos da Tradução e 
Interpretação das Línguas de Sinais - ETILS, tem como objeto de pesquisa a Prova 
Brasil que é realizada no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O 
objetivo geral é apresentar uma proposta de Tradução do português para a Língua 
Brasileira de Sinais – Libras da respectiva prova. Ter acesso a sistemas de 
avaliações bilíngues é direito adquiro pelos surdos a partir das legislações vigentes 
no Brasil. O pressuposto teórico adotado são os Estudos da Tradução de Nord 
(1996 e 2012). O percurso metodológico adotado segue o modelo de Tuxi (2019) 
que estabelece passos para realizar traduções de textos especializados, são eles: i) 
identificação do público-alvo que receberá a tradução; ii) reconhecimento do tipo de 
texto especializado que será traduzido; iii) buscar trabalhos acadêmicos que possam 
ter realizado traduções similares e com isso auxiliar na tradução dos termos e sinais-
termos e iv) validar o texto traduzido com grupos de pesquisa da área de 
Terminologia e ETILS. O resultado preliminar foi a tradução de dois itens de prova 
do português para a Libras.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Prova Brasil. Estudos da Tradução. Libras. Texto especializado. 

Acessibilidade linguística. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) tem  o objetivo de assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania.  Entre os direitos está à acessibilidade à comunicação a que 
está sujeita o grupo de pessoas surdas e deficientes auditivos. Essa minoria linguística 
precisa ter acesso à educação na língua de uso desta comunidade que é a Língua de sinais. 
As avaliações nacionais também devem estar acessíveis para  este grupo e é com esse 
objetivo que proponho a tradução de uma dessas  avaliações para a Língua de sinais. 
 

O Brasil é um país bilíngue, onde a língua portuguesa é a primeira língua (doravante L1) e a 
língua de sinais brasileira – de agora em diante Libras, a segunda; reconhecida, porém, 
como língua primeira do surdo através da lei de nº 10.436 de 22 de abril de 2002, 
promulgada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, apenas uma 
pequena parcela da população brasileira é conhecedora deste fato, o que pode argumentar 
o contínuo (pré)conceito sobre a pessoa e cultura surda, inclusive pela esfera educacional, o 
que exclui ou dificulta o acesso do surdo aos processos de educação, interação e garantia 
de direitos (GESSER, 2016). 
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Quando falamos em educação inclusiva, o ideal não é fazer que o sujeito com deficiência se 
adapte à escola, mas que a instituição de ensino possa se transformar e possibilitar a 
inclusão deste sujeito. Vários autores abordam a temática da inclusão do aluno surdo na 
aula de aula, onde demonstram as dificuldades de inserção deste nas classes regulares, 
tendo em vista a falta de intérpretes, o não conhecimento da Libras pelos docentes, colegas 
de classe e funcionários da escola e, até mesmo o desprezo da língua de sinais do aluno 
surdo, o que não traz nenhum atrativo para essas aulas, pelo contrário, as deixam menos 
interessantes. 
 

A terceira corrente na educação de surdos denominada Bilinguismo tem como principal 
proposta o ensino de duas línguas de maneira concomitante, onde as instituições de ensino 
são acessíveis nas duas línguas (QUADROS, 2008), na qual a primeira língua é a Libras, na 
qual será realizada a comunicação e a interação com todos os indivíduos da instituição e 
tem como segunda, a Língua Portuguesa, na modalidade escrita. (Apud. SOUZA. 2018) 
 

Neste sentido, o problema de investigação é representado pela seguinte questão: 
 

 • Como a tradução de uma prova na perspectiva de acesso bilíngue pode atender as 
necessidades do aluno surdo com relação ao processo de aprendizagem dos conteúdos de 
sua série/ ciclo? 
 

  • Por que o Bilinguismo facilitaria este processo? 
 

Deste modo, temos como objetivo geral: apresentar a metodologia Bilinguismo e suas 
contribuições para a aprendizagem dos conteúdos para alunos surdos do Ensino 
Fundamental. E como objetivos específicos: i) traduzir a Prova Brasil utilizando de 
estratégias que façam o aluno lembrar os conteúdos estudados e ii) propor uma  vídeo 
prova acessível em Libras para alunos surdos do Ensino Fundamental. 
 

METODOLOGIA 
 

O percurso metodológico adotado segue o modelo de Tuxi (2019) que estabelece passos 
para realizar traduções de textos especializados, são eles:  

i. Identificação do público-alvo que receberá a tradução; 
ii.  Reconhecimento do tipo de texto especializado que será traduzido;  
iii.  Buscar trabalhos acadêmicos que possam ter realizado traduções similares e com 

isso auxiliar na tradução dos termos e sinais-termos; 
  iv)      Validar o texto traduzido com grupos de pesquisa da área de Terminologia e     
ETILS. 
 

Foi utilizada a forma de pesquisa bibliográfica para o levantamento dos dados acerca da 
temática trabalhada. De modo a obter um reconhecimento mais amplo da temática da 
educação de surdos foi feita uma pesquisa dos textos e autores de referência quanto à 
temática proposta. Dentre eles estão Quadros (2008) Quadros e Karnop (2004), Gesser 
(2009), além de documentos oficiais que reconhecem a Libras como língua natural e 
fundamental ao desenvolvimento do sujeito surdo..  
 

Reconhecendo o difícil processo de educação e luta dos surdos, segue a proposta de 
tradução da prova Brasil estruturada da seguinte maneira: estudo dos termos e palavras de 
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difícil compreensão, análise dos gêneros textuais contidos na prova, preparação de 
materiais de gravação, consulta a surdos acadêmicos para questões de elucidação das 
questões da prova, estudo das imagens da prova. Será possível também tomar como base 
de modelo de vídeo prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018. 
 

 

A TRADUÇÃO 
         
Tendo as premissas funcionalistas por base, Nord propõe um modelo composto por fatores 
extratextuais e intratextuais, de modo que todas as características situacionais à produção 
do texto de partida, assim como todas as características do texto em si sejam devidamente 
mapeadas e inter-relacionadas. Pretendo seguir esse modelo ao começar o processo de 
tradução. Serão consultados os teóricos dos estudos da tradução com a ideia de que “A 
unidade a depreender é a unidade de pensamento, de acordo com o princípio segundo o 
qual o tradutor deve traduzir ideias e sentimentos, não palavras.” (Stylistique compareé du 
français et de l’anglais apud Oustinoff, 1956) como Roman Jackobson, Pierce, Berman.    
Segundo Roman Jackobson em seu artigo “Aspectos de linguísticos da tradução” (1959), há 
três espécies de tradução: a tradução intralingual; a tradução interlingual, de uma língua 
para outra língua; a tradução intersemiótica, que consiste na interpretação dos signos 
linguísticos por meio de sistemas de signos não linguísticos. Ao operar sobre signos, a 
tradução não decorre apenas da linguística, mas de um domínio vasto, o domínio do estudo 
de seus signos, a semiótica. 
 

Ao utilizar o termo “semiótica”, Roman Jackobson inspira-se explicitamente nos escritos de 
Charles Sanders Pierce, mas ao falar de “signos”, de “significante” e “significados”, ele se 
inscreve na linha de Ferdinand Saussure. (OUSTINOFF, 2011) 
 

A tradução feita da Língua Portuguesa escrita para a Língua de Sinais Brasileira pode conter 
descrições de imagem, à medida que esta língua é organizada espacialmente e possui 
signos imagéticos próprios dessa modalidade. Outra característica dessa Língua, e imagino 
que todas as outras, é que não há um sinal equivalente para todas as palavras.  Temos que 
traduzir o sentido e não o que é literal.  André Gide em relação à tradução literal diz que 
“Não interessa traduzir as palavras, mas frases e exprimir, sem perder nada deles, 
pensamento e emoção, como o autor os teria exprimido se tivesse escrito diretamente em 
francês, algo que só se consegue por meio de uma dissimulação perpétua, incessante 
desvios e frequentemente pelo afastamento da mera literalidade.” (André Gide, carta a 
André Thérive, 1928 apud Oustinoff, 2011). 
 

CONCLUSÃO 
 

Como resultado preliminar apresento o exemplo de tradução em libras para a prova do 
ENEM 2018 da questão 07 do caderno de Códigos e Linguagens no endereço 
https://www.youtube.com/watch?v=TgIsAFCA16I&t=2s .Há também que se considerarem os efeitos 

de modalidade como o uso do alfabeto manual, a imagem do tradutor na tela, etc.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgIsAFCA16I&t=2s
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Como a ideia inicial é que ter acesso a sistemas de avaliações bilíngues é direito 
adquiro pelos surdos, espero que essa tradução possa promover acessibilidade 
desta comunidade no que toca a área da educação.  
 

 

REFERÊNCIAS 
 

Estudos Surdos IV/ Ronice Miller de Quadros e Gladis Perlin (Organizadoras). 
Petropolis,RJ.Arara azul 2007. 
 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 171-177 

 

177 

Tradução: história, teoria e métodos/ Michael Outinoff;  tradução: Marcos Marcionilo -São 
Paulo: Parábola Editorial,2011. 
 

http://portal.mec.gov.br/prova-brasil  acesso em 04/06/2019 às 10:14. 
 

Bilinguismo dos surdos: questões linguísticas e educacionais/ Org. por Heloisa Maria 
Moreira Lima-Salles. Goiânia: Cânone Editorial, 2007. 
 

QUADROS,  Rolice  Muller de. Educação de surdos  a aquisição da linguagem. Porto  
Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1997. Apud Estudos Surdos IV. 
 

SKLIAR, C. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In: SKLIAR, 
C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação,  
1998. 
 

GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de  
sinais e da realidade surda. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016. 
 

DORZIAT, A. Metodologias específicas ao ensino de surdos: análise crítica. Revista  
Integração, nº 18, 1997. 
 

PEREIRA, M. C. C.P. Concepções de leitura e escrita na educação de surdos. In: LODI,  
A.C.B.; MELO, A.D.B.; FERNANDES, E. (Org.). Letramento, bilinguismo e educação de  
surdos. Porto Alegre: Editora Mediação, 2012. 
 

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre, 2008. 
 

SOUZA, Everton. A Língua brasileira de Sinais como base no processo de ensino 
aprendizagem da Língua Espanhola para alunos surdos. In:www.congressotils.com.br/ 
anais/anais 2018.html. acesso em 20/09/2019 às 10h. 
 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 174-81 

 

174 

PERCEPÇÕES SOBRE O CONTEXTO DIASPÓRICO A PARTIR DO LUGAR 
AFRICANO 

PERCEPTIONS ABOUT DIASPORIC CONTEXT FROM AFRICAN LOCATION 
 

Israel Victor de MELO (Universidade de Brasília) 
 

RESUMO: Análise da trilogia Mistida (2002), do guineense Abdulai Silá, com ênfase nos 
elementos narrativos cujo cerne centra-se não somente no contexto estritamente – e 
geograficamente limitado – do continente africano, mas, também, no campo social da ampla 
dispersão forjada dos povos africanos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidades culturais diaspóricas. Povos africanos. Textualidades. 
Romance guineense.   
 

 

 

As sombras coloniais 

Na edição de Mistida (Trilogia) (2002), de Abdulai Silá, consta a dedicatória 
Para todos aqueles que  
na longa e dolorosa noite colonial  
sonharam com uma alvorada  
sem dominação estrangeira  
e se bateram para que os Homens  
fossem simplesmente Homens (SILÁ, 2002, p. 20) 

“A longa e dolorosa noite colonial”, embora aparentemente longínqua, ainda 
pode ser percebida, sentida e ressentida no conjunto amplo das relações e 
estruturas das sociedades sobre as quais o Império colonial europeu estabeleceu a 
consolidação do projeto de dominação socioeconômica que deu base ao modelo 
exploratório capitalista. Apesar de boa parte dessas sociedades terem expulsado, 
diretamente, os colonizadores europeus, a estrutura colonial se mantém 
indiretamente, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico global desigual, 
provocando a permanência, em um mesmo momento histórico, de nações em pleno 
desenvolvimento, asseguradas em suas relações de poder, e outras em 
subdesenvolvimento, exploradas e impedidas de se desenvolverem em sua 
plenitude, em decorrência de fatores estruturais de poder (RODNEY, 1975). Outro 
fato que nos possibilita perceber a manutenção das estruturas coloniais é a herança, 
especialmente socioeconômica, designada aos grupos ascendentes dos 
exploradores e exploradoras coloniais. 

Para além das marcas político-sociais e econômicas, a ideia em torno do 
colonial ainda paira sobre as sociedades contemporâneas sob a forma dos 
denominadores de identidade. O desejo pela obliteração das práticas culturais de 
origem africana impede todo um conjunto populacional de se perceber associado ao 
amplo e pluricultural continente africano, de modo sistemático, intra e inter 
geograficamente. Isso se deve, em síntese, ao fato de ser a cultura um dos fatores a 
partir dos quais se solidificam os pilares de determinados dispositivos de poder. Na 
ficção guineense, em especial, na narrativa de Silá, o empenho em evidenciar os 
meandros desse apagamento das práticas culturais salta aos olhos. No primeiro 
romance, A última tragédia (1995), a personagem Ndani sai de sua comunidade, em 
Biombo, e vai trabalhar como empregada doméstica na casa de Dona Deolinda, na 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 174-81 

 

175 

capital, Bissau. Ainda pouco familiarizada com a língua portuguesa, uma das poucas 
frases que aprendera com uma de suas madrastas era “Sinhora, quer criado?” – 
frase, que, aliás, inicia o texto ficcional. Menos familiarizada ainda com a língua 
guineense, sua patroa não consegue reconhecer seu nome, o qual atribui aos 
comunistas e, assim sendo, repudia. Por fim, decide chama-la Daniela. 

Mistida (Trilogia) corresponde ao conjunto dos romances Eterna paixão 
(1994), A última tragédia (1995) e Mistida (1997) – que dá título à trilogia. O tempo 
da narrativa de cada romance difere-se, associando-se cada qual a três momentos 
distintos da formação nacional guineense, demarcados pela presença ou ausência 
dos europeus no território nacional. A narrativa, em sua totalidade, é uma grande 
metáfora dos processos de subjugo e violências praticadas contra as populações 
autóctones guineenses ao longo de sua formação social, quase que restritamente, 
no contexto ficcional, após a presença alóctone europeia. O termo “mistida”, por sua, 
em língua guineense, concerne àquilo “que se precisa fazer”, segundo elucida 
Teresa Montenegro, no prefácio ao último romance:  

Menos lineares que os percursos etimológico e gramatical, as rotas 
do sentido têm razões que lhes são próprias. A ideia veiculada pela 
expressão é mister – “é preciso”, “há que [fazer isto, fazer aquilo]” – 
foi retida com misti com o significado de “precisar, ter necessidade 
de”, mas quer por economia e/ou porque na língua em formação só 
se desejaria o que era necessário, o criol acrescentou-lhe “desejar, 
amar, querer”. Eu preciso de ti, eu amo-te, eu desejo-te, eu quero-te 
é tudo n mistiu. (MONTENEGRO in SILÁ, 2002, p. 323. Ênfase da 
autora) 

A narrativa do romance Mistida (1997) é uma alusão à pilhagem dos europeus 
e à destituição de memória coletiva na dinâmica da Guiné-Bissau: “Roubaram. 
Roubaram. Roubaram e partiram. Sem glória. Sem vergonha... E levaram a 
memória, quase toda a memória. Contra a razão” (SILÁ, 2002, p. 330). A cada 
capítulo, há um deslocamento narrativo-temporal, em consequência da perda de 
memória das personagens, que, constantemente, tentam recuperar a constituição de 
histórias realizadas anteriormente nas narrativas dos demais romances. Todas as 
personagens têm, por fim, “uma mistida a safar”. Há, contudo, um conjunto de 
especificidades que elucidam um período anterior à presença portuguesa na Guiné-
Bissau. Woro, Kilin, Kononton, Kemesai, Tan-Nin-Saba e Worowula são algumas 
das personagens de nomes em Mandinga. Woro é “seis”, Kilin, “um”, Kononton, 
“nove”, Kemesai, “oitocentos”, Tan-Nin-Saba, “treze” e Worowula, “sete”. A língua 
mandinga remonta historicamente, com maior proeminência, ao século XIII, com 
“Sundiata Keita, o criador do império do Mali”, como nos apresentam Nei Lopes e 
José Rivair Macedo (2017). O fortalecimento dos impérios Mandingas se deu, em 
suma, pelo expansionismo islâmico no continente e, no caso da Guiné-Bissau, 
significou a consolidação do império Kaabunké (LOPES, 1999). 

Poderíamos percorrer o percurso de constituição historiográfica desde o 
Império Kaabunké até a Guiné-Bissau contemporânea, graças à definição de 
elementos estéticos narrativo-ficcionais que aproximam tempos históricos não 
coetâneos. Notadamente, em A última tragédia (1995) e Mistida (1997), o cerne dos 
questionamentos propostos não envolveu diretamente a experiência da Diáspora 
Africana, todavia, em Eterna Paixão (1994), a presença de personagens negros não-
guineenses e, consequentemente, a elaboração de suas experiências e práticas 
culturais diaspóricas, incorporam elementos e percepções sobre o contexto de 
diálogo entre a agência cultural do africano continental e do diaspórico. 
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A alvorada 

Concernindo ao processo de subdesenvolvimento do continente africano, 
especificamente, o resultado do projeto colonial europeu, é recorrente o registro de 
uma interpretação equivocada que determina a invalidez total da manutenção do 
tradicional africano. O Império colonial europeu estruturou o genocídio de 
comunidades dominadas (PLUMMELLE-URIBE, 2006), suplantando uma ordem 
social específica socioeconômica-cultural. No entanto, durante esse processo, 
elementos culturais foram incorporados a novas dinâmicas africanas – a língua 
guineense, kriol, trata-se de um elemento cultural específico híbrido integrado à 
dinâmica nacional após o contato colonial português. Ainda que as atrocidades do 
projeto colonial tenham modificado determinada dinâmica sociocultural, algumas 
práticas ditas tradicionais se transformaram organicamente, em decorrência de 
processos de resistência autóctone. Paul Gilroy (2012) justifica que a ideia de 
tradição também é, em algumas ocasiões, “a culminância, ou peça central, de um 
gesto retórico que assevera a legitimação de uma cultura política negra paralisada 
em uma postura defensiva contra os poderes injustos da supremacia branca” (p. 
354). O discurso em torno da manutenção da tradição negra significou parte do 
instrumento retórico de resposta ao projeto de estatuto dos elementos culturais 
europeus no continente africano. No campo literário guineense, as antologias em 
línguas não europeias indicam tal desenvolvimento.  

A tradição é um conceito que tem em sua base “a atividade e a mudança” 
(AGUESSY in SOW et al. 1980, p. 105-6). Ela não se realiza de modo isolado em 
um momento histórico específico, e sim, a partir de um processo orgânico. Por esse 
fato, seria difícil associar, exclusivamente, a tradição ao que se denomina pré-
colonial, sendo possível elencar práticas culturais tradicionais em momentos 
históricos diferentes do anterior ao colonialismo. Nesse sentido, definimos o pré-
colonial, metodologicamente, como um marco lógico periodizado, correspondendo, 
assim, à fase histórica que precede a consolidação do colonialismo no continente 
africano.  

No romance Eterna Paixão (1995), a personagem Daniel Baldwin, jovem 
africano-estadunidense, vence um concurso de inovação para o desenvolvimento do 
continente africano, estruturando um projeto de sustentabilidade e ocupação do solo 
diferentemente do modelo eurocêntrico de dominação. Ao ser indagado, atribui a um 
livro, “uma espécie de manual de História” (SILÁ, 2002, p. 223), a inspiração para o 
estudo de desenvolvimento socioeconômico. Nesse momento, há implicitamente 
uma menção ao historiador senegalês Cheikh Anta Diop, que se empenhou em 
validar as aproximações e relações de formação social entre o desenvolvimento do 
Kemet (Egito) e das demais sociedades africanas, sobretudo, em Nations nègres et 
culture (1954). Daniel Baldwin lê esse “documento maravilhoso que falava sobre a 
África antiga, sobre a vida no antigo Egito” (SILÁ, 2002, p. 223), especificamente, 
concernindo à agricultura e à cultura agrícola, e depara-se com um material que o 
possibilitará reconhecer o fato de que “não há nenhum país africano, segundo esses 
documentos, que tenha até agora aplicado uma política agrícola coerente” (SILÁ, 
2002, p. 224). O espaço a partir do qual se projetam a perspectiva e a prospectiva 
do continente africano refere-se ao pré-colonial. 

Uma das etapas do processo colonial na Guiné-Bissau corresponde ao 
período pós-independência, proclamada em 1973. “O branco veio, tem que ir um 
dia” (SILÁ, 2002, p. 93). A necessidade de refletir esse momento da nação 
guineense se exprime na trilogia a partir dos processos de desenvolvimento que 
constituem a narrativa. Para o Régulo, “a escola é primeiro que tudo um sítio onde 
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as pessoas aprendem a pensar. É isso mesmo: aprender a pensar. Depois vem o 
resto” (SILÁ, 2002, p. 93). A herança do líder administrativo, revelada por seu 
testamento, constitui a ênfase na ação de pensar, refletir, como estratégia de 
fortalecimento político e possibilidade de compreensão dos processos de dominação 
(coloniais) – que não foram interrompidos após a independência do país. Para 
W.E.B. Du Bois (1868-1963), intelectual africano-estadunidense, o conhecimento 
representa, antes de tudo, um dos cernes para a autonomia do povo negro e, em 
função disso, a consciência sobre as formas de dominação racial implica 
duplamente reconhecer os contornos epistemológicos do branco e do negro, em um 
processo de dupla consciência:  

O pretenso savant negro foi confrontado pelo paradoxo de que o 
conhecimento de que seu povo necessitava já não era nenhuma 
novidade para seus vizinhos brancos, enquanto o conhecimento 
ministrado ao mundo branco era como grego para os do seu povo. 
(DU BOIS, 1999, p. 55. Ênfase do autor)  

Mesmo tendo falecido antes da independência político-administrativa da 
Guiné-Bissau, W.E.B. Du Bois figurou determinada participação em seu processo, 
bem como daquele das demais nações africanas. Podemos relacionar seu 
pensamento à narrativa de Abdulai Silá e à formação das estratégias políticas pela 
independência guineense. Isso porque, de imediato, constata-se, na narrativa 
ficcional, a referência evidente ao Pan-africanismo, movimento insurgente no 
contexto da Diáspora Africana e cujos principais aspectos envolviam a luta pela 
autonomia negra, tanto em relação ao jugo colonial quanto aos modos de 
reconhecimento de unidade negra em amplitude continental e diaspórica. Du Bois foi 
responsável pelo primeiro Congresso Pan-Africano, em 1919, em Paris (França). 
Liderou ainda os quatro subsequentes – em 1921 e 1923 (Londres), 1927 (Nova 
Iorque) e em 1945 (Manchester). Além disso, no romance Eterna paixão, o líder 
jamaicano Marcus Garvey (1887-1940) cumpre a função referenciada ao movimento 
pan-africanista. Ora deslocada nos Estados Unidos da América ora em uma nação 
africana, a narrativa tem por argumento a migração de Daniel Baldwin, engenheiro 
africano-estadunidense, que sai dos EUA e decide, após a vitória em um concurso 
de tecnologias, viver em um país africano.  

No contexto estadunidense (diaspórico), durante sua formação superior, Dan 
Baldwin – homônimo do intelectual James Baldwin (1924-1987) – conhece, na 
Universidade de Georgia, em Atlanta, ativistas do Africa Commitee, cuja sigla AC, 
recorrente na narrativa, sugere as mesmas, segundo Laura Cavalcante Padilha (in 
RIBEIRO e SEMEDO, 2011, p. 181), de Amílcar Cabral. Dentre um dos ativistas, a 
personagem conhece Mark Garvey, “filho de emigrantes jamaicanos” (SILÁ, 2002, p. 
203). Ele lembra-se, “com gratidão, que fora igualmente Mark quem primeiro lhe 
falara da outra África, aquela que nunca aparecia nos meios de comunicação e da 
qual tão pouco se sabia” (SILÁ, 2002, p. 203-4). Para a personagem Garvey – e 
para o líder pan-africanista –, a guinada para a autonomia africana e de seus povos 
centra-se no fato do regresso – paradoxalmente, metafórico (“regressar à tradição 
africana”) e literal – e de ser a África o seu continente, a terra dos seus avós. “E 
qualquer dia a gente pode regressar” (SILÁ, 2002, p. 204).  

O Africa Commitee (AC) lança um concurso denominado “As vias para o 
desenvolvimento” (do continente africano), tendo por primeiro classificado Daniel 
Baldwin, o qual se inspirou em um manual de História do Egito antigo, para escrever 
o projeto de desenvolvimento agrícola, e vence o africano – assim descrito no 
romance – Kawsu. O comitê almejara enviar um uma delegação para “assistir à 
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proclamação da independência do Zimbabwe” (SILÁ, 2002, p. 204), proclamada em 
1965 (Rodésia), mas conquistada graças à luta empreendida, em suma, pelo povo 
zimbabuano e pelo Zimbabwe African National Union, em 1980, e cujo líder mais 
expressivo, Robert Mugabe, promoveu, dentre outras ações, uma reforma agrária no 
país. Após sua classificação, Daniel conhece Ruth, moça africana estudante de 
Economia, casa-se e volta ao continente africano, onde o casal se fixa. O convite de 
regresso é feito pelo Embaixador Ntamawogo, que demonstra, por sua vez, 
interesse no projeto de desenvolvimento do rapaz e ambiciona “transformar a 
embaixada num instrumento que efectivamente sirva aos interesses supremos do 
(...) país” (SILÁ, 2002, p. 217). A aliança matrimonial entre Daniel e Ruth parece 
indicar uma aliança política entre os povos negros diaspóricos e os continentais, 
ainda que, na narrativa ficcional, ela seja rompida por causa da traição de Ruth com 
seu colega de trabalho David. Após o casamento de Baldwin e Ruth, nasce Kwame 
– seria difícil não relacionar o nome do filho do casal ao líder ganense pan-
africanista Kwame Nkrumah (1909-1972). 

No pós-colonial, a relação do trabalho e do desenvolvimento da nação 
guineense é um indicador, na narrativa ficcional, de um conjunto de elementos 
históricos que abarcam as etapas do processo colonial no país. A dimensão do 
trabalho caracteriza-se na trilogia como parte do campo de serventia e da unidade 
do estabelecimento administrativo. Os guineenses estão figurados, em síntese, 
como empregados. Em A última tragédia, há a recorrência da frase “Sinhora, quer 
criado?”, proferida insistentemente por Ndani, que viria a ser a empregada de Dona 
Deolinda. Em Eterna paixão, Mbubi é a criada e, em Mistida, Madjudho é 
subserviente em relação ao Comandante – consta, na primeira nota de rodapé do 
romance, a seguinte explicação: “Matchudho, escravo; Madjudho, desnorteado, 
perdido” (SILÁ, 2002, p. 336). Caberia um longo estudo a respeito da interação 
patrão-empregada, patroa-empregada e mesmo patrão-empregado, patroa-
empregado, contudo, concentremo-nos no indicativo de desenvolvimento nacional 
recuperado por Abdulai Silá, em especial, na fase pós-colonial. A narrativa do autor 
guineense parece acusar para um projeto de nacionalismo calcado sobre valores de 
desenvolvimento autossuficiente e consciente politicamente das demandas sociais, 
“numa terra onde haja um sistema mais ou menos justo de distribuição da pobreza 
nacional como sugere o tal testamento do régulo de...” (SILÁ, 2002, p. 390). Por 
essa via, compreender as configurações político-socioeconômicas significa 
aprofundar as etapas de formação no país. As empregadas desempenham um papel 
estratégico na totalidade da narrativa, pois elas intermediam e figuram o contexto 
social resultado do colonialismo. Nadni torna-se a esposa do Professor e junto dele 
e do Régulo consolida o projeto de desenvolvimento das tabancas e de suas 
escolas. Mbubi é a pessoa para quem Daniel Baldwin recorre quando se sente 
fragilizado e, indiretamente, quem indica o processo de transformação e consciência 
política do jovem. A relação de herança colonial se estabelece também em seus 
contextos sociais. No primeiro romance, Ndani é, como na fase colonial, estuprada 
pelo patrão, em Bissau. A fuga da moça, embora consciente, não foi praticamente 
escolhida, uma vez que os fatores não individuais foram determinantes para tal 
objetivo. Outro empregado, no mesmo romance, também fora estuprado – dessa 
vez, pela patroa. A violência sexual ganha outra dimensão, notadamente, pelo 
critério racial e não de gênero. Mbubi, em Eterna paixão, perde o emprego por 
solicitar à patroa Ruth – também africana – um dia de folga de trabalho, sob o intuito 
de participar de uma ocasião festiva em sua tabanca de origem. 
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O entre-lugar das identidades diaspóricas 

No âmbito cultural, resultou, desse complexo processo colonial, o entre-lugar 
ambíguo da identidade cultural (MBEMBE, 2001) daquele povo, segundo C.L.R. 
James (2000, p. 63), “que está na civilização ocidental, que cresceu nela, mas que 
foi obrigado a se sentir e de fato se sente fora dela”.  

De acordo com Stuart Hall (2013, p. 30), “presume-se que a identidade 
cultural seja fixada no nascimento, seja parte da natureza, impressa através do 
parentesco e da linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior”. A 
questão que parece ser pertinente é compreender como a pressuposta identidade 
de nascimento se relaciona à identidade de formação deslocada do lugar cultural de 
nascimento, isto é, como se estruturaram os deslocamentos de identidades culturais 
africanas de nascimento durante e após o tráfico negreiro? 

A categoria sobre a qual podemos nos debruçar para responder à questão é 
aquela denominada, em síntese, como culturas negras. Quer dizer, para Abdias do 
Nascimento (2019, p. 65), são “as culturas dos africanos e de seus descendentes na 
diáspora”, e “podem ou não ser inteiramente africanas, porém são típicas das 
comunidades negras em seus respectivos países”. A partir do denominador negro, 
reconhece-se tanto o sujeito social africano quanto o diaspórico. Seria, portanto, 
difícil determinar o estatuto da brasilidade, da americanidade, da latinidade sem 
pensar a africanidade. Seria igualmente difícil compreender a africanidade 
desconsiderando o contexto diaspórico de seus povos. Vale, por suposto, recuperar 
o conceito de amefricanidade, cunhado pela intelectual Lélia Gonzalez (1988), cuja 
pertinência evidencia-se: 

Para além de seu caráter puramente geográfico, a categoria de 
Amefricanidade incorpora todo um processo histórico de intensa 
dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação 
de novas formas) que é afrocentrada, isto é, referenciada em 
modelos como: a Jamaica e o akan, seu modelo dominante; o Brasil 
e seus modelos yorubá, banto e ewe-fon. Em consequência, ela nos 
encaminha no sentido da construção de toda uma identidade étnica. 
(GONZALEZ, 1988, p. 76. Ênfase da autora). 

O modelo cultural das sociedades negras se caracteriza, então, a partir do 
lugar cultural africano. A cultura toma, por sua vez, proporção de dinâmica política 
essencial à luta contra os meandros de dominação colonial. Não à toa, para o 
guineense Amílcar Cabral, o instrumento de aliança política se determina na ação 
popular de “preservar e criar a cultura, para fazer a história” (CABRAL in UNESCO, 
1973, p. 12. Tradução nossa).  
 

Considerações finais 
 

A interrogação subjacente ao sistema literário guineense é “quem és / meu 
povo / meu país / meu amor [?]” (SILÁ, 2002, p. 450), cuja resposta não diverge das 
demais, estabelecidas por outras nações africanas, e centra-se no conhecimento de 
sua História. Retomar o passado – longínquo (pré-colonial) ou mais recente 
(colonial) – permite reconhecer o presente. Ainda que não possamos, 
presentemente, modificar em sua totalidade os processos resultados do projeto 
colonial, a mirada é futura e, consequentemente, empreendida a partir do agora, 
através de um processo de consciência de si e do outro na ação total do percurso 
histórico.  
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Abdulai Silá aponta para a Educação e o estudo da História como passagens 
para a transformação social e apresenta uma Guiné-Bissau, que, caso não adote 
outras posturas, pode cair no abismo de outra dominação, cujos efeitos podem ser 
mais difíceis de serem superados. Pessimista à realidade social, embora leal ao 
projeto de coerência política, o autor busca no Pan-africanismo a resposta para a 
superação dos efeitos estruturantes da dominação colonial. Amílcar Cabral, Kwame 
Nkrumah, Marcus Garvey, James Baldwin, Ahmed Sekou Touré, Bob Marley, Cheikh 
Anta Diop e outros ancestrais lhe são inspiração de luta e de compreensão do 
mundo. A trilogia do autor guineense nos ajuda a compreender os contornos sociais 
da Guiné-Bissau contemporânea e também a visualizar e encarar os desafios da 
prospectiva africana, em intenso diálogo com os meandros das identidades em 
contextos diaspóricos.  

Resulta-se da análise de Mistida (Trilogia) a compreensão a partir da qual 
podemos definir os enlaces da formação nacional guineense e com isso pensar o 
problema colonial em sua complexidade, que, no que lhe diz respeito, enraíza-se 
nas formas sociais determinadas.  

Se, por um lado, a consolidação do projeto colonial europeu significou o 
desenvolvimento das nações colonialistas e o subsequente subdesenvolvimento das 
colônias, por outro lado, a retomada ao continente e seu desenvolvimento significa o 
fortalecimento estrutural de seus povos, especialmente, no âmbito político-social. O 
projeto pan-africanista não advoga pela dominação africana frente ao 
subdesenvolvimento de outros povos, porque, estruturado na centricidade africana, 
essa ação arruinadora operaria sobre antíteses conflitantes. Antes de tudo, como 
defende Honorat Aguessy (1980), ao analisar o jogo mankala, a tradição africana 
ontologicamente compreendida não se apoia em um valor cuja obrigatoriedade 
concerne a um vencedor e, por consequência, “não leva fatalmente uns a enriquecer 
e outros a arruinar-se” (p. 116). Por assim ser, a África futura precisa compreender a 
África autônoma, nem arruinadora de si, nem arruinadora do outro, para manter-se 
estruturalmente fortalecida. 
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TRADUÇÃO POÉTICA DE PORTUGUÊS PARA LIBRAS: POEMAS DE CORA 
CORALINA 

 

POETIC TRANSLATION FROM PORTUGUESE TO LIBRAS: CORA CORALINA 
POEMS 

 

Maisa Conceição SILVA  
 

RESUMO:  

Este estudo tem como proposta, refletir os desafios específicos presentes na Tradução-
Interpretação de textos poéticos e que são acentuados quando uma das línguas envolvidas 
no processo é a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, tendo em vista que alguns recursos 
da poesia das línguas orais, como foco nas características sonoras códigos não primordiais 
para as línguas de sinais. Como recorte da tradução, o estudo enfoca a Dissertação de 
Mestrado da autora produzida em Libras e registrada em vídeo intitulada: “Tradução-
Interpretação em Libras do poema “Aninha e Suas Pedras”, de Cora Coralina”. O presente 
estudo se justifica, diante da experiência profissional da pesquisadora na área da educação 
junto à comunidade surda e perceber as dificuldades que o público surdo encontra no 
campo poético. Procuramos mostrar que a tradução-interpretação de textos literários para 
LIBRAS pode contribuir significativamente para a compreensão da produção literária em 
línguas orais que no caso desta pesquisa, a produção literária brasileira. Sabemos que 
grande parte dos membros da comunidade surda brasileira tem pouco ou nenhum contato 
com a produção literária nacional e de outras línguas orais.  Assim, para realizarmos a 
proposta inicial desta pesquisa, buscamos desenvolver uma metodologia de trabalho que 
compreende: a) a análise literária dos poemas e a compreensão de sua forma poética; b) a 
recriação dos poemas em LIBRAS, procurando a forma estética do poema em português na 
Língua de Sinais. Como produto final desta pesquisa, apresentamos uma primeira tradução 
sinalizada por intermédio de fotografias e, em seguida, elaboramos um vídeo da 
interpretação (declamação/leitura/vivência) dos poemas na Língua de Sinais, feita por mim. 
Mostramos o poema “Aninha e Suas Pedras” em LIBRAS usando vídeo, registros, 
fotografias e legendas, empregando a experiência poética com a exploração das 
possibilidades das configurações das mãos.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Tradução, Português, Libras, Poema, Cora Coralina. 
 

1. A Tradução Literária da Poesia em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para 
a Cultura Surda 

Este estudo visa compreender a necessidade da tradução literária e o início 
de suas práticas nos leva a compreender sobre a atual realidade da Comunidade 
Surda. Assim o processo de tradução literária em LIBRAS, deve ser compreendido 
como forma de comunicação e expressão da comunidade surda.  

Faz se necessário ressaltar que a LIBRAS já obteve significativos avanços, 
porém ainda é uma língua que enfrenta barreiras no que se refere a áreas técnicas, 
seja por ausência de sinais-termo ou pela forma de tradução e assimilação ou até 
mesmo compreensão dos termos que compõem a temática literária. Outro fator diz 
respeito à aceitação perante a formação social, emocional e acadêmica a qual 
muitas vezes tem sua limitação na dificuldade em garantir seus direitos diante da 
sociedade. 
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O ingresso na Educação Básica é um direito garantido por lei a todos 
os cidadãos brasileiros e, àqueles que têm alguma necessidade 
especial de aprendizagem, também lhes é garantido apoio 
especializado para desenvolver efetivamente a aprendizagem (LDB 
9.394/96). 

 

O conhecimento do português escrito pelos surdos tem sido alvo de 
pesquisas e de preocupações para professores, que em busca de um método ideal 
para suprir a aprendizagem das pessoas surdas. Faz-se necessário ressaltar que 
atualmente, os surdos vêm ganhando espaços nos processos de inclusão frente à 
igualdade no contexto educacional que conforme a Lei da Inclusão (Lei nº 
13.146/15) estabelece os princípios de cidadania e busca “assegurar e promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.  

Conforme Strobel (2009, p. 27):  
Cultura surda busca entender o mundo e de modificá-lo a fim de 
torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções 
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e 
das “almas” das comunidades surdas.  

 

Nessa premissa quando se trata da pessoa surda, além do processo de 
inclusão, há também a necessidade de aprendizado da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, reconhecida pela Lei Federal nº 10.436/02, como meio de comunicação 
dos surdos, reconhecimento que fortalece as estratégias de conquistas dos 
movimentos de surdos. 

A legislação garante ao surdo o direito linguístico de ter acesso aos 
conhecimentos escolares na Língua de Sinais. Essa lei é um instrumento legal que 
reconhece e afirma a Libras como uma das línguas brasileiras usadas pela 
comunidade surda do Brasil. 

Pode-se dizer, também, que muito se há a fazer no que diz respeito ao fazer 
pedagógico direcionado ao ensino da língua portuguesa aos surdos, que necessitam 
ampliar a compreensão do mundo bilíngue em que vivem. 

Atualmente as novas tecnologias têm a participação significativa sobre a 
função da tradução literária no contexto da cultura surda, buscando assim, contribuir 
para elevar o conhecimento, a autoestima e a construção da identidade como forma 
de demonstração cidadã, em especifico no que diz respeito ao processo tradutório.   

 Segundo Quadros, (2004, p. 65) “A cultura surda necessita do espaço de 
trocas simbólicas em que as línguas de sinais, a experiência visual e os artefatos 
culturais surdos, possam ser partilhados com possibilidades de vivenciar a prática 
poética na interação com o outro surdo e com o mundo ouvinte, frente a 
multiplicidade de sinais e assim, recriam identidades que permeiam os grupos 
surdos ”.     

Vale ressaltar que no percurso tradutório, é importante aproveitar cada 
oportunidade de construção do conhecimento frente à poeticidade do texto no qual 
reside uma relação geradora de sentidos. Dessa forma, é possível extrair marcações 
icônicas presentes nos poemas entre as fontes linguísticas e visuais, visando 
ampliar o acesso aos bens culturais, e mostrar a valorização da estética dos poemas 
sinalizados, como ponto de luz sobre a tradução poética e as línguas de sinais no 
processo tradutório. 

  Esses aspectos devem ser observados diante da versificação em poemas 
sinalizados; além da composição e expressão.  Diante do aspecto da representação 
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literária descrita, considera-se o olhar transcrito, para assim, focalizar o movimento 
permitindo entre as características cinéticas e sinestésicas. 

 Segundo Araújo (2013), as produções poéticas dos surdos brasileiros 
carregam particularidades dos seus autores. Existem pessoas que sinalizam mais 
rápido, mais vibrante, mais firme, mais brando e suave. Sendo assim, torna-se 
inviável reproduzir com exatidão todas as características pertinentes à sinalização 
de um indivíduo. 

 Em relação à tradução poética há de se considerar as especificidades 
culturais particulares às suas experiências regionais, locais e individuais retratando o 
presente na relação entre a Língua Portuguesa e LIBRAS.  Daí a necessidade de se 
apropriar do “eu poético” no processo de traduzibilidade. 
 

A cultura surda, além da língua, é composta de literatura específica, 
sua própria história ao longo do tempo, nessa mesma direção, pode-
se dizer, então, que a experiência que as pessoas surdas têm na 
modalidade visual é transmitida de forma diferenciada nos aspectos 
linguístico e cultural. MOURÃO (2012, p.76). 

 

    Os questionamentos sobre o que se tem feito no sentido de se reduzir a distância 
que existe entre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no que se refere a tradução 
poética têm gerado algumas reflexões que apesar dos avanços adquiridos, ainda 
requer uma política voltada para a temática, uma vez que há a necessidade de   
uma formação especializada para a comunidade surda, melhor entender a 
aplicabilidade das teorias da tradução.      

Considera-se que ainda são escassos os estudos na área de Tradução 
Poética em LIBRAS no que se refere à adequação de textos para as línguas de 
sinais. Assim, a partir da observação deste tipo de atuação e da necessidade de se 
refletir sobre a adequação da tradução, considerando de suma importância refletir 
comparativamente sobre procedimentos de tradução envolvendo textos poéticos em 
Língua de Sinais, para que possamos compreender o fazer tradutório envolvendo a 
Poesia em Língua de Sinais, para que, tanto as línguas de sinais quanto as 
comunidades surdas sejam mais conhecidas e valorizadas em toda a sua irrestrita 
riqueza cultural, simbólica e literária. 

Faz-se necessário ressaltar que a linguagem poética, é cercada de traços 
indenitários que realçam a cultura da comunidade em que ela é produzida, sendo 
esta determinada pelas relações estabelecidas como uma expressão subjetiva de 
suas formas de comunicação.  

Nesse sentido utiliza-se dos aspectos mínimos necessários para uma 
tradução que corresponda semanticamente ao Poema de Cora Coralina em seu 
sentido, voltado para a transcrição, no contexto poético, o qual às vezes requer a 
substituição de alguns termos sinalizados por classificadores, o uso da figura de 
estilo prosopopeia, os morfismos e as incorporações temporais dos sinais.  Percebe-
se que no contexto atual, a temática é ainda pouco divulgada, principalmente 
quando se trata da tradução literária e suas implicações para a aprendizagem dos 
surdos, a fim de compreender a poética vista sob a ótica da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, baseadas em experiências visuais, nos quais a surdez constitui 
possibilidades de interação e exercício constante das Libras. 

Nesse prisma, considera-se que o gênero textual na Poesia em Língua de 
Sinais, a partir da visão de Sutton-Spence (2012) “É considerado como gênero o 
qual abrange textos orais articulados em sinais cujo conteúdo tem um forte efeito 
estético”.   
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Desta forma, o autor ressalta que esses gêneros podem ser utilizados para 
vários fins, dentre eles, o educacional e o social, visto que são representações 
práticas, tanto da identidade quanto da cultura surda, como também, refletem 
anseios, realidades, fatos, eventos, bem como em outros aspectos presentes em 
uma determinada comunidade surda. 

Diante deste pressuposto, o contato do surdo com a literatura se dá em 
centros de convivência, escolas e junto à comunidade propriamente surda, uma vez 
que sua principal função é oferecer registros de situações e sentimentos enfrentados 
pelo indivíduo surdo, além de imprimir graça e suavidade ao discurso, ampliando o 
vocabulário e proporcionando reflexões profundas ao leitor. 

No que concerne ao gênero textual da poesia em língua brasileira de sinais, a 
língua nesse aspecto, é utilizada como articuladora de um agudo efeito estético, a 
qual expressa anseios próprios da comunidade surda.   

Faz se necessário ressaltar que para os usuários de línguas de sinais, as 
expressões faciais têm duas funções distintas que se constitui em expressar 
emoções (assim como nas línguas faladas) e marcar estruturas gramaticais 
específicas (como orações relativas), servindo para distinguir funções linguísticas, 
uma característica única das línguas de modalidade visual-espacial. 
 

2. Procedimentos Metodológicos da Tradução Poética LP / Libras  
 

     A temática trabalhada tem a pretensão de contribuir com metodologias para 
trabalhar poemas com surdos. Trata-se de um estudo analítico descritivo com a 
proposta de aplicação prática. Assim a semiótica é utilizada como recurso de análise 
poético e recriação dos poemas em Libras. A essa questão, acrescentamos as 
experiências adquiridas com a tradução em Libras, e disso resultou a preparação de 
recursos audiovisuais na apresentação do poema “Aninha e Suas Pedras”. Para a 
compreensão do poema apresentaremos fotos mediante a configuração de mãos e a 
produção do vídeo com o referido poema, a fim de registrar todas as discussões que 
surgem durante a leitura e compreensão poética pela comunidade surda.  O material 
será disponibilizado para apresentação em vídeo no aplicativo do celular, Power 
Point com a mensagem sinalizada pelo QR Code, que pode ser lido por meio de 
aparelhos específicos.  

Vamos, em primeiro lugar, apresentar o poema em língua portuguesa, 
posteriormente representar o lado poético, para buscar o significado e os traços 
peculiares do poema no texto analisado, de forma a tornar possível constituir a 
compreensão e a dinâmica da poesia. Nessa linha, consideram-se alguns pontos 
peculiares da língua de sinais, os quais podem ser manipulados de forma a 
evidenciar algumas estruturas. Por exemplo, a emotividade e o ritmo foram muito 
marcados com intensificadores de expressão facial e corporal e na velocidade da 
sinalização. 
 

3 - Configurações de Mãos: Representação do Poema Aninha e Suas Pedras  
Em primeiro lugar, a proposta tem como principio apresentar o poema em 

Língua Portuguesa, posteriormente representar o lado poético, para buscar o 
significado e os traços peculiares do poema no texto analisado, de forma a tornar 
possível constituir a compreensão e a dinâmica da poesia.  

Nessa linha de observação, a pesquisadora considera alguns pontos 
peculiares da Língua de Sinais, os quais podem ser visualizados de forma a 
evidenciar algumas estruturas. Por exemplo, a emotividade o ritmo, expressões 
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faciais, entre outros fatores os quais foram marcados como intensificadores de 
expressão corporal e a velocidade da sinalização. 
 

POEMA ANINHA E SUAS PEDRAS 
 

Não te deixei destruir... 
Ajuntando novas pedras 
e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

 
Faz de tua vida mesquinha 

     Um poema. 
E viverás no coração dos jovens 
e na memória das gerações que hão de vir. 

 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 
Vem a estas páginas 

E não entraves seu uso 
Aos que têm sede. 

 
(Cora Coralina, Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. Goiânia: Ed. UFG, 1984). 

 

Sequência com o movimento criativo 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

Português: “Recria tua vida, sempre, sempre”. 

Glosa em Libras: CRIA – CRIA (Expressão facial de felicidade) 

    O sinal “CRIAR” escolhido foi devido à semântica e seu movimento central que 
lembram os sinais de “sentimento” e “poesia”. A repetição dá a ideia de continuidade 
que existe na frase original: ...”sempre, sempre”. 

 

Sinal termo: CRIAR 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Configuração de mão: 

 
Videoprint: Aninha e Suas Pedras, de Cora Coralina (Vintém de Cobre outubro, 1981). 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 VÍDEO/QR Code 
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Fonte: Arquivo pessoal 
 

Considerações Finais  
 

Este estudo contribuiu de forma significativa para que a Tradução Literária 
seja mais discutida, envolvendo o público surdo, os intérpretes, pesquisadores, 
tradutores em traduzibilidade de poemas na interface Português/Libras para o 
desenvolvimento da cultura surda. Afinal, é por meio dessa modalidade que se dará 
o desenvolvimento da identidade surda, que é a forma como estes se enxergam 
socialmente, consoante sua experiência visual.  Portanto, as abordagens teóricas 
trazidas a este estudo possibilitaram ter diferentes visões sobre o processo 
tradutório, mostrando que as narrativas poéticas possuem importante cunho 
informativo sobre a identidade surda. 

 Dessa maneira, abre-se espaço para outras manifestações literárias, como a 
ficção, poesia, a pesquisa e outras tantas formas criativas. Certamente, trata-se de 
um assunto que ainda demanda muitas pesquisas para que a área possa ser 
desenvolvida, e mais contribuições e desafios precisam ser colocados em prol dos 
estudos das línguas de sinais. 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS:   
UMA PERSPECTIVA SOCIOEDUCACIONAL 

 

Bárbara Carolina Vanderley BOAVENTURA (UnB) 
 

RESUMO: A partir dos estudos da Sociolinguística, a Variação Linguística é compreendida a 
partir das variadas e complexas relações socioculturais, históricas e geográficas que uma 
língua materna estabelece. O presente artigo discute a variação linguística nos livros 
didáticos de língua portuguesa para o ensino médio, utilizados na rede pública. Com o 
ensejo de analisar a abordagem dada pelos autores dessas obras à variação, o objetivo 
principal é avaliar se tais livros proporcionam ao estudante o desenvolvimento da 
consciência linguística para melhor compreensão dos fenômenos que refletem a diversidade 
linguística do português falado no Brasil. Como corpus do estudo, foram eleitos cinco livros 
didáticos de língua portuguesa indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
de 2015, dos quais foram coletados dados a fim de estruturar a análise das informações. As 
referências bibliográficas para este trabalho foram estudos de Bagno (1999, 2001), Bortoni-
Ricardo (2004), Faraco (2007), Scherre (2009) entre outros linguistas. As informações 
coletadas apontaram que há confusões e/ou omissões teóricas na produção desse material 
didático, uma vez que conceitos fundamentais não foram nem sequer mencionados ou 
foram apresentados superficialmente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Língua portuguesa. Variação Linguística. 
Sociolinguística educacional. Competência comunicativa. 
 

1. Introdução e objetivos  
 

A língua portuguesa falada no Brasil possui uma diversidade linguística 
impressionante e bastante peculiar. A partir do século XX, e mais especificamente  a 
partir da década de 1960, com os estudos pioneiros em sociolinguística de William 
Labov, o ensino de línguas ganha novas concepções e, consequentemente, novas 
discussões. 

Por conseguinte, os recentes estudos linguísticos – sobretudo os de cunho 
sociolinguístico, alcançam, de uma maneira ou de outra, as salas de aulas de língua 
portuguesa. É nesse contexto que esse trabalho insere-se. O presente artigo tem 
como ponto de partida a investigação do tratamento dado à variação linguística nos 
livros didáticos de língua portuguesa destinado aos estudantes do ensino médio da 
rede pública de ensino para os anos de 2016, 2017 e 2018.  

Como corpus para esse estudo, selecionamos cinco títulos dos livros 
indicados pelo Guia de livros didáticos PNLD 2015 - Língua Portuguesa, guia 
divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Nacional (FNDE). 
Esse guia é base para que os docentes façam a escolha dos livros didáticos que 
serão utilizados durante três anos seguidos, sendo refeita uma nova seleção ao fim 
do triênio (a escolha dos livros normalmente é feita pelos docentes, coordenadores 
pedagógicos e/ou demais educadores envolvidos e as obras escolhidas são 
utilizadas e reutilizadas pelos estudantes da rede pública de ensino. Ao findar o 
período, um novo processo de escolha de material didático é feito). Para efetivação 
dessa análise, as obras didáticas escolhidas são: 

Quadro 1: Corpus utilizado na análise  
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Nome da obra Autoria Editora/ 
Ano  

Volume utilizado 

1. Português: 
contexto, 
interlocução e 
sentido 

Maria Luiza Abaurre  
Maria Bernadete Abaurre 

Marcela Pontara 

Moderna 2013 volume 1 
(1º ano do 

Ensino 
Médio)  

2. Novas Palavras Emília Amaral/ Mauro 
Ferreira Ricardo Leite  

Severino Antônio 

FTD 
2013 

volume 1 
(1º ano do 

Ensino Médio) 

3. Língua Portuguesa Roberta Hernandes 
Via Lima Martin 

Positivo 
2013  

volume 1 (1º 
ano do Ensino 

Médio) 

4. Português: língua 
e cultura 

Carlos Alberto Faraco Base Editorial 
2013 

volume 2 (2º 
ano do Ensino 

Médio) 
5. Ser Protagonista: 
Língua Portuguesa 

Rogério de Araújo Ramos Edições SM 
2013 

volume 1 
(1º ano do 

Ensino Médio) 
Fonte: produzido pela autora 

 

2. Fundamentação teórica 
 

    O presente trabalho insere-se no ramo da sociolinguística, recebendo 
importantes contribuições da teoria variacionista de William Labov e, sobretudo, dos 
estudos da sociolinguística educacional que recebeu importantes contribuições de 
Stella Maris Bortoni. Outros autores foram essenciais para a consolidação teórica 
desse estudo, entre eles Bagno (2001, 2003, 2007, 2011, 2013), Bechara (2009), 
Saussure (2006), Scherre (2005), Silva (2009), entre outros. 

    Como ponto introdutório na contextualização dos estudos linguísticos, a 
teoria do linguista suíço Ferdinand de Saussure (2006) é de exterma relevância, 
uma vez que postula as conhecidas dicotomias saussurianas, sendo a de langue e 
parole (língua e fala, respectivamente) uma das mais importantes. De acordo com 
essa dicotomia, a língua “é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da 
linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 
para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”. A fala, por sua vez, 
corresponderia à manifestação concreta e de caráter individual do falante. Sob esse 
olhar dicotômico, a língua era vista por duas dimensões: a social e a individual. 

    Já na segunda metade do século XX, o linguista norte-americano Noam 
Chomsky retomou as dicotomias saussurianas, porém, trouxe novos olhares a seu 
respeito. Em sua teoria, Chomsky apresentou as dicotomias de aceitabilidade e 
gramaticalidade, desempenho e competência, além da definição de performance. O 
nosso maior interesse, entretanto, concentra-se na definição de competência, 
assumindo que ela diz respeito ao “conhecimento que o falante tem de um conjunto 
de regras que lhe permite produzir e compreender um número infinito de sentenças, 
reconhecendo aquelas que são bem formadas, de acordo com o sistema de regras 
da língua (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 71).  

    No fim do século XX, outra importante contribuição teórica foi apresentada 
pelo sociolinguista e antropólogo norte-americano Dell Hymes, que reformulou, de 
certa maneira, o conceito de competência lançado por Chomsky, que segundo 
Hymes, não abrange a dimensão de variação linguística que as línguas apresentam. 
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Para o sociolinguista, o falante competente comunicativamente é capaz de adequar 
seu discurso de acordo com a pragmática do uso da língua. Essa acomodação do 
discurso às circunstâncias de fala é chamada de adequação linguística, termo 
bastante explorado nos estudos de Bortoni-Ricardo. A respeito desse assunto, a 
autora afirma: 

Do ponto de vista da sociolinguística educacional, para operar 
de uma maneira aceitável, um membro de uma comunidade de 
fala tem de aprender o que dizer e como dizê-lo 
apropriadamente, a qualquer interlocutor e em quaisquer 
circunstâncias. Essa capacidade pessoal, que inclui tanto o 
conhecimento tácito de um código comum, como a habilidade 
de usá-lo, foi denominada competência comunicativa 
(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 62). 

     
    Outras duas importantes contribuições linguistícas discursaram sobre a 

relação da sociolinguística com a prática docente do professor de língua portuguesa. 
Sobre essa temática, Polli da Silva (2009) comenta que o ensino de língua 
portuguesa deve ter o intuito de que o aluno tenha acesso às outras variedades 
linguísticas, sem deixar de se considerar os usos linguísticos que cada estudante 
traz para a sala de aula:  
 

É importante para o alunos que ele conheça novas formas 
linguísticas, tanto de fala quanto da escrita e que ele entenda que 
essa diversidade é legítima e um grande exemplo do que são as 
nossas possibilidades como seres humanos (POLLI DA SILVA, 2009, 
p. 188).      

 

    Bechara também reflete sobre a prática docente do professor de português: (...) “a 
grande missão do professor de língua materna (...) é transformar seu aluno num 
poliglota dentro de sua própria língua, possibilitando-lhe escolher a língua funcional 
adequada a cada momento de criação” (BECHARA, 2006, p. 14). Nesse sentido, 
percebe-se que muito do que foi utlizado como consolidação teórica desse estudo 
são apontamentos relacionados ao conceito de competência comunicativa.  
 

3. Metodologia 
 

    A metodologia adotada no trabalho é de caráter descritivo-comparativo, 
com o intuito de investigar, como já mencionado anteriormente, o tratamento dado à 
variação linguística nos livros didáticos de língua portuguesa.  

    Os dados utilizados foram coletados diretamente nos livros didáticos 
selecionados. Para isso, a partir de um roteiro elaborado por Bagno (2007), em sua 
obra Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística, foi 
criado um novo roteiro com seis perguntas norteadoras para a análise do corpus. As 
perguntas utilizadas para análise foram:  

Quadro 2: Roteiro utilizado para análise do corpus 
1.    Possui capítulo(s) específico(s) para tratar a temática da variação linguística? Em caso 
afirmativo, quais os principais temas e conceitos abordados no(s) capítulo(s)? 

2.    Que tipos de variação linguística são abordados? 

3.    Faz distinção entre norma culta e norma padrão? 

4.    Trata a variação linguística como fenômeno inerente às línguas? 
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5.    Menciona/aborda os seguintes conceitos correlatos? 
a. Preconceito linguístico; 
b. Mudança linguística; 
c. Adequação/inadequação linguística; 
d. Competência comunicativa/linguística. 

6.    Que tipos de gêneros textuais são usados para explorar a temática na seção destinada aos 
exercícios? 

Fonte: produzido pela autora 
 

    A partir do roteiro acima, os títulos selecionados foram analisados 
individualmente. Inicialmente, foi verificado quais capítulos trazem essa abordagem 
e quais temáticas perpassam esse(s) capítulo(s). Ao analisar cada capítulo, foi 
verificado a seção teórica e em seguida, a seção de exercícios, a fim de analisar o 
que cada autor priorizou em relação a essa temática e como foi apresentado ao 
estudante. Vale mencionar que dos cinco livros utilizados, quatro deles abordaram o 
tema da variação linguística de maneira direta e específica no volume 1 da coleção 
(o que corresponde ao 1º ano do ensino médio, uma vez que o aluno costuma 
receber um livro didático para cada série do ensino médio regular), sendo esse 
assunto abordado no volume 2 em apenas uma das coleções analisadas.   

    Na seção seguinte, será possível acompanhar o resultado desse estudo 
mais detalhadamente, uma vez que será discutido o que obra didática apresentou ou 
deixou de apresentar em relação à variação linguística e demais assuntos 
correlatos.  
 

4. Apresentação e discussão dos dados  
 

    Para a análise dos dados, para cada uma das perguntas previamente 
estabelecidas no roteiro, sintetizamos uma resposta, a partir das informações, 
teorias, exemplos e abordagens trazidos pelos livros didáticos. A seguir, seguem os 
dados coletados em cada um dos livros analisados, com suas respectivas 
discussões.   
 

1. Livro didático 1: Português, interlocução e sentido de Maria Luiza 
Abaurre et al 

    O livro traz o capítulo 12, intitulado Linguagem e variação linguística, o qual 
aborda as noções de língua e linguagem, signo linguístico, variedades linguísticas, 
variação e norma, normas urbanas de prestígio, preconceito linguístico, gírias, 
variedades regionais, sociais e estilísticas. Finaliza o capítulo com o conceito de 
mudança linguística. Em relação aos tipos de variação linguística abordados, 
encontramos a variação regional e social, além das variações estilísticas. A obra não 
traz nenhuma abordagem sobre a diferença conceitual entre norma padrão e culta. 

    Além disso, o livro, na seção Variação e Norma, apresenta a seguinte visão 
sobre essa temática:  “A variação linguística é natural e decorre do fato de que as 
línguas são sistemas dinâmicos e extremamente sensíveis a fatores como a região 
geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes e o grau de formalidade do 
contexto” (ABAURRE et al, p. 161), reconhecendo assim a variação linguística como 
um fenômeno inerente às línguas. Em relação à quinta pergunta do roteiro, verificou-
se que o título analisado conceitua brevemente a noção de preconceito linguístico: 
“Preconceito linguístico é o julgamento negativo que é feito dos falantes em função 
da variedade que utilizam.” (ABAURRE et al, p. 161). Em um quadro, as autoras 
destacam as piadas e comentários preconceituosos que existem em relação aos 
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falares e sotaques provenientes das variedades linguísticas existentes no Brasil. 
Ademais, a obra, em uma seção distinta, associa a variação linguística com o 
fenômeno da mudança linguística, explicando que toda líingua apresenta, ao longo 
de sua história, formas distintas, que mudam ou que chegam a cair em desuso. 
Além disso, faz uma relação da mudança linguística com os gêneros textuais, uma 
vez que eles manifestam as diferenças da língua quanto às escolhas temáticas, à 
escolha vocabular e à organização das ideias no texto.  

    Por fim, e não menos importante, analisou-se a seção destinada aos 
exercícios. Nela, a primeira questão explora os conceitos de signo, significado e 
significante a partir de uma campanha publicitária. O exercício seguinte baseia-se 
em uma tirinha, na qual se discute a noção de norma e erro. Em outra atividade, há 
novamente uma tira que se relaciona com a noção de adequação linguística do 
discurso. A terceira discussão proposta no capítulo é construída a partir de um 
anúncio publicitário, e baseia-se em torno do grau de formalidade e gêneros 
discursivos, com a devida adequação da língua para o alcance do público-alvo. As 
questões de 4 a 6 são norteadas por um excerto de um texto retirado de uma 
revista, que aborda a temática das gírias. As duas últimas perguntas são baseadas 
em uma tira de humor que traz à tona o tema das variedades sociais, ressaltando o 
contraste entre as variedades rurais e as normas urbanas de prestígio.  
 

2. Livro didático 2: Novas palavras de Emília Amaral et al 
    A referida obra didática possui dois capítulos destinados à variação 

linguística, sendo o primeiro “Gramática, gramáticas” e o segundo, “Noções de 
variações linguísticas”. Ambos possuem como objetos principais do capítulo a 
conscientização a respeito da gramática internalizada e da gramática normativa (e 
seu papel no âmbito social); consciência da legitimidade das variedades 
estigmatizadas e importância da adequação linguística; diferenciação dos tipos de 
variação e origens da língua portuguesa. Os autores teorizam quatro tipos de 
variação linguística, sendo utilizados os termos sociocultural, situacional, histórica e 
geográfica, explicados separadamente. Entretanto, a obra não ressalta o caráter 
inerente da variação linguística nas línguas, além de não explicitar a diferença 
conceitual entre norma padrão e norma culta.  

    Em relação aos conceitos correlatos à temática da variação, o livro 
apresenta as definições de adequação e inadequação linguística, relacionando-os 
aos diferentes registros e níveis de linguagem. Em seguida, foi apresentado fatores 
que influenciam a adequação, sendo eles: a) a relaçao falante-ouvinte; b) a situação 
de comunicação; c) o assunto; d) o ambiente; e) o efeito pretendido 
(intencionalidade do discurso); f) o gênero textual e o suporte (físico ou virtual). 
Ainda sobre a adequação linguística, os autores escrevem: “Quando uma pessoa se 
comunica com outra(s), para que esse ato se realize com eficiência, é necessário 
que ela seja capaz de fazer a adequação da linguagem à situação de comunicação.” 
(AMARAL et al, 2013, p. 168).  

    Na seção dos exercícios, há uma variedade de gêneros textuais. No 
capítulo 1, a primeira atividade explora a diferença entre a modalidade escrita e 
falada da língua a partir da uma tirinha. Na segunda questão, fica evidente a 
variação geográfica na fala de um operário, enquanto que, a terceira questão 
trabalha com as variedades padrão e popular do português a partir do poema Aula 
de português, de Carlos Drummond de Andrade. No quarto exercício, são transcritos 
trechos de duas gramáticas: um que prega a rigidez gramatical e o outro que 
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defende a adequação da língua ao padrão brasileiro. Por fim, para abordar a 
adequação linguística, um exercício apresenta diversos contextos discursivos e para 
cada um deles, pelo menos dois textos que possuem o mesmo teor. Pede-se ao 
aluno que selecione o trecho que melhor se adequa à situação comunicativa. No 
segundo capítulo, o primeiro  exercício explora as noções de língua e idioma, língua 
popular e variedades linguísticas; a segunda atividade traz vários trechos para que o 
aluno identifique o tipo de variação linguística predominante. Para explorar a 
variação histórica, apresenta-se o poema Antigamente, de Drummond e, por fim, 
para tratar a inserção de termos estrangeiros na língua portuguesa, utiliza-se um 
poema de Noel Rosa e um trecho de Luis Fernando Veríssimo da obra A versão dos 
afogados. 
 

3. Livro didático 3: Língua Portuguesa de Roberta Hernandes e Via Lima 
Martin 
 

    Na terceira obra analisada, verificou-se um capítulo destinado à discussão 
da variação linguística. Nele, são explorados os aspectos linguísticos (fonético-
fonológico, morfológico, sintático, semântico e lexical). Além disso, as autoras 
mostram a visão antagônica que costuma existir entre gramáticos e linguistas em 
relação à língua e sua variações. Há também abordagem sobre gírias, jargões e 
formas de construção da identidade do falante. A obra não diferenciou 
explicitamente os tipos de variações existentes.   

    As autoras consideram a variação linguística como fenômeno intrínseco às 
línguas, uma vez que afirmam: “A variação linguística é um fenômeno próprio das 
línguas, inerente a elas. Por isso, não é possível dizermos que uma forma variante 
seja mais ou menos correta que outra” (HERNANDES; MARTIN, 2013, p. 162). Elas 
não aprofundam sobre a distinção entre norma padrão e norma culta, mas traçam 
uma reflexão sobre as variedades urbanas de prestígio, e ressaltam a importância 
de conhecê-la, sem repreender as demais. 

    No tocante à apresentação de conceitos correlatos, o livro traz o de 
competência comunicativa: “A competência comunicativa é, portanto, a capacidade 
de saber adequar o uso linguístico às necessidades impostas pela situação de 
comunicação. O conceito de competência comunicativa está relacionado ao conceito 
de monitoramento linguístico” (HERNANDES; MARTIN, 2013, p. 163). O preconceito 
linguístico é tratado a partir da perspectiva de Bagno e Bortoni-Ricardo.  

    Na parte destinada aos exercícios, aparece inicialmente um exercício sobre 
o poema Vaca estrela e boi fubá, de Patativa do Assaré, no qual a variedade 
regional fica evidente, além das marcas da oralidade. Em seguida, para tratar sobre 
o uso de gírias, foi utilizado um texto retirado de um portal da internet. Além disso, 
um trecho da obra Vidas Secas foi proposto para abordar as marcas regionais e 
coloniais. Já para apresentar a definição de língua, reproduziu-se um trecho da Nova 
gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha. Por fim, foram 
reproduzidas três questões do Enem: a primeira delas sobre os usos linguísticos não 
consagrados pela gramática tradicional; a segunda explora a variação no léxico a 
partir dos diferentes registros para a palavra mandioca e, por fim, a última questão 
trabalha com a questão das variedades rurais rejeitadas por alguns falantes 
urbanos.  
 

4. Livro didático 4: Português, língua e cultura, de Carlos Alberto Faraco 
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    A quarta obra analisada também destina um capítulo à discussão do tema, 
no qual retoma conceitos importantes mostrando que a língua é um sistema 
complexo e diverso, e que todas as variedades linguísticas são válidas. O autor 
apresenta, de forma pormenorizada, três tipos de variação: social, geográfica e 
contextual. Além disso, o livro discute como a língua padrão pode funcionar como 
fator de exclusão e coloca, como termos sinônimos, as expressões norma culta e 
norma padrão.  

    O título ainda alerta para a importância de se combater o preconceito 
linguístico, definido pelo autor como: “(...) discriminação motivada pelo fato de o 
outro falar diferente está pelo nosso país, mas dele temos ainda pouca consciência, 
o que contribui para aumentar os seus efeitos nocivos” (FARACO, 2013, p. 160).  

    Na seção das atividades, a primeira delas baseia-se no trecho de uma 
entrevista dada por um operário na década de 1980, na qual aparece a variedade 
popular da língua. O objetivo do exercício é que os alunos reescrevessem a fala do 
operário, retirando as marcas da narrativa oral. Outro exercício solicita aos alunos 
que procurem músicas da cultura hip hop, e a partir dessas letras, discutam os 
registros linguísticos utilizados nesse estilo musical. Além disso, a terceira atividade 
pede aos estudantes que estudem a letra da música de Adoniran Barbosa, com o 
objetivo de prestar atenção na variedade linguística utilizada para que então, a turma 
possa fazer uma discussão sobre a reação negativa que existe a respeito das 
canções de Barbosa. A última proposta de exercício foi construída a partir de um 
trecho da obra Por que (não) ensinar a gramática na escola, de Sírio Possenti, na 
qual pede-se um esquema com as principais ideias sobre a variação linguística e 
depois, a produção de um texto com um tópico que mais chamou a atenção do 
estudante. O livro dispõe também de um seção com oito questões do Enem e 
vestibulares que versam sobre a temática da variação linguística e a relação entre 
adequação e inadequação linguística.  
 

5. Livro didático 5: Ser protagonista: língua portuguesa de Roberto Araújo 
Ramos 

    No último livro analisado, constatou-se a existência de dois capítulos 
destinados especificamente para o tema. O livro assume alguns eixos de trabalho: a 
variação linguística, a oralidade, as normas urbanas de prestígio, a distinção entre 
fala e escrita. São apresentados quatro tipos de variação linguística, sendo eles: 
histórica, regional, social e sociocultural. 

    A norma padrão e a norma culta são diferenciadas, sendo a primeira 
explicada da seguinte maneira: “Na tradição de ensino, os manuais de gramática 
procuraram descrever esse modelo (vamos chamá-lo de norma padrão) e elevá-lo à 
categoria de “português correto” (RAMOS, 2013, p. 199) e norma culta está definida 
como: “Hoje há iniciativas de descrição dos usos linguísticos dos falantes 
considerados cultos. Esses usos corresponderiam à efetiva norma culta (...)” 
(RAMOS, 2013, p. 199). 

    Para o autor do livro, “a variação linguística é o fenômeno comum às 
línguas de apresentar variações em função da época, região, situação de uso e das 
particularidades dos falantes” (RAMOS, 2013, p. 198). Por fim, em um quadro extra, 
comenta sobre o preconceito linguístico, que para ele, é uma das principais formas 
de intolerância que precisa ser combatida: “Ele [preconceito linguístico] é fruto de 
uma série de mitos linguísticos que se perpetuaram em nossa sociedade, levando as 
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pessoas a acreditar que existem formas superiores, mais corretas ou mais cultivadas 
de falar” (RAMOS, 2013, p. 199). 

    Os gêneros textuais utilizados na seção de exercicios variam. A primeira 
atividade está baseada em uma crônica que ressalta a variação histórica. A 
atividade seguinte propõe ao estudante que identifique os tipos de variação em um 
trecho do roteiro do filme Cidade de Deus. O terceiro exercício utiliza trecho de uma 
notícia para abordar a noção de adequação e inadequação linguísticas e marcas de 
informalidade. No quarto exercício, a partir de um trecho de uma entrevista com Mia 
Couto, discute-se o mito de que a língua falada em Portugal seria o “verdadeiro 
português”. Em uma outra seção destinada a outros exercícios, são propostas 
questões sobre a crônica Cultura, de Luis Fernando Veríssimo. A última questão, 
elaborada a partir de um trecho de uma conferência proferida por Evanlido Bechara, 
questiona-se ao aluno de que forma Veríssimo ilustra a opinião do gramático sobre o 
ensino de língua portuguesa na escola.  
 

Considerações finais 
 

Após a coleta e análise do corpus, alguns apontamentos finais tornam-se 
fundamentais. De maneira geral, entre outros desdobramentos que esse estudo 
pode permitir construir, constatou-se que:  
a. As cinco obras didáticas consultadas e analisadas apresentam pelo menos 
um capítulo destinado ao estudo da variação linguística, variando de autor para 
autor, o tratamento dado à temática e temas correlatos (entre os títulos 
selecionados, alguns livros apresentaram mais de um capítulo para tratar desse 
universo linguístico);  
b. Há uma confusão terminológica em relação à conceituação de termos 
relacionados à variação linguística, tais como norma padrão e norma culta (poucos 
autores trouxeram a distinção entre esse dois termos), além do próprio conceito de 
variação linguística e seus tipos de variação; 
c. Os títulos analisados trazem uma visão sociolinguística sobre o tema, uma 
vez que os autores assumem a perspectiva de que não há erro na língua, mas sim 
formas diferentes de se expressar linguisticamente os mesmo significados; 
d. Não houve uma preocupação constante em todas as obras em abordar de 
uma maneira articulada os conceitos de adequação linguística, mudança linguística 
e competência comunicativa. As obras que trataram sobre esses assuntos, o fizeram 
de maneira isolada ou pouco articulada, sem mencionar os três conceitos de 
maneira mais coesa.  

Nesse sentido, percebe-se que ainda existem diversas falhas e lacunas nos 
livros didáticos de língua portuguesa quando o assunto é variação linguística. 
Entretanto, é mister pontuar que alguns passos já foram dados no sentido de os 
livros didáticos acompanharem os estudos e discussões linguísticos – mas 
especificamente, sociolinguísticos. Caso pudêssemos fazer uma pesquisa de caráter 
diacrônico, certamente, constataríamos, que o teor da abordagem linguística dos 
livros didáticos de trinta anos atrás era bem distinto das edições mais recentes. De 
todo modo, o presente artigo não tem pretensão de construir críticas ou 
comparações negativas em relação aos autores de obras didáticas, mas sim de 
contribuir para os estudos no ramo da sociolinguística educacional, sobretudo no 
que tange às temáticas relacionadas à sala de aula e ao contexto escolar brasileiro.  
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A INFLUÊNCIA DAS LÍNGUAS AFRICANAS NO PORTUGUÊS DO 

REMANESCENTE QUILOMBO KALUNGA – GO 

THE AFRICAN LANGUAGES’ INFLUENCE ON PORTUGUESE OF THE 

REMMANT QUILOMBO KALUNGA - GO 

 

Nathany ARAÚJO (UnB)¹ 
 

RESUMO: A pesquisa em questão é fruto de um trabalho contemplado pelos estudos 
científicos da Sociolinguística e da Criouslística, a partir das quais se fez possível o diálogo 
acerca da formação do Português do Brasil (PB), no que diz respeito às suas características 
sociais e morfossintáticas, presentes no ambiente específico da comunidade Vão de almas 
– um dos povoados do remanescente Quilombo Kalunga, localizado na cidade de Goiás. O 
intuito que rege o presente estudo está centrado na busca por aspectos sociolinguísticos 
que possam ser apontados como traços crioulizantes, isto é, busca-se atestar, por meio do 
passado histórico da comunidade e dos dados linguísticos que foram coletados na mesma, 
a provável influência das línguas africanas na formação do PB, no período em que o país foi 
colonizado e escravizado por Portugal. O corpus linguístico utilizado para análise foi 
estabelecido por meio de dados orais, coletados através de entrevistas individuais, 
submetidas ao viés quantitativo da Sociolinguística, ou seja, embasados na Teoria da 
Variação, proposta pelo pesquisador William Labov e, outrossim, na contribuição dada pelo 
olhar da Crioulística. A hipótese levantada é a de que as origens socioculturais de Vão de 
Almas, e seus aspectos gramaticais, como a falta de concordância nominal de número e 
gênero, o preenchimento e a redução do paradigma verbal, são fortes indícios de que os 
escravos africanos e as suas tantas línguas, deixaram resquícios na estrutura da língua 
brasileira. Tal presunção encontra respaldo nas semelhanças que podem ser encontradas 
entre as estruturas morfossintáticas do Português do Brasil e as das línguas africanas de 
base portuguesa. Os resultados obtidos foram os esperados, indicando que há, em Vão de 
almas, aspectos linguísticos e sócio históricos que corroboram para a teoria da crioulização 
do PB, evidenciando-se a significativa presença de tais traços nas comunidades que ainda 
carregam o legado africano, não só na pele, mas, sobretudo, na cotidiana vida sociocultural.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Crioulística, Escravos, Português Brasileiro, Quilombo 
Remanescente, Kalunga, Vão de Almas 

 

INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa é composta de duas interfaces, a Sociolinguística e a 
Crioulística, teorias as quais foram trabalhadas em conjunto, a fim de apontar os 
aspectos concernentes à hipótese do contato linguístico.   

A Sociolinguística caracteriza-se por trabalhar com a utilização real da língua, 
a qual é averiguada dentro da comunidade social e de fala em que se concretiza. 
Para a consolidação dessa base conceitual, fazem-se relevantes conceitos os quais 
abrangem esta ciência da linguagem e corrobora para a proposta da pesquisa.  

Eugênio Coseriu, em 1950, define norma como um termo utilizado para dar 
visibilidade e relevância à heterogeneidade iminente das línguas, caracterizando-se 
pelos usos linguísticos que são frequentes em um ambiente de fala, com o objetivo 
de reafirmar a sistematização e a organização estrutural que todas as variedades de 
uma língua possuem.   
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Marcos Bagno (2012) defende a necessidade de se contrapor o conceito de 
norma em dois distintos espaços: na Sociolinguística e na gramática prescritiva. 
Naquela, encaixa-se o conceito de variedade linguística, definição pertinente para o 
trabalho de pesquisa; nesta, conhecida como norma padrão, há a explicação de que 
uma língua se sobrepõe socialmente às demais, sendo dotada de superioridade e 
estabelecida como a única forma de se expressar.  

Faraco (2008), quanto à variação, a qual contrapõe a tradição normativa, 
afirma que as variedades existentes resultam das experiências sociais que foram 
tidas pelos falantes de uma determinada comunidade de fala, o que consolida o fato 
de que há um vínculo entre linguagem e sociedade.  

As variações podem se manifestar de forma especificamente linguística, 
através das variações lexicais e fonológicas, por exemplo, contudo, também se dão 
em contextos extralinguísticos, por meio das variações regionais (origem 
geográfica), sociais (faixa etária, sexo, escolaridade) e estilísticas, estas 
caracterizadas por Tânia Alkimin (2003) como formal, informal, coloquial, familiar e 
pessoal.  

Como último elemento abarcado pela Sociolinguística, destaca-se a mudança 
linguística, a qual conceitua a língua como um organismo vivo, criativo e produtivo. 
Dessa forma, ainda que em um processo parcial, lento e gradual, o mecanismo 
estrutural da língua encontra-se em constante movimentação.  

Faraco (2008), em ‘’A percepção da mudança’’, discorre sobre a necessária 
contraposição entre variação e mudança, ao elucidar que todo e qualquer processo 
de mudança linguística advém de uma variação a qual se tornou constante na 
língua, entretanto, um ambiente de fala pode ser permeado por variações sem que 
necessariamente resulte em uma mudança.   

A Crioulística, por outro lado, tem a pretensão de analisar o contato 
linguístico, com vistas a observar a presença das línguas africanas no Português do 
Brasil. De acordo com Baxter e Lucchesi (1997), as línguas crioulas consolidam-se a 
partir do contexto social, político e econômico do qual emergiram; igualmente, 
através das semelhanças estruturais que carregam – devido à formação em 
situações específicas de comunicação.   

Dentro da teoria em análise, Hildo Honório Couto (1996) conceitua pidgin, 
termo que se refere a uma língua veicular a qual se torna útil para a comunicação 
entre povos de distintas etnias, em um contexto multilinguístico e de cunho 
comercial. Assim sendo, a linguagem estabelecida não pode ser nativa para nenhum 
falante, e a sua estrutura, tanto sintática quanto lexical, deve ser significativamente 
reduzida, com poucos fonemas, estrutura silábica CV, falta de flexão e derivação 
vocabular, ordem dos constituintes estabelecida pelas funções sintáticas de cada 
elemento e léxico mínimo.   

No que diz respeito ao crioulo, teóricos como Baxter e Lucchesi (1997) o 
caracterizam como a evolução do pidgin, com a ressalva de que se torna língua 
materna da comunidade, sendo encontrado em um contexto sociolinguístico 
específico, como o da colonização europeia e do advento da escravidão.   

Ao retomar o passado histórico brasileiro, percebe-se que os africanos não 
possuíam um contato firmado com os colonizadores, porém, a mínima troca 
existente teria reforçado a ideia de que os dominados adquiriram certos traços da 
língua de superstrato. As crianças nascidas nesse ambiente, além de passarem a ter 
contato com a língua nativa dos familiares, eram expostas a essa segunda língua 
instável, a qual, por ser mais utilizada socialmente, consolidou-se como a primeira 
língua de uma nova geração da comunidade, isto é, tornou-se uma língua crioula.   
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A hipótese da formação do Português do Brasil, pelo viés da teoria do 
contato, tem sido analisada com base em estudos de campo, desenvolvidos nos 
interiores do Brasil, nos locais que possuem rastros históricos deixados pelos 
escravos africanos.   

O Cafundó, por exemplo, é uma comunidade afrodescendente que viveu, por 
muitos anos, em um isolamento social, sendo visitada pela primeira vez em 1978. 
Grande parte de sua população é composta por descendentes de escravos, pois, 
segundo os habitantes, as terras em que vivem foram doadas, em 1888, a dois 
escravos os quais trabalhavam em Sorocaba, cidade próxima a Cafundó.   

Os habitantes utilizam-se do português, contudo possuem um léxico 
específico, denominado cupópia, de base banto, originado das línguas quimbundo, 
umbundo e quicongo. De acordo com Vogt, |Gnerre e Fry (1993 apud Petter, 1999), 
essa língua seria o resultado, atualmente, do que havia sido um crioulo. Entretanto, 
devido à sua tendência de se aproximar da língua de superstrato, enfrenta um 
processo de descrioulização.   

Outras comunidades remanescentes de antigos escravos, como Helvécia, 
Cinzento e Rio de Contas também têm sido foco de estudos voltados à hipótese da 
crioulização do PB, devido ao isolamento social, à agricultura de subsistência, às 
práticas culturais de cunho africano e à composição linguística de alguns moradores. 
A língua da comunidade de Helvécia, por exemplo, possui descendência de iorubás 
e geges, afirmam Baxter e Lucchesi (1997).  
 

METODOLOGIA 

A base estrutural-teórica desse estudo firma-se no domínio científico da 

Sociolinguística e da Crioulística, áreas que serão, de forma geral, abordadas e 

definidas nos subtópicos dessa seção.  

Como métodos de pesquisa, foram utilizados os levantamentos bibliográficos 

e a recolha de dados por intermédio da pesquisa de campo. Pela observação do 

real, torna-se possível o estudo de diferentes aspectos sociais, sendo relevantes, 

aqui, os seguintes fatores: contexto histórico, indivíduos pertencentes à esfera social 

em análise e tudo aquilo que os completam culturalmente, com destaque para a 

composição linguística. 

 

2.1 A SOCIOLINGUÍSTICA 

Sociolinguística, recente ciência que surgiu na década de 1960, com o intuito 

de estabelecer o seu objeto de estudo – a diversidade linguística –através da 

demonstração de que língua, cultura e sociedade estão eminentemente interligadas. 

Foi com William Labov (1963) que o estudo da Sociolinguística se tornou 

efetivamente significativo. O estudioso em questão publica, em 1963, a sua 

produção textual a respeito da variação linguística na comunidade de Martha’s 
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Vineyard, em Massachussets, evidenciando a influência e a relevância dos fatores 

sociais no campo das variantes que compunham a língua local. 

 A ciência da linguagem em verificação ramifica-se em duas: a 

Sociolinguística Interacional e a Sociolinguística Variacionista. Esta teve como 

precursor, justamente, o último estudioso citado acima, e é sobre ela que nos 

deteremos.   

2.1.1 SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 

A Teoria da Variação surgiu após a célebre análise, feita por William Labov, 

com relação às ocorrências linguísticas do inglês urbano de Nova York. Manifestou-

se como uma divisora de águas, possibilitando novas pesquisas, com o intuito de 

analisar a grande relevância das práticas sociais no estudo da linguagem, e de 

compreender como a falta dessa associação pode desencadear vastas 

consequências. Os estudos linguísticos da época, por conta disso, foram fortemente 

impactados. 

Assim sendo, define-se como objeto dessa inovadora ciência, a pesquisa 

acerca do uso real da língua e de suas variações em um determinado ambiente 

social heterogêneo, multilinguístico e multicultural. A comunidade de fala é o ponto 

de partida do estudo sociolinguístico, devido não só às relações intralinguísticas 

estabelecidas, mas, sobretudo, às variações a que uma mesma língua está 

submetida. Temos diferentes formas de empregar a fala, e a essa diversidade de 

alocuções é que se deu o nome de variedades linguísticas. Denominase repertório 

verbal o uso que um dado corpo social faz dessas variações. A Sociolinguística 

prestar-se-á, concomitantemente, a entender quais são os elementos 

extralinguísticos que podem exercer influência nas variedades da linguagem de um 

determinado grupo, e o porquê de tal intervenção, apontando fatores como a idade, 

o sexo, a origem regional, o nível de escolaridade, as ocupações e a classe social a 

qual pertencem.   

Tal modelo teórico estabeleceu-se, conceitualmente, como Sociolinguística 

Quantitativa, por tratar-se de um método empírico de análise que, numérica e 

estatisticamente, estuda a coleta de materiais linguísticos, em uma tentativa de 

compreender quais são os fatores condicionantes – linguísticos e extralinguísticos - 

que operam na implementação ou na exclusão de uma certa regra variável. 
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2.2 CRIOULÍSTICA 

Trata-se de uma significativa área do campo linguístico que surge da ótica do 

real e abundante contato entre diferentes línguas e etnias expostas em distintos 

territórios, em razão dos recorrentes processos de colonização aos quais a 

humanidade esteve submetida, e resulta, desse modo, no multiculturalismo que em 

diversas partes do mundo se consolidou. 

A interdisciplinaridade é um grande atributo dessa ciência, sendo ela capaz, 

assim, de abarcar diferentes focos de estudo, posto a sua abrangência. Entre tais 

podemos citar: a Antropologia, a História e a Linguística Histórica, a Sociologia e, 

sobretudo, a Sociolinguística, a julgar pelos contextos sócio históricos e, 

recentemente, pela inclusão da análise gramatical – no âmbito fonético-fonológico, 

morfossintático e semântico - abordados e correlacionados através do estudo das 

línguas crioulas. 

 A Sociolinguística e a Crioulística encontram-se em uma relação mútua, 

principalmente por conta do fator histórico social da linguagem e pela nova forma de 

tratar os fenômenos da diacronia e da sincronia – no estudo dos pidgins e dos 

crioulos, tais fenômenos encontram-se paralelos um ao outro. 

Destaca-se que o pidgin é definido como uma língua de caráter veicular e 

emergencial que se originou no contexto das trocas e dos negócios comerciais 

realizados em portos de embarques, possibilitando o entendimento entre falantes 

que se encontravam em uma situação de forte multilinguismo. 

Já crioulo é definido como o resultado da nativização do que outrora havia 

sido uma língua pidgin. A sua consolidação é desencadeada a partir do momento 

em que, a criança de uma dada comunidade de fala, origina-se e se desenvolve no 

contexto em que a linguagem veicular é utilizada a todo tempo pelos adultos e, 

assim, a toma para si, tornando-a a sua língua primeira e, a posteriori, a de todo o 

povo local. 

No Brasil, há estudiosos, entre eles Alan Baxter, Carlota Ferreira, Dante 

Lucchesi e Margarida Petter, empenhados no estudo de uma possível fase crioula 

do Português Brasileiro em suas origens, a julgar pelo cenário da colonização e de 

seu respectivo processo escravocrata – fatores histórico sociais que desencadearam 

as situações de multilinguismo sobre as quais se apoia a Crioulística.  

 

2.3 SÍTIO HISTÓRICO KALUNGA 
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O ambiente escolhido como foco de pesquisa - Vão de Almas, município do 

quilombo Kalunga -, possui uma área de 237 mil hectares e se encontra localizado 

entre três cidades do Goiás: Monte Alegre, Cavalcante e Teresina, como podemos 

observar no mapa abaixo: 

 

Figura 1: Mapa com enfoque para a localização da Comunidade Kalunga 

 

Historicamente, o Planalto Goiano, por volta de 1720, torna-se um grande 

atrativo nacional e estrangeiro, especificamente por conta da descoberta aurífera na 

região Centro-Oeste. 

A presença africana no Estado se inicia com a chegada das bandeiras de 

Piratininga, movimentos de exploração territorial que vinham adentrando o interior do 

Brasil, com o intuito de escravizar os indígenas e desbravar os metais preciosos da 

região. No século XIX, outras levas vindas da costa ocidental, oriental e do noroeste 

da África começaram, também, a compor o Estado em questão. 

O processo histórico da exploração de ouro na província de Goiás e o sistema 

escravocrata utilizado para a mesma compõem, respectivamente, o contexto e a 

causa para a fuga e para o isolamento de diversas comunidades negras, que 

buscaram refúgio nos longínquos vales e nas íngremes serras da Chapada dos 

Veadeiros, formando, no início do século XVII, o Remanescente Quilombo Kalunga. 

O Patrimônio Cultural Kalunga possui quatro principais núcleos de povoação: 

Contenda, Vão de Almas, Vão do Moleque e Ribeirão dos Bois. Esse estudo 
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encontrase focalizado na região Vão de almas que, juntamente com o Vão do 

Moleque, ocupa a maior parte territorial da comunidade Kalunga. Situa-se entre o 

Rio das Almas7 e o Rio Paranã, e foi um dos últimos povoados a ser formado. 

 

A PESQUISA DE CAMPO 

Levando-se em conta o fato de que os anciãos da comunidade são os que 

menos têm convívio com o mundo moderno, os que menos praticam a mobilidade 

social e, consequentemente a isso, os que mais guardam possíveis resquícios 

linguísticos vindos de seus descendentes mais antigos, buscou-se entrevistar 

informantes que se encontram na faixa etária entre os 60 e os 80 anos de idade. 

Foram, no total, dez participantes, sendo seis do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino.  

Para além da recolha de dados linguísticos, as entrevistas possibilitaram um 

maior conhecimento em relação à cultura desse grande e histórico remanescente 

Quilombo que ainda possui tantas incógnitas e ao qual estou a me dedicar.   

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Para essa pesquisa, foram escolhidas quatro variáveis sociais, sendo elas: 

faixa etária, escolaridade, estilo linguístico e gênero/sexo; e quatro variáveis 

linguísticas: concordância nominal de número e gênero, preenchimento do sujeito e 

paradigma verbal. 
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A falta de concordância de gênero é um dos principais fatores favoráveis à 

hipótese da crioulização do Português Brasileiro, sendo raramente encontrada, e, 

quando é, está presente em comunidades afrodescendentes, como o Quilombo 

Kalunga. Vimos que a não concordância desse fenômeno tem sido pouco 

recorrente, tanto no falar das mulheres quanto no dos homens. 

 

‘’Parece que u juizu vai ficanu assim descontrolada’’ (D. Jandira) 

‘’Foi muintcha coisa bom ali, moçu’’ (D. Eva) 

‘’A cultura tudu qui era meia isoladu’’ (S. Nicanô) 

‘’A vó da mãe delis foi pegadu di cachorru’’ (S. Nicanô) 

 

Um fato interessante a ser colocado é o de que não há, em nenhuma 

sentença proferida pelos informantes, tanto de um sexo quanto do outro, ocorrências 

de concordância nominal de número. Ou seja, todos os entrevistados têm realização 

[Ø] no que concerne a esse fenômeno linguístico. 

 

‘’Bate fotu aí da genti nessas rumaria aí’’ (D. Jandira) 

‘’Era um bucadu daquelas pessoa mar veia’’ (D. Eva) 

‘’As perna tá fraca’’ (S. Ambrósio) 

‘’As filha dela mora tudu lá também’’ (S. Nicanô) 

PREENCHIMENTO DO SUJEITO PRONOMINAL E REDUÇÃO DO PARADIGMA 

VERBAL 

Sabe-se que a língua portuguesa é uma língua pro-drop, isto é, que aceita, 

em sua norma culta, tanto a posição de sujeito preenchido quanto a de sujeito nulo, 

mas aquela tem ocorrido com maior intensidade na fala coloquial, posto o fenômeno 

que anda atrelado a esse: a redução do paradigma flexional. 

 

’Nós fazia farinha’’ (D. Jandira)  

‘’Elas é qui é a pátria’’ (D. Jandira) 

‘’Cêis passô lá não?’’ (S. Ambrósio)  

‘’Elas num mexi cumigu’’ (S. Ambrósio) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O cenário no qual se foi possível aplicar a base teórica referenciada, isto é, a 

comunidade quilombola de Vão de Almas, permitiu que a hipótese norteadora da 

pesquisa fosse positivamente atestada: há indícios de um remanescente crioulo na 

fala dos moradores kalungas do povoado. 

A chegada a essa afirmação encontrou respaldo no passado histórico do 

patrimônio cultural a pouco citado. Composto por descendentes de africanos de 

etnia banto (angolas, congos, moçambiques), que foram trazidos pelos bandeirantes 

paulistas, no século XVIII, para fazerem parte do ciclo goiano de garimpagem e que, 

para fugirem dos cativeiros aos quais eram submetidos, adentravam as serras do 

norte do Goiás, mantém, ainda hoje, um relevante isolamento social e uma cultura 

de subsistência e múltiplas manifestações culturais de cunho africano, que reforçam 

e caracterizam os ambientes colocados como favoráveis à preservação dos 

resultados advindos do contato entre distintas línguas.  

Concernente à análise dos aspectos linguísticos, expõe-se que os fenômenos 

escolhidos, isto é, a falta de concordância nominal de número e gênero, o 

preenchimento do sujeito e a redução no paradigma verbal, foram recorrentes na 

fala dos moradores anciãos da comunidade, com destaque para as ocorrências de 

discordância nominal de gênero que, ainda que não tenham sido numericamente 

significativas, são vistas com grande relevância, no que diz respeito à consolidação 

de uma língua com traços crioulizantes. 

A análise da avaliação social, quanto aos condicionantes linguísticos 

escolhidos, foi, em suma, positiva, com ressalva à falta de concordância de gênero, 

posto a sua mínima recorrência nos dados coletados, apontando para uma 

aproximação com a gramática da língua portuguesa normativista – consequência, 

dentre outras, do maior contato com o meio urbano, com as novas gerações e com a 

chegada de instituições escolares na localidade.  Quanto aos outros aspectos, 

houve uma aceitação significativa, salientando-se, por exemplo, a provável mudança 

em curso pela qual pode estar passando, ou possa vir a passar, a variável 

concordância nominal de número – como foi possível observar na análise dos 

dados, não foi proferida, pelos informantes escolhidos, nenhuma sentença na qual 

todos os vocábulos tivessem recebido a marca de plural, apontando, talvez, para um 

porvir em que não mais haverá a marcação morfêmica de plural no português dos 

quilombolas kalungas. Reitera-se, por fim, a importância da realização de pesquisas 

científicas que se direcionem ao estudo da influência do contato para a formação da 
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língua portuguesa vernacular que hoje é falada no Brasil, e que haja um olhar 

sensível às línguas que por séculos estiveram a influenciar e a enriquecer não só o 

nosso dizer, mas toda a cultura popular do país. 
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O PERCURSO HISTÓRICO DA LÍNGUA FON: A ASSIMILAÇÃO DE OUTRAS 
LÍNGUAS PELO FON NA REPÚBLICA DE BENIM 

THE HISTORICAL PATH OF THE FON LANGUAGE: THE ASSIMILATION OF 
OTHER LANGUAGES BY FON IN REPUBLIC OF BENIN 

Alban Aminou ZOSSOU (Universidade de Brasília)  

 
RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo diacrônico ambientado ao longo do processo 
sócio-histórico e linguístico do contato do povo Fon com os povos vizinhos e estrangeiros, 
desde a época antes da fundação do antigo reino de Daomé (Benim atual) até os dias 
atuais.  Esses caminhos incluem as conquistas territoriais do antigo reino de Daomé, 
proporcionando contatos com os povos Iorubá e Aja entre o XVI e XVIII século.  Contatos 
que possibilitaram a presença das línguas desses povos no Fon que é única língua, no 
Benim, que assimila todas as outras línguas presentes no território incluindo o francês, a 
língua oficial.  

PALAVRAS-CHAVE: Fon. Contato de línguas. História. Francês. Daomé. 

 

Introdução 

A língua é um sistema que integra a organização de uma determinada 

comunidade, povo ou etnia. Ela faz parte da cultura, ela é a própria cultura. Afinal, 
tudo o que é manifestação de conhecimento e de pertencimento cultural se expressa 
em grande parte pela língua.  

Desse modo, este trabalho pretende providenciar o retrato da história e da 
historicidade dos fatos e caminhos que conduziram o povo Fon à organização 
linguística que se depreende dentro da cultura Fon, a qual encontra-se, 
geograficamente, concentrada na parte meridional do Benim. O Benim é o país da 
África de Oeste que faz fronteira com a Nigéria, o Togo, o Burkina Faso e o Niger, 
sendo constituído por 12 departamentos.  

O mapa abaixo, apresenta a constituição geográfica do Benim: 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística e de Análise Econômica (INSAE) 

A língua Fon, seu povo e sua história 

A história do povo e da língua Fon situado principalmente na cidade de 
Abomé na República do Benim começou de duas formas com dois povos distintos 
cujo um sofreu a conquista do outro. O povo dominado é que possui a língua Fon 
como língua de comunicação e o conquistador adotou essa língua após a 
conquista.  

Os Guedevis foram os primeiros moradores da região da atual cidade de 
Abomé, capital do reino Daomé. A presença dessa comunidade foi registrada por 
volta dos anos 1507 conforme os escritos de Leon o Africano, e de acordo com os 
Atlas de Mercator de 1560 (AKOHA, 2010). Até então, quase nada desse grupo foi 
alvo de estudo científico. No entanto, a história dessa comunidade ficou conhecida 
pela conquista que sofreu. Desse modo, quem são esses conquistadores que 
marcaram a história desta região?     

A resposta a essa pergunta começa em uma cidade no atual território togolês 
que se chama de Aja-Tado. O evento marcante dessa história foi a união  de uma 
pantera e uma princesa do reino de Aja-Tado (AHANHANZO-GLÈLÈ, 1974; 
GNANGUENON, 2014). A princesa Posú Adùwene fora buscar lenha na floresta e lá 
encontrara uma pantera chamada Agasú. Esta pantera fizera sexo com a princesa, 
que ficara grávida. Passado alguns meses do encontro entre a Pantera e a Princesa, 
ela dera luz a um filho híbrido. Seu filho nascera com  a pele  e as unhas de uma 
pantera. A criança  fora  chamada de Tengisú.  

 Tengisú em sua vida adulta tivera muitos filhos. Esses disputaram o trono de 
reino de Aja-Tado. Porém, os descendentes de uma princesa da família real não 
podiam acessar ao poder, pois a ascensão ao trono era marcada pela ascendência 
patrilinear e restrita aos filhos dos príncipes. Chateados, os filhos de Tengisú 
mataram o rei de Aja-Tado e imigraram para Daviê, hoje conhecida como Alada, 
uma cidade no sul do Benim. Durante a fuga, eles carregaram consigo os objetos 
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ritualísticos de Aja-Tado, a estátua de Agasú  e o trono familiar. Devido ao 
assassinato cometido pelos descendentes direto do filho da pantera, o filho da 
pantera (que matou o rei) foi denominado de  Ajahutó,  aquele que matou o rei de 
Aja.  

Após saírem de Aja-Tado, o primeiro lugar onde eles fizeram uma parada 
fora  na aldeia de Daviê. Lá, eles se estabeleceram atrás do rio Awute, onde eles 
fundaram a aldeia de Tógudo, que significa atrás do rio. Lá, conservaram os objetos 
e os deuses cultuados que haviam trazido consigo. E, fora neste mesmo lugar que, 
tempos depois,  o Ajahutó fora enterrado. É nesse mesmo local que os reis do futuro 
reino do Daomé viriam a ser entronizados . 

O último sucessor de Ajahutó em Daviê, Kopón,tivera três filhos: Avesú ou Te-
Agbanlin; Hueze; Do Aklin ou Dogbagli-Genu. Após uma confusão e por falta de 
compreensão entre eles, dois deles saíram de Daviê. O primeiro fora Dogbagli-Genu 
que partira com a estátua de Agasú. O segundo fora Hueze que partiura com o trono 
familiar. Dogbagli-Genu seguiu o caminhou indo para o norte e acabara por se fixar 
na aldeia chamada Huawê, no território dos Guedevis. Esse foi o primeiro contato 
com o povo de origem Fon. Isso trouxera influências na língua Fon e na organização 
social que se tinha, o que fortaleceu, de fato, a influência cultural e sobretudo 
linguística. A língua desses novos conquistadores é o Aja e sua presença é notada 
com mais veemência até hoje em alguns rituais nas quais o Aja tem de ser 
imperativamente a língua das rezas e das orações. Esses rituais existem e se 
praticam até a atualidade. Em resumo a primeira influência linguística sofrido pelo 
Fon veio desse primeiro contato com o Aja. 

Por aliança ou por trapaça, os descendentes de Dogbagli-Genu dominaram 
este território dos Guedevis e fundaram o reino de Daomé que terá como capital 
Abomé. O então pequeno reino cresceu com o tempo mediante conquistas e 
alianças. Em 1724, Alada fora anexada ao Daomé; em 1727 o reino de Savi fora 
conquistado e anexado também ao Daomé. 

 Ganyexesú (1600-1620) fora o primeiro rei reconhecido na lista dos reis de 
Abomé, e seu irmão Dako-Donnú (1620-1645) fora o segundo. 

Vale ressaltar que, por mais que Ganyexesú e seu irmão Dako-Donnú tenham 
sido os primeiros reis da era cultural Fon, o rei de referência é o terceiro do nome de 
Huegbadja. Esse fato tem um motivo principal. Com ele que o reino teve uma 
organização sociopolítica com o estabelecimento das quarenta e uma leis que foram 
as diretrizes do povo e dos reis que passaram após ele. Por isso que ALLADAYÈ 
(2008) afirma que o rei Huegbadja (1645-1685) é o fundador de Daomé e elaborou 
um corpus legislativo que comportava 41 leis. Todos os setores da vida comunitária 
e individual foram levados em consideração nessas leis. Essas leis que foram a 
base de conduta dessa nova formação da população Fon constituída pelos 
conquistadores que se tornaram Fons após a conquista e os Guedevis, os Fons 
originais. 
 

O Fon no contato com outras línguas na sua formação 

As línguas nacionais ocupam um lugar de privilégio nos hábitos linguísticos e 
comunicacionais dos beninenses. Elas sempre tiveram contato já que a mobilidade 
da população é um fato social marcante nas comunidades. Historicamente, os 
contatos (que eles sejam na amizade ou na guerra) entre os reinos demonstram a 
importância e a necessidade de se organizar ou até mesmo de estabelecer vínculos 
de cooperação.      



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 203-212 

 

206 

O Fon, a língua em foco neste trabalho, após o contato dos Aja com os 
Guedevis, sofreu influências de diversas línguas locais e ocidentais. Com efeito, 
conforme informa ALLADAYÈ (2008), todos os reis tinham a obrigação de expandir o 
reino a cada reinado. Isso fez com que, o povo Fon tivesse contato com vários 
outros povos no território beninense, nessa empreitada de conquista e de expensão 
do reino. A maioria desses contatos foi por guerras e invasões com o intuito de 
dominar em todos os setores da vida social. Assim, entre 1848 e 1858, o rei Guezo 
(1818-1858) conquistou 143 aldeias em país Sabè, onde o povo fala Iorubá e Nago; 
e em 1885, o rei Glèlè (1858-1889) dominou toda a região Sabè. Nessas conquistas, 
o reino de Daomé acolhia e dava boas condições aos sacerdotes dos cultos, dessas 
populações comquistadas, para que esses ensinassem aos Fons a cultuarem os 
seus Voduns (Orixá). Esse fato foi um elemento importante que facilitou a entrada de 
palabras, expressões e visão do mundo Iorubá no léxico Fon.  

Com o pasar do tempo, os Fons desenvolveram o costume de viajar, de viver 
fora da sua comunidade. Isso fez deles um povo de viajantes que tem como 
princípio de sair da sua comunidade para se estabelecer fora da sua comunidade. 
Isso é considerado como um ato de bravura e de honra. Porém, mesmo morando 
longe, o Fon sempre mantem um contato intrínseco com os membros da sua 
comunidade e sobretudo da sua família (Akoha, 2010). Ao voltar para sua 
comunidade, eles levam uma visão do mundo que desobriram fora para sua 
comunidade, o que provoca uma influência na estrutura lexical e sintática do 
Fon.Tudo isso proporcionou empréstimos de palavras dessas línguas nos costumes 
linguageiros Fon.  

Desse modo, a língua local que mais entrou no repertório linguístico do Fon é 
o Iorubá. Isso, simplesmente pelo fato que os povos falantes de Iorubá foram os 
grandes resistentes contra o exército do reino de Abomé e tinha um contato quase 
permanente com Abomé no século XVIII. Nesse periodo, já havia também iorubás 
morando em Daomé e se casando com daomeanos. Nessa lógica, uma das palavras 
do iorubá que se incorporou na língua Fon é a palavra de saudação. Com efeito, em 
iorubá, para cumprimentar de manhã fala-se kú à'rŏ. Oi, Óla (Kú) de manhã (à'rŏ). 
Em Fon, essa forma de saudação é adotada pegando apenas o (Kú). E como a 
saudação se faz toda hora de acordo com o contexto e com a intenção, essa palavra 
se tornou a palavra chave de quase todas as formas de cumprimento ou de 
estabelecimento de comunicação. Assim temos: 

  
Palavras 
Fon 

Tradução literal Tradução (semântica) em Portiguês 

kú âbo seja bem vindo/a Usa-se quando uma visita chega à sua casa, o anfitrião dize estas 
palavras para que a pessoa saiba que é bem vinda ali. 

kú dò éwu está em cima? Usa-se essa frase para perguntar de alguém que está fazendo um 
trabalho, se ele está conseguindo e se tudo está dando certo no 
trabalho, mas a ideia principal é de animar. 

kú dò azó bom trabalho. Essa expressão é usada para animar uma pessoa que está 
fazendo um trabalho, sobretudo um trabalho árduo. 

kú dò lè 
hwénu 

Óla, bom 
momento. 

Essa expressão é usada no sentido de cumprimentar e sobretudo 
para chamar o interlocutor a apreciar o momento preciso da fala 

kú dò 
gbàdà 

Óla, boa tarde. É uma forma de desejar boa tarde para alguém. 

kú dò zàn Óla, boa noite. É uma das formas de se desejar boa noite, especificamente para 
altas horas da noite. 
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kú dò 
agbàn 

Óla, obrigado/a 
para o/os 
presente/s 

É a maneira de agradecer alguém que lhe deu um presente, 
independente de sua natureza. 

kú dò ayi 
jinjon 

Óla, boa sentada. Essa é a maneira de cumprimentar alguma visita em sua casa. 

  

As línguas locais não são as únicas que têm presença no Fon, há também as 
línguas europeias que têm uma presença considerável no Fon devido ao contato de 
diversos países do continente europeu com o chamado Golfo da Guiné, cuja  costa 
marítima do Benim faz parte.  Segundo FADAIRO (2001), os portugueses foram os 
primeiros europeus a desembarcarem na praia de Ouidá em 1580. Mas somente nos 
séculos XII e XIII que esses portugueses e outros europeus, tais como os ingleses e 
os franceses, se estabeleceram na região de fato , buscando estabelecer bases para 
o comércio, inclusivo a comercialização de escravizados. O reino de Daomé com 
sua dominação negociava o comércio com os europeus que visitavam com 
regularidade Abomé, a capital do reino. Foram anos de relação que gerou 
influências na vida social e linguística do povo Fon. 

Desse contato, a língua Fon emprestou palavras para compor seu léxico. A 
maioria dessas palavras foram incorporadas porque elas não tinham uma 
representação em Fon. Por exemplo, no âmbito comercial, as moedas usadas para 
contar dinheiro antes dos europeus eram diferentes das dos europeus. Com a força 
política e o domínio do comércio internacional dos europeus, esses conseguiram 
impor as suas moedas o que não existia no reino de Daomé, porque as trocas se 
faziam com busos. (PLIYA, 2006). Isso seria uma razão que proporcionou a 
incorporação dessas unidades. Por exemplo:  

  

  
Francês-Fongbé Inglês-Fongbé 

franc flã pound   
dollar 

Kpòùn 
dòlá 

  

 
 
 

Além dessas palavras de comercio, existe também outras palavras que foram 
emprestadas pelo Fon. Alguns exemplos tirados de (FADAIRO, 2001). 

  

Empréstimos do francês Empréstimos do 
português 

Empréstimos do inglês 

Dotòô: do francês docteur para 
designar Médico 
  
Penεзn: do francês pneu para 
designar Pneu 
  
Mõtô: do francês moteur para 
designar Carro 
  
Lètriki: do francês électricité para 
designar Életricidade 
  

Ákãmã: do português 
cama 
  
Kóunkádà: do 
português cocada 
  
Lûtu: do português Luto 
  
Fènyè: do português 
Farinha 
  
Akasá: do português 

Lesí: do inglês lace para designar 
Rendas de tecidos 
  
Blèdi: do inglês bread para 
designar Pão 
  
Kolà: do inglês collar para 
designar Gravata  
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Sánsi: do francês essence para 
designar Gasolina 
  
Dêssèè: do francês dessert  
para designar Sobremesa 
  
Pεεn: do francês pain para 
designar Pão 
 

Caçabe 
  
Càvi: do português 
chave 
  
Básiá: do português 
bacia 
  
Misá: do português 
Missa 
  
Tàsá: do português taça 
  
Fãkà: do português 
Faca 
 

  

  

  

As línguas locais assimiladas: o Fon em grande expansão 

O Fon que se fala na atualidade é constituído do Fon, que chamaremos de 
primário, falado pelos Guedevis antes da conquista e da fundação do reino de 
Daomé; e dos empréstimos proporcianado pelo contato com outras populações no 
decorrer do tempo.  

De acordo com SANNI (2012), esse Fon é a única língua nacional que se fala 
em todos os departamentos do país. O Fon assimila todas as outras línguas locais e 
fica em grande concorrência de espaço com o Francês a língua oficial. A tabela 
abaixo nos dá maiores detalhes sobre a dominação linguística da língua Fon. 

Fonte: 
(Adaptado) Instituto Nacional de Estatística e de Análise Econômica (INSAE) 
 

 

 

Com esses dados, percebemos primeiramente que a língua Fon está, de fato, 
presente em todos os departamentos do Benim, em maior ou menor grau. Isso nos 
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indica a expansão e a presença do fon em outros espaços para além do seu local de 
origem e de seu povo de origem, as fronteiras do Fon não se restrigem a sua 
comunidade. Já sabemos que mais uma língua é falada por falantes não nativos, 
mais forte ela fica e mais força política ela tem. Nesse sentido podemos afirmar que 
o Fon é  a língua nacional devido a sua importância em número de falantes e em 
força sociopolítica; mesmo ele não sendo politicamente reconhecido como tal. 

Assim, outro argumento que fortalece a teoria da dominação da língua Fon no 
Benim, através dos dados, é que além da sua presença efetiva em todos os 
departamentos, o número de falante é sempre importante em cada departamento. 
Apenas em quatro departamentos que o Fon não alcançou 10% de falantes. Nesses 
departamentos, o Fon é menos representado em número de falante porque são os 
mais afastados de Abomé, a cidade de base da comunidade Fon. Assim, o Fon está 
presente em todos os departamentos e desempenha um papel socioeconômico 
muito importante devido ao número de falantes que cresce bastante. É a língua 
usada no comércio e é a língua de comunicação de um número importante de 
famílias. (cf, LIGAN, 2015) 

 

A presença do Fon no Francês: uma assimilação? 

A entrada dos francês foi efetiva e definitiva em 1894 (MAMA, 2008). A queda 
do reino de Daomé foi consumida e desde então as novas autoridades começaram a 
mudar toda a estrutura sociopolítica e educacional que até então era a referência 
para a população, para o modelo francês. Conforme aponta AHANHANZO-GLÈLÈ 
(1974), a escolarização em língua francesa foi uma das primeiras ações 
administrativas dos franceses. De fato, para se manter e firmar sua dominação, os 
franceses precisavam de pessoas quem podiam falar o francês. Desse modo, 
estabeleceram a escolarização ao modelo europeu em francês. Os primeiros 
escolarizados eram os braços direitos dessas novas autoridades, e formaram as 
primeiras pessoas a comporem a burocratização politica e administrativa do país.. 
Essa política foi quase a mesma na África francófona toda. HAMPATÉ BÂ (1992) 
relata o mesmo fato que aconteceu no Mali, por meio da literatura, ele narra em seu 
romance L’Etrange destin de Wangrin. Desse modo, os habitantes começaram a 
mandar as crianças para escola francesa. Desde essa época até hoje, a presença 
da França é cada vez marcante. Esse fato se justifica hoje me dia pela francofonia 
cujo objetivo é de manter e espalhar o uso do francês pelo mundo. 

Em 1960, ano da independência do  Daomé, o primeiro governo eleito, do 
Presidente Hubert Maga,  instaurou o francês como a língua oficial do país. Essa 
política linguística virou lei em 1990 na Conferência das Forças Vivas da Nação. 
Conferência que foi o momento de reconstrução sociopolítica depois de quase 20 
anos do governo militar. Assim, no primeiro artigo da lei N° 90-32 do 11 de 
Dezembro de 1990 com o nome de Constituição da República do Benim, está 
escrito: “O Francês é a língua oficial do país”. Essa foi a ação que fortaleceu o uso 
sem falta do francês em todos os âmbitos administrativos e políticos no Benim. 

As línguas faladas e/ou escritas são ferramentas de participação e de 
integração sociocultural e econômica em um determinado espaço homogêneo 
(HOUNGUEVOU, 2016). No caso da República do Benim, o Fon e o Francês são 
duas línguas que ocupam um lugar importante na vida da população beninense. É 
claro que cada uma delas possui um perfil específico, o Fon, tem sua importância do 
período real e é a língua de comunicação de quase 40% da população; o Francês, é 
a língua imposta desde a época colonial e que se tornou a língua oficial do país. 
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Desse modo, essas duas línguas em questão chamam muito a atenção 
devido ao que representam no território beninense. A pergunta que se pode fazer é: 
como se dá o convívio entre elas? Falando do francés, podemos afirmar que: 

  

    Na África, a língua francesa conhece um dinâmismo incrível. Ela aparece de forma inesperada, 

surge nas campanhas, sorre nos mercados, passeia nas ruas, dança nas 
esplanadas, se imobiliza nas placas publicitárias colocando em ebulição as mentes 
daqueles que a encontram em toda ignorância e que entre mil imaginações e 
interpretação perdem seu latim: são essas as realidades do france da África, quase 
tão numerosos que as línguas do velho continente. (Alokpon 2001, p. 1 (Tradução do 
autor)) 

  

Esse é o caminho da língua francesa na África de uma forma geral e o Benim 
não escapa a essa realidade. Porém, o mesmo autor aponta também que esses 
franceses da África sofrem uma grande influência das línguas nacionais sob a 
vontade de se fazer entender e compreender por um número maior de pessoas. Isso 
se observa no francês beninense no qual é comum escutar expressões oriundas do 
Fon que já são cristalizadas e compartilhadas pela população. Alguns exemplos: 

  
Fon: ègbè we nyi ègbè 

Tradução: hoje é hoje – expressão usada quando a pessoa tem um 
problema e enrola-se para enfrentá-lo. Ou quando espera-se muito 
para realizar um ato já prgramado. 

Francês beninense: 
aujourd’hui, c’est 
aujourd’hui    
 
Francês clássico: 
aujourd’hui est le grand jour. 

Fon: azàn yì atòn 
 
Tradução: faz três dias – usa-se para marcar que o reencontro entre 
pessoas que não se viam há muito tempo. 

Francês beninense: Il y a 
trois jous 
 
Francês clássico: il y a 
belles lurettes 

Fon:  Dèdè 
 
Tradução: suavemente – No Benim, essa palavra é usada para pedir 
perdão, após ter cometido algum erro. 

Francês beninense: 
doucement 
 
Francês clássico: Toutes 
mes excuses, pardon, 
désolé. 

Fon: è sè wèmà 
 
Tradução: boa sentada - é uma forma de agradecer a presença de um 
convidado sentado na sala (geralmente) e pedir paciência para 
prolongar sua visita. 

Francês beninense: il 
connait papier. 
 
Francês clássico: il est 
intelligent. 

  

  
Esses dados mostram como o Fon está presente no francês e como ele 

marca sua importância.  A relação entre o Francês e o Fon se divide em três 
grandes períodos.  A primeira vai de 1959 até 1969 que o período durante o qual o 
francês era a língua de comunicação institucionalizada. De 1970 até 1989 temos o 
período que possibilitou o uso simultâneo das duas línguas. Nesse período que as 
línguas locais tiveram mais destaque nas comunicações. O último período de 1990 
até os dias atuais está marcado por uma postura patriótica dos beninenses em 
relação ao uso das línguas locais em geral e do Fon em particular. Isso se entende 
também quando LIGAN (2015) afirma que 80% dos programas de rádios beninenses 
passam nas línguas locais, notadamente o Fon em grande proporção. 
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Conclusão 

A construção da língua Fon que se fala na República do Benim se fez com a 
influência de várias outras línguas que elas sejam locais ou estrangeiras. Essa 
influência, majoritariamente de empréstimo, aconteceu devido ao contato que o povo 
Fon teve ao longo da sua história com outros povos. Na atualidade, o Fon é a língua 
local mais difundida no território beninense e domina todas as outras, porque ela 
está presente em todas as regiões do país. 

Ao considerar a realidade que se vive nos dias atuais, o contato dos franceses foi o 
mais impactante na organização sociocultural e política do reio de Daomé. Porém há 
uma resistência social das populações sobretudo no âmbito linguístico. Em outras 
palavras, as populações beninenses continuam tendo uma grande preferência às 
línguas locais do que a língua do colonizador, o que justifica a presença de 
expressões e palavras do Fon no Francês. Mas, não podemos ignorar o quão o 
francês se faz ainda importante no território beninense e como ela transforma as 
realidades locais. Afinal, quase 35% da população é francófona em 2002 (SANNI e 
ATODJINOU, 2012). 
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OS CONCEITOS DE FRAME E CONTEXTO: ANÁLISE DO VERBETE SINISTRO 

 

FRAME AND CONTEXT CONCEPTS: SINISTER ENTRY ANALYSIS  
 

Iorrane Meneses LINHARES (UnB) 
 

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa é analisar os frames e os contextos dentro do verbete 
sinistro, por ser um lexema de diversos significados e bastante recorrente na Língua 
Portuguesa. O referencial teórico se baseia principalmente nos estudos sobre frame e 
contexto nas perspectivas de Fillmore (1977), Halliday e Hasan (1989), Van Dijk (2012) e 
Morato (2010). Utilizamos a metodologia de cunho qualitativo e natureza interpretativista, 
posto que favorece os pontos de vista do pesquisador, bem como um caráter de 
interpretação dos dados de forma satisfatória. Nos percursos metodológicos, utilizamos o 
programa Sketch Engine, a fim de analisar a frequência do verbete sinistro. Também 
averiguamos as acepções do verbete em foco nos Dicionários Aurélio (2008) e Houaiss 
(2009), por serem obras lexicográficas de referência. Como resultado da pesquisa, 
propomos a redação do verbete sinistro envolvendo as noções de frame e contexto 
elencadas nesse estudo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Frame. Contexto. Verbete sinistro. 
 

1 Introdução 

Os estudos no campo cognitivo atraíram inúmeras teorias e até hoje buscam 
compreender diversas esferas do conhecimento. Como motivação para essa 
temática, o recorte dessa pesquisa envolve os conceitos de frame e contexto numa 
perspectiva linguística. É necessário entender como os usuários da língua 
compartilham e interagem o discurso, pois são responsáveis pela sua construção de 
forma social.  

O conceito de frame é amplamente debatido nas ciências por ter um caráter 
emblemático. Os frames podem ser entendidos como unidades de conhecimento, 
em que contém informações acerca de determinada situação. Eles são responsáveis 
cognitivamente pela maneira como os indivíduos relacionam informações. 
Fauconnier (1999, p.1) considera que há uma “fonte de dados inesgotável”, visto que 
produzimos diversas cenas enunciativas cotidianamente. 

Atrelada à noção de frame, o contexto representa a maneira como 
associamos nossos eventos comunicativos. Van Dijk (2012, p. 107) defende que o 
contexto é crucial para que haja conhecimentos socioculturais e crenças 
compartilhadas.  

Diante do exposto, o objetivo dessa pesquisa é analisar os frames e os 
contextos dentro do verbete sinistro, por ser um lexema de diversos significados e 
bastante recorrente na Língua Portuguesa.  
 

2 Referencial teórico 
 

2.1 Frames 

A Semântica Cognitiva, subárea da Linguística Cognitiva, buscou explicar o 
conceito de significado, fixando-se ao processo de categorização e às experiências. 
Para que o sujeito possa sistematizar as coisas no mundo, faz-se necessário o uso 
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da capacidade mental de raciocínio, além de suas experiências. Feltes (2007, p. 88) 
define o termo experiência como “um funcionamento ativo como parte do ambiente 
natural e social”. 

Vários são os autores que tentam definir a noção de frame. Esse termo, de 
grande interesse nos estudos linguísticos, possui complexidade. A dificuldade na 
definição se dá pelo fato de haver outros termos para apresentar como o indivíduo 
constrói a experiência no mundo. Morato (2010, p. 94) apresenta termos alternativos 
que denotam uma semelhança com frame: contexto, prática, sistemas de referência, 
enquadre, esquema, conhecimento prévio, situação social, script, moldura 
comunicativa. Contudo, a autora salienta que não são a mesma coisa.  

Para Goffman (1974), os frames podem ser assemelhados à noção de 
enquadres. O autor afirma que os enquadres são “agentes de mudança e de 
condução do envolvimento interacional”. Essas estruturas estão interligadas à 
linguagem, visto que os indivíduos podem reconhecer e modificar essa interação.  

Fillmore, teórico americano da área de Semântica Cognitiva, apresentou a 
Semântica de Frames como “parte da hipótese de que o aparato conceptual humano 
é constituído não por conceitos isolados, mas por conjuntos conceptuais 
internamente estruturados” (SILVA, 1999, p. 20). 

Os conceitos-chave na Semântica de Frames são cena, esquema e frame. 
Fillmore (1975, p. 82) define cena como “experiências do mundo real, ações, 
objetos, percepções e memórias pessoais.” Os frames são unidos na memória com 
outros frames, do mesmo modo que as cenas são associadas com outras cenas (Id., 
1977, p. 127). Com isso, a cena pode impulsionar o frame e vice-versa.  

De acordo com Fillmore (1977, p. 77), o estudo da semântica faz referência 
às cenas cognitivas que são criadas ou ativadas por meio de enunciados. O autor 
exemplifica que quando um falante quer usar uma determinada palavra em um 
evento, a cena completa do evento é ativada, contudo, a palavra essencial impõe à 
cena uma perspectiva particular. Isso significa dizer que alguém que compreende o 
enunciado carrega em sua mente a cena de todos os componentes necessários 
para o evento. Então, os lexemas relativos à cena são os frames. O agrupamento de 
frames dá origem ao esquema desse evento. 

Van Dijk (2012, p. 97) propõe o conceito de frames cognitivos, que são os 
conhecimentos necessários para as “coisas do mundo”. Uma vez mentalizados, nos 
auxiliam para a adequação nos atos de fala. Esses tipos de frames são unidades de 
conhecimentos que o indivíduo apreende segundo alguns conceitos responsáveis 
pela organização dos eventos e das situações.  

Nos estudos de Van Dijk, o objetivo primordial é a expansão da semântica do 
discurso em que o ponto central é a representação cognitiva estruturada com a 
categorização de frames em esquemas e subesquemas. Para o teórico, existem 
interação social e práticas comunicacionais nas estruturas linguísticas e nos 
processos cognitivos. Com isso, a noção de frame está inserida no escopo do 
processamento textual, de maneira que está relacionada com a representação 
cognitiva do conhecimento de mundo. Isso significa dizer que uma categoria pode 
abranger outros distintos modelos cognitivos.  

Para Morato (2010, p. 98), há duas abordagens com visões diferentes para 
explorar a noção de frames. Para os que seguem a abordagem externalista, o frame 
está associado ao processo de interação. Já para a abordagem internalista, o frame 
se relaciona com os esquemas cognitivos de conhecimento que os interlocutores 
ativam em seus atos de comunicação.  
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Ademais, a autora aponta a noção de frame como forma de conhecimento, 
que podem ser vistos como interacional (quando há enquadres interativos) e 
também semântico (quando há esquemas de conhecimento). Além disso, é 
importante salientar a concepção de frames interativos, que se estabelecem no 
enquadramento social dos falantes e no contexto interacional local em que estão 
imersos. 

Na próxima seção, faremos uma revisão sobre os aspectos do contexto que 
merecem destaque para a análise dessa pesquisa.  
2.2 Contexto 

A caracterização do termo contexto engloba todo o ambiente, seja na 
linguagem falada ou escrita. Para Eggins (2004, p. 87), há uma relação em que o 
contexto está presente no texto e todo texto carrega aspectos do contexto. O texto 
sempre aponta para um contexto externo e a ele remete sua interpretação. Portanto, 
quando lemos algum texto, sempre há marcadores de contexto, quer estamos 
conscientes ou não. Halliday (1989, p. 5) afirma que texto e contexto “são aspectos 
do mesmo processo”. 

Em consonância com o proposto por Eggins, Van Dijk (2012, p. 97) mostra 
que nosso conhecimento geral é ativado de acordo com os modelos mentais e 
depende do contexto, ou seja, dos objetivos, dos interesses, do conhecimento do 
leitor, bem como o ambiente. Com isso, os modelos mentais e os conhecimentos 
estão associados às nossas experiências pessoais. O autor corrobora que o 
aprendizado baseado nas experiências está associado aos processos de 
generalização e abstração a partir dos modelos mentais.  

Assim, Van Dijk apresenta que não necessitamos de novos modelos mentais 
em cada situação, posto que as nossas experiências fazem com que consigamos 
compreender os eventos. Van Dijk (2012, p. 107) aponta que o contexto é como um 
modelo mental de nossas experiências cotidianas, ou seja, a forma como lidamos e 
interpretamos o que acontece ao nosso redor não é diferente de quando interagimos 
em outros eventos. Os modelos de contexto são responsáveis pelo modo de 
organização da estrutura do discurso. Além disso, eles têm características 
semelhantes às experiências, como o fato de serem pessoais, podem comportar 
emoções do que acontece, são dinâmicos e atualizados com frequência.  

O estudo sobre contexto equivale na possibilidade de “interpretar fatos, 
dados, eventos e mudanças” (AKMAN & BAZZANELLA, 2003, p. 322). Ademais, o 
contexto pode ser percebido dentre os vínculos de relação e produção dos 
interagentes, além de ter como função o estabelecimento de significado (Id, ibid, p. 
322).  

Segundo Matthiessen e Halliday (2009, p. 88), o contexto pode ser definido 
como “sistema semiótico de mais alto nível no qual a linguagem está ‘encaixada’”. 
Entendemos que especificamente a linguagem está inserida na cultura ou no 
sistema social. O contexto, sendo materializado pela linguagem, “significa que ele 
cria e é criado pela linguagem” (MATTHIESSEN E HALLIDAY, 2009, p. 88). 

Halliday, ao adotar a teoria sociosemiótica, define a ocasião de uso da 
linguagem para diferenciar contexto de situação e contexto de cultura. De acordo 
com Hasan (1996, p. 37), cada contexto de situação denota um sistema de 
relevâncias motivadoras para o uso da linguagem. Isso demonstra que a linguagem 
media uma determinada atividade humana e a interação entre seus participantes. 
Então, numa relação dialética, o contexto de situação constitui uma força dinâmica 
na interação.      
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Halliday e Hasan (1989, p. 47) destacam que, “na descrição do contexto de 
situação, é importante basear-se em alguma indicação das circunstâncias culturais.”  
Os autores ainda propõem três conceitos-chave para descrever um contexto de 
situação específico: campo, relações e modo. A noção de campo refere-se à 
atividade do agente, isto é, ao conteúdo que o falante trata e seus objetivos. As 
relações dizem respeito aos participantes da interação e seus papéis. O modo, por 
sua vez, faz referência à função que a língua desempenha no momento da 
interação. Para essas três variáveis do contexto de situação, a linguagem exerce 
uma metafunção: ideacional (no nível do campo), interpessoal (no nível das 
relações) e textual (no nível do modo).  

Cornish (2009, p. 107) aponta três grandes eixos para o contexto: discursivo, 
textual e situacional. Eles não estão no mesmo nível. O contexto situacional 
representa a posição mais relevante, pois sem ele, não há discurso e nem texto. 
Dessa forma, todos os eventos comunicativos estão embasados em algum 
contexto.   

Na seção seguinte, apresentaremos a metodologia que serviu de 
embasamento para esta análise. 
 

3 Metodologia  
 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e de natureza interpretativa. Flick (2009, 
p. 23) descreve alguns aspectos da pesquisa qualitativa, como: apropriabilidade de 
métodos e teorias, reflexividade do pesquisador e da pesquisa, além da variedade 
de abordagens e de métodos. Também o autor indica que esse tipo de pesquisa 
explora a perspectiva do pesquisador em campo como visão explícita da produção 
de conhecimento. O pesquisador externaliza suas reflexões, observações em campo 
como parte da interpretação.  

A natureza interpretativa da pesquisa remete ao “interesse central no 
significado humano na vida social e na sua elucidação e exposição por parte do 
investigador” (Erickson, 1986, p. 119). Isso significa dizer que esse tipo de pesquisa 
apura os pontos de vista do pesquisador.” Merriam (1988, p. 10) destaca que, na 
abordagem interpretativa, há uma possibilidade de interpretação do contexto.  
 

4 Análise do verbete sinistro 
 

Inicialmente, buscamos a etimologia do lexema e constatamos que a palavra 
sinistro é de origem latina. De acordo com o Dicionário de Latim-Português (2001), o 
verbete sinistro possui as seguintes acepções:   
 
Quadro 1 - verbete sinister  
Sinister, tra, trum  
Adj 
1 esquerdo, do lado esquerdo; manus sinistra, mão esquerda; ripa sinistra, margem esquerda;  
2 na linguagem dos áugures: a) de bom presságio, favorável, feliz (segundo o rito romano, olhando os 
áugures o sul e com o oriente à esquerda); b) (sentido mais frequente) de mau presságio, 
desfavorável, funesto, sinistro (segundo o rito grego, olhando os áugures para o norte e com o oriente 
à direita); 
3 mau, perverso, pérfido;  
mores sinistri ov caráter perverso 
4 funesto (em geral); 
Notus arboribus sinister v o noto funesto às árvores 
Fonte: Dicionário de Latim-Português (2001) 
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Posteriormente, verificamos a frequência do verbete sinistro no Corpus 
Brasileiro utilizando o programa Sketch Engine, que é “uma ferramenta de corpus de 
ponta, amplamente usada em lexicografia, que oferece corpora disponíveis para 
uso, bem como ferramentas para que os usuários construam e realizem o upload e 
instalação de seus próprios corpora”, conforme Kilgarriff et al (2014).   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - frequência do verbete sinistro no programa Sketch Engine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao consultar o programa, constatamos que as ocorrências da palavra sinistro 
é de 2.027, ou seja, 1,78 por milhão. Portanto, é uma palavra recorrente na língua 
portuguesa. Dentro do Corpus, embora os frames mais frequentes de sinistro 
possuam caráter negativo, como por exemplo macabro, sombrio, malicioso. Há 
frames que denotam cenas positivas, exemplificados pelos sentidos de divertido, 
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agradável, surreal. No Sketch Engine, os contextos encontrados são situacionais, 
bem como os frames são interacionais, pois há capacidade de serem 
potencializados de acordo com o caráter pragmático da língua. 

Consultamos o verbete sinistro nos Dicionários Houaiss (2009) e Aurélio 
(2008), por serem obras lexicográficas de destaque no Português do Brasil. A 
palavra pode assumir duas classes gramaticais, dependendo de sua relação 
morfológica: substantivo ou adjetivo.  

Não encontramos, em ambos os dicionários, alguma acepção do verbete 
sinistro que denote como algo bom, surpreendente. Isso demonstra o caráter 
dinâmico do léxico, à medida que se tornam necessárias novas formas de 
comunicação. Contudo, as acepções analisadas nos dois dicionários são fixas.  

Rey (1977) corrobora que o léxico de uma língua é “classe aberta, indicando 
que o conjunto de palavra de uma língua sempre se renova”. As palavras estão 
possibilitadas a receberem novos frames. Elas trazem novas cenas enunciativas. 
Desse modo, há acepções que não foram lexicografadas ainda.  
 
Quadro 2 - verbete sinistro   
SINISTRO 
adjetivo 
1 Uso: formal. que usa preferencialmente a mão esquerda (diz-se de pessoa); esquerdo, canhoto 
2 que pressagia acontecimentos infaustos; agourento, funesto 
3 que é pernicioso; mau 
4 que se deve temer; assustador, temível 
substantivo masculino 
5 acontecimento que causa dano, perda, sofrimento ou morte; acidente, desastre 
6 prejuízo material de grande monta 
7 Rubrica: termo jurídico. qualquer dano havido em bem colocado no seguro 
Fonte: Dicionário Houaiss (2009) 
 
Quadro 3 - verbete sinistro  
SINISTRO 
Adjetivo 
1 esquerdo 
2 de mau agouro. 
3 que infunde receio 
4 mau, maligno 
Substantivo masculino 
5 desastre, ruína 
6 ocorrência de prejuízo ou dano (incêndio, etc.) em algum bem segurado.  
Fonte: Dicionário Aurélio (2008) 
 

Considerações finais e resultados 
 

Como produto de nossa pesquisa, propomos a redação do verbete sinistro de 
maneira que englobe os diversos frames interacionais e contextos situacionais 
encontrados durante o estudo. A microestrutura do verbete, que “é formada pelo 
conjunto de informações que compõem os verbetes; é, de fato, o verbete na sua 
totalidade, constituído pela metalinguagem de que se provê a palavra-entrada” 
(FAULSTICH, 2010, p. 169), será formada por: palavra-entrada, separação silábica, 
classe gramatical, definição, marca de uso, além de contexto extraído do Corpus 
Brasileiro do Sketch Engine.  
 
Quadro 4 - proposta de verbete  
SINISTRO – si.nis.tro 
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Adjetivo 
1 Aquilo que é mau, que possui presságio ruim 
Nessa sinistra estatística, cada número representa uma vida exterminada, um lar perdido, uma 
infância destruída. 
2 Assustador, temível 
É justamente a ausência dos princípios democráticos e a presença marcante de uma pedagogia da 
submissão, da força e da intolerância que respondem pela face sinistra do Estado Novo. 
3 Surpreendente, incrível. 
O conflito entre pequenos rancheiros e grandes criadores ou o duelo sinistro entre o pistoleiro sádico 
feito por Jack Palance e um rancheiro. 
4 Algo muito bom 
...apenas para desfilar em Miami de bermudas cor-de-rosa e gargalhar com amantes em sinistros 
restaurantes. 
5 Marca de uso: gíria. Tenebroso, estranho 
6 Marca de uso: gíria. Extraordinário, espetacular, sensacional 
Substantivo 
5 Pagamento de prejuízo ou dano de um bem segurado 
Ela também recebeu R$ 33 milhões para cobrir as despesas com os sinistros – parte do pagamento 
foi feita com um prédio público, colocado à venda pela Sul América. 
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Práticas de leitura a partir da epistemologia do romance: relato de experiência 

em monitoria 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre práticas de leitura literária 
romanesca, conduzidas a partir do estudo de elementos da teoria complexa Epistemologia 
do Romance, em turma de graduação da disciplina Ideias Filosóficas em Forma Literária 
(IFFL), ministrada pelo professor Wilton Barroso Filho no 1º Semestre de 2017, na 
Universidade de Brasília (UnB). A monitoria foi delegada às autoras deste artigo, 
mestrandas à época. O relato de experiência se dá pela avaliação de alunos que se 
destacaram no exercício de análise literária de dois romances: Uma Duas, de Eliane Brum e 
Aura, de Carlos Fuentes. Durante os encontros, foi pedido aos estudantes três leituras – no 
processo de repetição – dos referidos textos. A cada leitura, foi aplicada uma avaliação 
teórica de caráter subjetivo e o aluno precisou responder “O que eu posso saber sobre 
esses livros?” fazendo-o por meio da elaboração de um texto. Nesse sentido, foi observado 
níveis de compreensão e pensamento crítico, para além de uma leitura de simples 
entretenimento, evidenciados a partir de três aspectos norteadores: o papel do leitor-
pesquisador, o seu gesto hermenêutico pelo serio ludere e o modo como a educação 
estética pode ajudar o leitor na busca de conhecimento humano na Literatura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia do Romance. Leitor pesquisador. Serio Ludere. 
Educação estética. Experiência pedagógica. 

 
 
Introdução 

 

 Este artigo propõe pensar como práticas de leitura literária desenvolvidas no 

âmbito das pesquisas do grupo Epistemologia do Romance, pelos membros, em 

seus próprios trabalhos, podem ser experenciadas em sala de aula com alunos de 

graduação a partir do desenvolvimento de um trabalho guiado pelas monitoras e 

professor, que eram também, à época, mestrandas e orientador.   

 Neste sentido, a primeira parte do trabalho se dedicará a fundamentar 

teoricamente três conceitos importantes para a compreensão do relato de 

experiências: a ideia de leitor-pesquisador, o gesto hermenêutico do serio ludere e a 

                                                                 
1
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2
 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade de Brasília e membro do grupo de 
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proposta de uma educação estética, como consequência. Ademais, citará o modo 

como o romance – dentro das pesquisas da ER – é entendido como um campo de 

saber sobre a condição humana.  

 A segunda parte deste artigo se debruça a esmiuçar a experiência de 

monitoria vivida pelas autoras, no primeiro semestre de 2017, na disciplina de 

graduação chamada Ideias Filosóficas em Forma Literária (IFFL), vinculada ao 

Departamento de Filosofia da UnB e ministrada pelo então orientador de ambas, 

Prof. Dr. Wilton Barroso Filho. De forma geral, os alunos foram conduzidos a pensar 

seus próprios modos de ler os romances Uma Duas, de Eliane Brum e Aura, de 

Carlos Fuentes a partir da produção de respostas de três provas dissertativas cuja 

pergunta se repetiu ao longo do semestre. 

 Vale ressaltar que o exercício de monitoria proposto pelo professor fez parte 

das atribuições dos seus orientandos dentro do trabalho de grupo, se configura 

como estágio docente para as discentes envolvidas e ainda uma forma de orientar 

as pesquisas. Nesse sentido, para além de uma nova ideia acerca do modo de ler a 

literatura, de entendê-la como espaço de conhecimento e propor isto aos alunos, a 

vivência relatada neste artigo tornou-se fundamental para elaboração das 

dissertações das monitoras.  

 

Fundamentação teórica 

 

A teoria complexa Epistemologia do Romance3 é uma proposta de análise 

literária cujo eixo de pesquisa recai nos estudos comparados entre a Literatura e a 

Filosofia. Ademais, se baseia na interdisciplinaridade das disciplinas Estética, 

Hermenêutica e Epistemologia. Dentre outras especificações, a teoria compreende o 

romance como um campo de conhecimento acerca da condição humana e, por isso, 

dotado de sensibilidade artística, mas também de uma racionalidade que lhe é 

própria4. Enquanto objeto de estudo, a narrativa romanesca comunica – por meio da 

sua construção estética – saberes existenciais que podem ser refletidos a partir da 

relação interpretativa do sujeito-leitor para com o objeto-romance. Em Verbetes da 

                                                                 
3
 Assumiremos a sigla ER para Epistemologia do Romance nesse artigo. 

4
 Os estudos sobre este tema - razão e sensibilidade nos processos de elaboração artística e na postura do 

receptor – são valiosos para a Epistemologia do Romance e partem das noções de dois filósofos Immanuel Kant 
e Friedrich Hegel.  
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Epistemologia do Romance (2019), Ana Paula Aparecida Caixeta e Maria Veralice 

Barroso afirmam que: 

O que pretende a Epistemologia do Romance é refletir 
filosoficamente acerca da estética enquanto espaço voltado para o 
entendimento da relação do sujeito com o objeto de criação artística, 
a ponto de levar o leitor-pesquisador a um gesto epistemológico 
que permite extrair possibilidades de conhecimentos sensíveis 
sobre o humano. (CAIXETA e BARROSO, 2019, P. 66 grifo nosso) 

 

Nesse sentido, o leitor requerido pela teoria não pode ser um leitor comum. 

Deve ser perverso, no sentido de curioso e malicioso, que vai além do 

imediatamente dado, para então tornar-se pesquisador. Enquanto pesquisador, o 

leitor “se afasta das possibilidades de fundir-se ao jogo do criador do objeto 

estético/literário” (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p. 115) e se comporta como “um 

arqueólogo do texto, usando um termo de Michel Foucault, cujos fundamentos de 

leitura passam por uma hermenêutica filosófica do texto literário, numa busca de 

conhecimento a partir das regularidades estéticas presentes na obra” (CAIXETA, 

2018, p. 156). 

Nesse sentido, a noção de leitor-pesquisador não se pretende ao ideal, mas a 

uma condução de postura interpretativa – não engessada ou padronizada – diante 

do romance que, em âmbito acadêmico, se compromete com a pesquisa do literário. 

Pretende-se perseguir a pergunta: “Como se lê?” (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p. 

116) pois, é a partir do gesto hermenêutico do leitor que se dará a elaboração do 

saber. A esse gesto a ER dá o nome de serio ludere, do latim “jogo/brincadeira 

séria”, que “consiste em um modo de interpretação onde se busca o fundamento 

epistemológico de uma obra literária” (BARROSO, W. e BARROSO, 2015). 

É por meio do serio ludere que ao leitor é permitido adentrar a estrutura íntima 

do romance, “decompondo-o, procurando regularidades, procedimentos formais, em 

suma, um fundamento ou princípio geral, o elemento literário que faz com que o 

romance comece e termine” (BARROSO, W. 2018, p. 22). Essa 

decomposição se caracteriza pela caça ao não dito, aos invisíveis, 
ao que não é revelado nas estruturas superficiais do texto literário, 
mas que é intrínseco aos fatos linguísticos ditos. O modo 
interpretativo proposto pelo serio ludere está composto de perguntas: 
“A qual pergunta o texto responde? De que indagações ele nasce? 
Do que e a quem ele fala?” Para tanto, esse posicionamento diante 
do texto exige uma análise textual distinta que se configura pela 
identificação tanto dos elementos internos da linguagem da obra 
literária quanto dos elementos externos, como contexto 
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histórico, por exemplo. (OLIVEIRA e BARROSO, 2019, p. 120 grifo 
nosso) 

 

Pela Epistemologia do Romance, o leitor-pesquisador busca compreender o 

romance enquanto um objeto literário com ontologia própria, como produto de um 

tempo histórico específico, elaborado a partir do trabalho criativo/sensível de um 

autor – cuja  vida, as leituras e as experiências de mundo são próprias. Nesse 

sentido, ainda que qualquer análise parta do texto narrativo, o leitor deve valer-se da 

fortuna crítica em que a obra está inserida, bem como as questões contemporâneas 

ao livro.  

Em O que é contemporâneo (2009), o filósofo Giorgio Agamben afirma que 

contemporâneo é “aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber 

não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são para quem deles experimenta a 

contemporaneidade, obscuros” (AGAMBEN, 2009, p. 63). A ER entende que o 

romance é este espaço de saber do qual o escritor faz emergir o obscuro do seu 

tempo e “diz o que somente uma narrativa literária poderia dizer; aí está, inclusive, a 

moral do romance”. Esta é uma afirmativa do austríaco Hermann Broch que foi 

resgatada por Milan Kundera em seu livro ensaio A arte do romance (2009). Por 

conseguinte, compreende-se que tanto a criação estética de um romance literário 

como a leitura deste deve ser livre de julgamentos e preconceitos externos. Vale 

ressaltar ainda que ambos os autores – enquanto romancistas e teóricos – são tidos 

como basilares para os estudos da Epistemologia do Romance.  

Por estas questões apresentadas, é válido dizer ainda que o leitor, portanto, 

não deve se contentar com um gesto hermenêutico apenas de entretenimento, de 

deleite, do simples julgamento de gosto, nem tampouco pode travar a leitura por 

uma limitação da sua própria moral. Ir fundo na arqueologia da narrativa prevê um 

movimento de fruição, para além do efeito estético causado inicialmente. Mas, o que 

isso significa? 

Como foi dito anteriormente, a Estética é uma das disciplinas estruturais da 

teoria. Segundo Caixeta,  

ela conduz aos primeiros passos da análise literária – em 
consequência, de outras artes – considerando aspectos que vão 
desde o processo inicial de relação com a arte, como o efeito 
estético, às etapas de fruição, interpretação e construção de 
conhecimento por meio do contato com questões provenientes da 
percepção sensível (2019, p. 77 grifo nosso) 
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 Pensar nas etapas do leitor em uma experiência com a obra de arte literária é 

conduzi-lo por uma espécie de educação estética, proveniente de um caminho 

pedagógico, mas sem torná-lo mecânico. Caixeta afirma que a ER não se interessa 

pelo embate nas questões que envolvem razão versus sensibilidade, ou objetividade 

versus subjetividade, mas foca “nas experiências e na compreensão dessas 

experiências; especialmente a consciência delas” (2019, p. 80). 

 Assim, para a Epistemologia do Romance, a aquisição de conhecimento parte 

dos sentidos. Tal afirmação se baseia em Diderot e D’Alambert que evocam no 

Discurso Preliminar da Enciclopédia (1989)5 o fato de que é “das nossas sensações 

que devemos todas as ideias” (apud CAIXETA, 2019, p. 50). No entanto, é com os 

estudos kantianos que o movimento do conhecimento adquire contornos mais 

definidos a partir da relação sujeito/objeto. Fora do âmbito do juízo do gosto, Kant 

diz, em A Crítica da Razão Pura, que o sujeito é autônomo em seu pensamento 

diante de coisas exteriores. Conhecer algo, dessa forma, passa a priori pelo sensível 

da relação com o objeto, mas não pode parar por aí. Como reitera a pesquisadora 

Janara Laíza de Almeida Soares, “o efeito estético é esse primeiro momento de 

contato com os objetos, a reação primeira e imediata” (2019, p. 26). 

 No artigo Apontamentos para uma estética epistemológica (2018)6, Caixeta 

afirma que “o afetamento inicial não se configura como dados do conhecimento, 

porque ainda não se pensou sobre ele; não se buscou uma consciência dessa 

afetação, uma consciência do efeito estético” (2018, p. 28). Por consequência, para 

conhecer é preciso um “esforço de entendimento, reflexivo, que permita alcançar 

noções do que a afetação provoca” (2018, p. 28). A esse esforço a ER denomina 

como fruição – espécie de ruminação e debruçamento provocados pelo 

questionamento kantiano “O que eu posso saber?”. Se o efeito leva o leitor ao juízo 

do gosto a partir de um sentimento, a fruição o conduz à possibilidade de 

conhecimento (CAIXETA, 2019, p. 85). 

 Falar sobre uma educação estética é, portanto, fazer com que o leitor 

compreenda – em si mesmo – as etapas para a aquisição e construção de 

conhecimento, por isso, também epistemológica. É saber ainda que demandará 

esforço próprio de interpretação para ir mais a fundo no romance literário e que 

                                                                 
5
 Publicação original de 1750. 

6
 Artigo publicado nos Anais do II Seminário Nacional de Epistemologia do romance: o estético como espaço de 

entendimento humano, em novembro de 2018. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1b7XAhDzk4aJTw5nCLkryoYRUmZywFo6y/view Acesso 20/11/2019 

https://drive.google.com/file/d/1b7XAhDzk4aJTw5nCLkryoYRUmZywFo6y/view


Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p 221-235 

 

226 

pode, sim, ultrapassar barreiras externas.  Por outro lado, compreender a narrativa 

como um espaço de saber sobre a condição humana significa a própria disciplina 

Literatura como importante na formação de alunos e professores, para percepção 

diversas que vão além do universo literário. É fomentar, por tudo isso, um gesto 

filosófico no estudante que também está no próprio autor. Ademais atribuir valor de 

conhecimento à arte literária perpassa pelo reconhecimento deste gesto, do trabalho 

do escritor, enquanto um pensador com intencionalidades, que se utiliza da Estética 

para refletir sobre algo e que, por ser um movimento racional no sensível, deixa 

vestígios, regularidades, repetições que podem ser identificadas pelo leitor no jogo 

interpretativo. 

Assumindo a intencionalidade do artista, valemo-nos de uma 
ressalva: não nos é de interesse afirmar que toda obra tem uma 
intencionalidade, até porque isso faria do olhar da ER um olhar 
preocupado com os acordos e engajamentos que alguns artistas 
submetem seus trabalhos e esta não é a questão em debate.  O 
processo de intencionalidade como ponto importante da estética na 
visão da ER é, principalmente, o reconhecimento da necessidade de 
se partir da obra, porém, em retorno à autoria, não como apego 
biográfico, mas como aspecto relevante no processo de investigação 
acerca daquilo capaz de provocar o sensível daquele que cria, 
contudo, articulado pela competência criativa (CAIXETA, 2019, p. 82 
grifo nosso) 

 
 Destarte, é válido dizer também que na relação estabelecida pelo leitor 

pesquisador e o romance a busca pelo saber não tem caráter de verdade absoluta, 

por isso, diz-se sobre possibilidades de saberes ou verdades, que serão suscitados 

ou identificados a partir da hermenêutica que é própria do leitor e também diz 

respeito sobre a sua experiência de ser no mundo. Postas estas breves linhas 

teóricas, segue abaixo o relato de experiência cujos conceitos foram trabalhados 

com os alunos em sala de aula.  

 

Relato de experiência7 
 

As práticas de leitura estudadas e desenvolvidas pela Epistemologia do 

Romance foram, comumente, há vinte anos, postas em prova nos cursos de 

graduação ministrados pelo ex-líder8 do grupo de pesquisa Epistemologia do 

                                                                 
7
 Este relato de experiência é parte do primeiro capítulo da Dissertação Estética dos Contrários: a busca pela 

gênese do romance Uma/Duas de Eliane Brum, escrita por Nathália Coelho da Silva e defendida em outubro de 
2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/31274 
8
 Falamos “ex-líder” em função do falecimento do prof. Wilton Barroso Filho, em maio de 2019.  

https://repositorio.unb.br/handle/10482/31274
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Romance, prof. Dr. Wilton Barroso Filho, com o auxílio de seus mestrandos e 

doutorandos na posição de monitores. Duas eram as disciplinas: Ideias Filosóficas 

em Forma Literária (IFFL)9, pertencente ao Departamento de Filosofia (FIL/UnB), e 

Estética Literária10, também ministrada aos estudantes do Departamento de Teoria 

Literária (TEL/UnB).11 No entanto, vale ressaltar que tais disciplinas – por serem 

optativas – recebem alunos de outros cursos, o que torna o ambiente de 

aprendizagem transdisciplinar. Em linhas gerais, o objetivo do curso é despertar nos 

estudantes a oportunidade de pensar a partir da ficção.  

Sem pretensões de pesquisa quantitativa ou qualitativa de recepção, este 

relato de experiência tem como foco a vivência na monitoria de IFFL no primeiro 

semestre de 2017, cujo plano de ensino trouxe como leitura obrigatória os romances 

Uma/Duas, de Eliane Brum e Aura, de Carlos Fuentes. Busca-se, neste sentido, 

avaliar e perceber, de forma empírica e relacional a partir dos relatos avaliativos e 

convivência em sala, o desempenho evolutivo dos estudantes e o modo como 

adentram os mecanismos de leitura sob a perspectiva da Epistemologia do 

Romance. 

Diferentemente dos outros semestres, a carga literária da disciplina foi 

reduzida com a intenção de focalizar os estudos em apenas dois textos literários que 

– via de regra – são curtos e permitem uma releitura durante os seis meses de 

curso. Desta vez, a ideia foi destrinchar ao máximo as narrativas em questão, em 

três momentos distintos, para que o aluno pudesse perceber, com o auxílio das 

aulas, conteúdo teórico e repetição de provas, a importância do “retornar” à narrativa 

na busca pelo seu fundamento, bem como fazer uma autocrítica quanto a ampliação 

das suas próprias percepções redigidas nas provas aplicadas. 

O curso foi dividido em três módulos: Epistemologia, Estética e Hermenêutica, 

com o intuito de aplicar as noções teóricas na análise romanesca. O conteúdo 

                                                                 
9
 O curso foi ministrado na Faculdade de Filosofia pelo professor Wilton Barroso Filho até 2018. Código 139353. 

Plano de Curso e ementa atualizados e disponíveis em: 
http://www.fil.unb.br/images/Programas/139653IdeiasFilemFormaLiterProfWilton.pdf Acesso 15/06/2017 
10

 O último curso dado foi no 2ª semestre de 2016. Ementa e Plano de curso disponíveis neste link: 
http://epistemologiadoromance.blogspot.com.br/2016/08/planos-do-curso-de-estetica-22016.html  
Acesso 26/06/2017 
11

 Vale lembrar que uma vez por semestre também eram oferecidos cursos na Pós-graduação em Literatura 
(PósLit/UnB) e, no 1º semestre de 2016, o professor Wilton, em conjunto com o grupo de pesquisa também 
ofereceu “Metafísica e a arte” do Departamento de Pós-graduação em Metafísica. Todos estes cursos, de 
alguma maneira, acabam por tocar no perfil do leitor da Epistemologia do Romance. No entanto, o tema é 
trabalhado mais profundamente na graduação. A partir de 2020, as disciplinas serão ofertadas no PósLit pela 
prof. Dra. Ana Paula Aparecida Caixeta, nova líder do grupo.  

http://www.fil.unb.br/images/Programas/139653IdeiasFilemFormaLiterProfWilton.pdf
http://epistemologiadoromance.blogspot.com.br/2016/08/planos-do-curso-de-estetica-22016.html
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teórico foi ministrado pelo prof. Wilton Barroso Filho e as monitoras conduziram três 

aulas específicas de análise literária. A avaliação proposta foi formada por uma 

única questão: o que eu posso saber de Aura e Uma/Duas? Os alunos deveriam 

respondê-la em até quatro laudas, com um texto dissertativo composto por 

introdução, desenvolvimento e conclusão e entregar ao final de cada módulo, com 

valor de 0 a 10 pontos. As monitoras corrigiam as avaliações e devolviam com 

comentários e apontamentos para os estudantes. O processo foi feito via e-mail. No 

entanto, de uma prova para outra, ficou proibido o uso da mesma resposta. O 

graduando deveria ter a perspicácia de aproveitar o aprofundamento teórico dado a 

cada aula, além das releituras das narrativas e comentários para observar sua 

própria capacidade de ressignificação de estudo e ampliação de conhecimento. 

As aulas específicas sobre os romances foram dividias em: duas específicas 

sobre cada romance, com tempo de fala dividido entre as duas monitoras e uma 

terceira aula dada em conjunto com o objetivo de relacionar o conteúdo dos dois 

livros. Coloca-se em evidência o fato de que a proposta inicial não era impor 

nenhum tipo de leitura enviesada, nem tampouco fechar o entendimento que 

pudesse surgir no contato entre obra e aluno. O propósito estava em apresentar a 

bagagem (em construção) do trabalho dissertativo e o modo como ambas se 

posicionavam em relação ao texto. Para esta empreitada, inclusive, as monitoras 

utilizaram ferramentas extratexto para fomentar as relações a partir da obra e 

interpretação delas, levando em consideração os aspectos da ER, bem como 

históricos e culturais, tanto no que tange o próprio leitor quanto o escritor. 

No caso de Uma/Duas, as monitoras preferiram ouvir os alunos antes de 

pronunciar qualquer explicação. A resposta de muitos deles ficou no âmbito do “não 

gostei”, “indigesto”, “não existe uma mãe e uma filha assim”, “não consigo me 

reconhecer”, “de difícil leitura”, nesse sentido, não se deram o direito ao que a ER 

considera chamar de fruição, ficando no efeito estético provocado pelo contato inicial 

com a narrativa. Uns observaram apenas um aspecto do livro, o pano de fundo da 

história, ou citaram algum momento marcante. Uma aluna em especial que, de 

antemão, já se posicionou como se tivesse ojeriza da obra esboçou uma reação 

adversa à primeira após a primeira aula sobre o livro. A aluna afirmou não ter 

conseguido ir à fundo na leitura porque acreditou que o livro não tinha nada a 

acrescentar. Ao contrário, poderia ser um influenciador negativo. Todavia, ao fim da 

aula tomou a palavra novamente e reiterou a vontade de reler o romance. Isso 
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porque queria, tal qual foi proposto, encontrar temas contemporâneos e 

merecedores de reflexão sobre o ser humano. 

Atrelado a este primeiro exercício, foram passados ainda dois vídeos 

disponíveis no site Youtube de leitores apresentando resenhas faladas do livro de 

Brum. Em um deles, feito por Roseane Aguirra e publicado em abril de 2015, há a 

exposição de motivos pelos quais levou-a não gostar da ficção. Embora expresse 

que “sempre foi apaixonada por Eliane Brum”, o livro mostrou-se uma “grande 

decepção, não gostou mesmo, porque é indigesto, é desagradável ler, não se 

agradou da história, tem muito ódio e, embora seja bom não é um livro que 

recomendaria. Se pudesse atribuir uma nota de 0 a 5, daria 212. Já Gabriela 

Francine publica seu depoimento em novembro de 2014 e tem um outro tipo de 

argumento para dizer como Uma/Duas mexeu com suas emoções. De acordo com 

ela, “o livro é muito tenso, a narrativa é um negócio muito pesado, mas é 

sensacional, uma das melhores leituras do ano, cinco estrelas, um prato cheio para 

quem gosta de psicanálise ou psicologia”. 13 

Tanto os estudantes quanto as leitoras da internet permaneceram no terreno 

do gosto. Não há nada de errado nisso. Olhar para a arte literária e, pelo elemento 

sensível, sentir-se tocado ou não, repulsar-se ou não, é natural do leitor comum. 

Entretanto, para chegar à ideia de leitor-perverso e leitor-pesquisador é necessário ir 

além, na primeira parte desse artigo apresentou-se essa proposta da ER. É 

necessário compreender que ambas as ferramentas, sensibilidade e razão, 

atreladas ao abandono da moral externa e à ânsia do saber, motivarão a 

perscrutação do romance. 

A percepção de amadurecimento da argumentação nas questões que tocam 

Uma/Duas e Aura não aconteceu apenas nos estudantes, mas também nos estudos 

de Mestrado das monitoras. Ao passo que houve uma preparação para as aulas 

com o retorno aos textos teóricos e literário, foi possível a construção de um mapa 

mental de análise dos meandres da narrativa de forma mais clara e concisa – dentro 

das possibilidades de leitura – crucial para o desenvolvimento das dissertações. 

Trabalhar com as correções das avaliações ainda reforçou o aprofundamento nas 

                                                                 
12

 AGUIRRA, Roseane (2015, abril 12). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oOX7cyoALqs Acesso 
10/04/2017 
13

 FRANCINE, Gabriela. (2014, novembro 15). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=me7rjgv3974&t=53s Acesso 10/04/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=oOX7cyoALqs
https://www.youtube.com/watch?v=me7rjgv3974&t=53s
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pesquisas porque abriu um horizonte de perspectivas antes não observadas, mas 

que vieram para somar neste exercício. 

Quanto ao olhar dos alunos para a obra, seria negligente afirmar ao certo o 

que mudou dentro deles, afinal, esta relação do sujeito com o objeto é estritamente 

individual. Todavia, as reflexões, de modo geral, podem ser compartilhadas e 

intuídas palpavelmente a partir dos relatos em sala e, sobretudo pelas provas.  

As monitoras criaram a tabela abaixo para avaliação dos estudantes: 

 

A correção foi baseada em quatro pilares principais: 1 – Escrita (coesão e 

coerência), 2 – Compreensão e desenvolvimento da questão, 3 – Relação entre os 

textos (teóricos e literários) e discussões em sala e 4 – Pensamento crítico.14 

Ademais, foi observado se a resposta do aluno estava enquadrada em descritiva, 

ficou apenas no âmbito da recontagem da história; analítica, conseguiu aplicar a 

teoria na interpretação dos romances de forma reflexiva e autônoma, avançou para 

além das leituras e trouxe elementos novos, elaborados a partir do jogo estabelecido 

entre si e o livro. 

Estar aberto ao jogo é entrar no serio ludere, no processo de desmonte do 

texto, como já foi mencionado. Observar isto na construção dissertativa dos 

estudantes e no trabalho das monitoras em pleno processo de consolidação do 

                                                                 
14

 Os fragmentos das provas usadas neste trabalho têm a autorização de seus autores para devida citação. De 
todo modo, decidimos preservar os nomes, e usaremos apenas as iniciais.  
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pensamento agregou valor ao andamento dos estudos da ER, sobretudo no recorte 

deste trabalho em si.  

De uma maneira geral, é caro ressaltar que grande parte dos alunos 

conseguiu sair dos parâmetros descritivos das obras para os analíticos mostrando 

suas reflexões dentro das avaliações. Outros não atingiram um patamar de 

maturidade pleiteado visto a não leitura dos romances propostos. Muitos deles 

utilizaram-se ainda dos conhecimentos dos seus próprios cursos para somar à 

análise da narrativa. Esta é uma das mais importantes observações, já que é 

reiterado sobre uma relação interpretativa estabelecida com a obra, sem esquecer 

dos parâmetros epistemológicos que fincam tanto leitor e escritor em suas histórias 

próprias de vida e produção de conhecimento. Citaremos alguns exemplos. O 

estudante de filosofia E. A. equacionou a aplicação da E.R. na primeira avaliação: 

A relação dialógica entre sujeito-autor e sujeitos leitores [Sa  Sr e, 
mais genericamente, Sa ↔ Sr] pressupõe uma epistemologia – 
pequena teoria do conhecimento – não centrada no objeto [S  O], o 
que é um diferencial dessa aproximação e faz apelo à fruição. Muito 
embora o sujeito-autor não esteja ali, imediatamente na relação, sua 
obra, que passa, epistemologicamente, a objeto, perturba os sujeitos 
que dela se aproximam [O  Si]. O objeto ou obra de arte, ao se 
dar aos sujeitos, muda-se em um ser estético, um ente da teoria 
[visão]. No entanto, devemos olhar esse objeto não como 
determinador dos sujeitos, mas em uma interface dialogal, em 
pleno exercício de interlocução. As conversas que entretêm a 
estética com os sujeitos são conversas hermenêuticas. O objeto-
vértice é um denominador, nunca um determinador, pois impediria o 
exercício hermenêutico sobre a obra. E o objeto é tão múltiplo quanto 
os sujeitos, dificultando a recepção da obra em uma inteireza que só 
o manual antigo ainda pode desejar. (friso nosso – E.A. 1ª Avaliação 
de IFFL, entregue dia 24 de abril de 2017). 

 

Este gesto do E.A. parece dizer sobre o modo como o seu pensamento opera 

a partir da sua vivência acadêmica. Refletir sobre esta condição é mostrar, nas 

próprias palavras do aluno “o exercício de interlocução” acontecendo nessa 

“interface dialogal”. O mesmo pode ser aplicado na análise da prova de C.F.F.S., da 

História da Arte. Ao levantar questões acerca de Uma Duas e Aura, C.F.F.S. evoca 

dois quadros da pintora mexicana Frida Kahlo (1907–1954) “Meus avós, meus pais e 

eu (árvore genealógica)” (1936) e “Henry Ford Hospital” (1932), a fim de demonstrar 

que, em ambos os terrenos artísticos é possível pensar a condição humana 

existente nas relações familiares, dentro dos tabus e problemas de cada época as 

quais as obras dialogam.  
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As obras de Frida Kahlo discutem a relação da família, da genética, do 
estar dentro fora, bem como o aborto e a presença do feto, que é tão 
ela, quanto ela mesma, numa relação de amor e ódio. Estas questões 
nos levam ao romance de Eliane Brum (C.F.F.S., 1ª Avaliação de 
IFFL, entregue dia 24 de abril de 2017).  

 
Em sua segunda avaliação, C.F.F.S. avança e traz mais trabalhos estéticos 

para ajudá-lo da reflexão de Uma Duas, sobretudo no que tange à temática do 

corpo. Desta vez, o aluno se remete à performance “Ações psíquicas” (1974) da 

artista italiana Gina Pane (1939 – 1990) a qual utiliza seu próprio corpo como 

suporte da sua arte provocando cortes em si mesmo, criando um paralelo de 

pensamento com Uma Duas e a ação da personagem Laura de se cortar. Esta 

afirmação, embora descontextualizada neste momento, é válida para corroborar a 

analogia do estudante ao fato de que, assim como Pane, Laura também perpassa a 

arte pelo seu corpo, de modo a imbricar suas palavras em seu próprio sangue. 

O romance de Eliane Brum causa o mesmo questionamento 
estético que encontramos no ambiente da arte contemporânea, 
em movimentos conhecidos como no caso da arte conceitual e 
suas ramificações como a “body art” ou “arte do corpo”. Em 
uma sociedade cada vez mais laica, o corpo é o que restou, já 
que ele não é mais de Deus. O corpo propicia a construção de 
identidade. O corpo reinventa o ritual, como no caso de Laura e os 
seus cortes e sangue. (griso nosso. C.F.F.S. 2ª Avaliação de IFFL, 
entregue dia 12 de junho de 2017). 

 
Estas proposições são apenas exemplos que reforçam as palavras de 

Barroso e Barroso Filho as quais afirmam que “sujeito da investigação existe para 

relacionar e articular os saberes presentes no romance”, para além da simples 

comparação (2015, p. 28). Dentro dos seus limites de estudante de graduação cujo 

primeiro contato com a ER aconteceu naquele semestre, tanto E.A quanto C.F.F.S.  

apresentam, cada qual à sua maneira, elementos que dão substância ao perfil do 

leitor-pesquisador. O primeiro, ao debruçar-se no entendimento da teoria complexa e 

literalmente equacioná-la, acaba por olhar o romance com cuidado e, de forma 

minuciosa, busca apreender fundamentos estéticos supra textuais, acrescentando a 

sua bagagem interior de conhecimento a proposta que lhe foi apresentada e será 

usada como ferramenta na análise romanesca.  

O segundo, embora não se aprofunde tanto nas aproximações com a arte, 

remete-nos à duas problemáticas necessárias neste contexto: a primeira é a 

tentativa de diálogo com a substância do saber levantadas pela arte literária, visual e 

performática. C.F.F.S. parece evocar Frida Kahlo e Gina Pane com a intenção de 
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mostrar que as artistas se relacionam com Eliane Brum no bojo do conhecimento 

suscitados pelos terrenos criativos das três e que compartilham: as relações e 

sofrimentos humanos, a ressignificação do corpo enquanto uma instância universal 

da condição humana. O aluno, nesse sentido, ultrapassa a linha comparatista 

simplória porque intenta-se à comparação relacional em contextos, em termos de 

substância. 

A segunda prova diz respeito ao jogo que ele se permite travar com os 

elementos estéticos da obra. Ao observar aspectos das personagens criados por 

Brum ou buscar os motivos de uma ação ou outra descrita na narrativa sem atribuir 

uma visão julgadora, C.F.F.S. autoriza a si mesmo a entrar na brincadeira proposta 

pela autora. Afinal, o que aquilo quer dizer? Para quê e por que a estória é 

engendrada daquela maneira? Portanto, cada um à sua maneira, elabora seu 

próprio gesto filosófico de pensar a partir da narrativa romanesca, sem furtar-se em 

encontrar respostas, mas provocar reflexões diversas.  

 

Considerações finais 

   

 Conclui-se que, a partir do breve relato de experiência exposto acima, houve 

uma tentativa tanto do professor Wilton Barroso Filho bem como das monitoras 

citadas de alinhar teoria e prática no que tange aos estudos da Epistemologia do 

Romance. É importante ressaltar também que os principais conceitos trabalhados na 

fundamentação teórica deste artigo – leitor-pesquisador, serio ludere e educação 

estética permanecem em constante elaboração dentro das pesquisas desenvolvidas 

pelo grupo, por isso, embora o relato seja de 2017, há citações publicadas 

posteriores à vivência em sala de aula, justamente, pela ruminação de experiências 

e pesquisas. 

 Neste sentido, a disciplina Ideias Filosóficas em Forma Literária desenvolvida 

nos últimos anos foi uma maneira encontrada pelo então Prof. Wilton Barroso Filho  

de dar forma à sistematização teórica das práticas de leitura propostas pela ER. 

Embora a ementa do curso não tenha mudado ao longo do período de docência do 

pesquisador, a maneira como foi aplicada teve aperfeiçoamento dos estudos e 

consolidação do trabalho coletivo. Por isso, a última experiência relatada neste 

artigo é de grande valia, visto que também foi a primeira registrada em duas 

dissertações de mestrado, bem como neste trabalho.  
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 Ademais, para além das conclusões específicas ao grupo, vale ressaltar que 

apresentar ao aluno uma postura de leitor-pesquisador e explicar a ele os passos de 

como agir potencializando o ato de ler um romance é emancipá-lo (para usar um 

termo do teórico Jacques Rancière) quanto ao seu movimento específico de 

pensamento. É ao mesmo tempo valorizá-lo enquanto ser humano dotado de 

inteligência; bem como a própria Literatura enquanto campo teórico, de pesquisas e 

disciplinas. Além do que pode configurar como uma maneira de estudo da Literatura 

que aproxima o estudante, ao não impor fórmulas prontas de interpretação, 

enquadramentos específicos na história da Literatura sem relacionar o livro à grande 

história, à evolução humana, a temas caros de vivências sociais ao fato de ser o 

próprio objeto fruto de um tempo, de um lugar, de uma cultura.   

 Para alunos que estão em cursos de licenciatura, a experiência também se 

configura como uma alternativa didática de trabalhar temas de difícil entendimento 

da Filosofia ou períodos históricos, a própria subjetividade humana, por exemplo, a 

partir da arte literária, cuja criação estética se debruça em materializar as abstrações 

de conceitos que até então parecem distanciados da própria realidade dos 

estudantes.  

 Não obstante, é de extrema importância para o sujeito identificar em si 

mesmo as instâncias estéticas de efeito e fruição numa relação com qualquer objeto, 

seja artístico ou não, visto a complexidade do contemporâneo que se vive 

atualmente, cuja  velocidade da informação e a efemeridade da era digital acaba por 

imprimir nas pessoas ansiedades e impaciências diversas que as levam a reações e 

ataques infundados, privando-se de qualquer postura de reflexão.  
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TRADUÇÃO DO RITMO VISUAL EM LÍNGUA DE SINAIS 

Renata Cristina Fonseca de Rezende – IFB e UnB 

 

Resumo: este artigo está na linha de pesquisa dos Estudos da Tradução e Interpretação 

das línguas de sinais, desenvolvido no curso de Pós-Graduação dos Estudos da Tradução – 
POSTRAD na Universidade de Brasília – UnB. Temos o objetivo de apresentar observações 
referentes ao ritmo sob uma perspectiva surda baseada na visualidade, tomando 
principalmente as contribuições de Henri Meschonnic (2010) como aporte teórico, pois este 
autor apresenta uma nova questão nos estudos linguísticos que valoriza o ritmo durante o 
processo tradutório. Nesta pesquisa, o ritmo é entendido como algo possível de ser revisto 
enquanto conceito tradicional ligado apenas ao som ou a oralidade de modo exclusivo. Para 
nós o conceito de ritmo deve estar atrelado às ideias de movimento do corpo, o que dá 
margem à extensões teóricas que dialogam com os Estudos da Linguística das Línguas de 
Sinais e de sua Tradução e Interpretação. Pretende-se também apresentar questões da 
tradução sobre o ritmo em língua de sinais – LS, baseadas na teoria de Machado (2013). 
Tentaremos responder algumas indagações referentes a estética visto que, este conceito 
está fortemente ligado à forma, que é um ato expressivo de se dizer algo e que está ligada 
ao ritmo. Como percurso metodológico, o trabalho segue a partir de um viés analítico 
tomando como referência fragmentos de textos em língua de sinais, textos autorais ou de 
poetas surdos que são apresentados em imagens a fim de tornar compreensível as 
asserções presentes no trabalho. Para tanto utilizou os seguintes passos: i) seleção de 
vídeos em língua de sinais – não só brasileira, mas de outros países, que envolvessem 
movimentos e ritmos no aspecto conceitual; ii) análise desses vídeos por meio de edição e 
iii) observação da estética, do ritmo e do movimento que foi apresentado em cada um. Ao 
final das análises e discussão foi possível compreender que a relação entre ritmo, estética e 
signo linguístico são primordiais como forma de organização dos Estudos da Tradução e 
Interpretação das línguas de sinais. Houve a constatação das questões referentes à 
compreensão conceitual da obra artística como um processo tradutório com sentido e 
significado.   

 
Palavras-chave: Língua de Sinais; Ritmo; Tradução; Literatura.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A Língua Brasileira de Sinais e a Tradução 

Foi a partir da lei 10.436 de 2002 que a Língua Brasileira de Sinais – Libras 
passou a ser oficialmente reconhecida enquanto língua e língua das comunidades 
surdas do Brasil. Na lei consta o que seria a sua definição: 

“Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constitue um sistema linguístico 
de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 
surdas do Brasil”. (Brasil, 2002). 

Portanto, a Libras torna-se legalmente uma das línguas presentes no país e 
com isso ganha algumas concessões como o incentivo ao seu uso e difusão nas 
esferas públicas. Em contrapartida, no âmbito acadêmico, as línguas de sinais, são 
estudadas desde a década de 1960 tendo Dr. Willian C. Stokoe Jr como precursor 
dos estudos linguísticos das línguas de modalidade não oralizada.  
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Com os avanços dos Estudos Linguísticos, os Estudos Surdos tomam as 
academias e diversas pesquisas são viabilizadas chegando aos Estudos da 
Tradução e Interpretação das Línguas de Sinais que podem ser analisados a partir 
de diferentes perspectivas. Nesse sentido, línguas de modalidades tão distintas 
como a língua portuguesa e língua de sinais passam a conviver nos espaços 
acadêmicos. 

Novak (2005) apresenta algumas especificidades decorrentes da modalidade 
gestual-motora da língua de sinais que devem ser consideradas no âmbito da 
tradução. Sobre tais marcas de efeito da modalidade Quadros (2008) assegura que: 

[...]o fato do tradutor ser o ator e mostrar o corpo no ato da 
tradução. A coautoria do tradutor, nesse caso, fica 
literalmente estampada diante dos olhos do leitor, pois, o 
texto está sendo visto na Língua Brasileira de Sinais no corpo 
do tradutor/ator. (QUADROS, 2008). 

 

Nesta perspectiva, a visibilidade do tradutor não é uma questão que acarreta 
problemas no processo tradutório, mas sim a solução, visto que a língua depende do 
corpo explícito para ser viabilizada, diferentemente das traduções de línguas cuja 
modalidade é oral auditiva, de modo geral.   

Outro efeito decorrente da modalidade da Libras é a possibilidade do tradutor 
poder articular duas línguas ao mesmo tempo, ou pelo menos fragmentos da língua 
oral enquanto fala a língua sinalizada. Em demasia, esse recurso pode acarretar 
numa mensagem truncada, uma espécie de sinalização aportuguesada.  

Por fim, é na tradução que esses aspectos da visualidade, ou da modalidade 
se põem em questionamento, pois devido ao contato dessas línguas algumas 
reflexões antes canônicas, como é a questão do ritmo, podem e devem ser 
levantadas, revistas e serem, desta forma, abrangentes incluindo outras formas de 
concepções.  

    É comum que se entenda o ritmo a partir de uma perspectiva sonora. Dentro de 
um contexto literário, segundo Henri Meschonnic (2010) o ritmo organiza e dá 
sentido ao discurso estabelecendo, desta forma, estreita relação entre esses dois 
elementos. 

     E é devido a esta relação que este artigo se propõe a apresentar uma nova 
concepção a respeito do que é ritmo e de como ele se manifesta nas línguas de 
sinais, neste caso, na Língua de Sinais Brasileira.  

    Tomando as contribuições de Clayton Valli (1993) autor e poeta surdo, 
entendemos que o ritmo em língua de sinais constitui formas diferentes de se 
apresentarem criando quatro classes de movimento e suspensão dotadas de 
significado baseadas nos tempos: i) Suspensão de movimento: pausa longa, pausa 
sutil, parada brusca; ii) Ênfase no movimento: longo, curto, alternado, repetido; iii) 
Tamanho do movimento:  trajeto do movimento ampliado, encurtado, reduzido e 
acelerado e iv) Duração do movimento: regular, lento, rápido. As quatro classes, que 
são essenciais para este trabalho, serão melhores apresentadas à frente.    

Outro ponto de destaque dentro do estudo do ritmo, nas línguas de sinais, são 
o uso de recursos articulatórios do corpo, que são inerentes à língua e que 
apresentam na sua expressividade, lembrando quase formas tridimensionais 
estruturadas nas mãos.  
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    Assim é possível refletir sobre a importância da forma no processo de tradução 
em que o par linguístico seja uma língua de sinais, e com isso observar se há 
possibilidade de manter uma comparação dessas estruturas no aspecto do ritmo, 
principalmente do ritmo. Para desenvolver esse pensamento retomamos a 
Meschonnic (2010) para quem no processo tradutório é necessário considerar o 
ritmo no discurso que pode inclusive ser alterado por este. Para analisar um pouco 
melhor apresentamos a seguir os conceitos de ritmo e a tradução, abordados nesse 
trabalho.   

  

O Ritmo e a Tradução 

No escopo das línguas de sinais, o tradutor e o texto formam uma simbiose, 
visto que a língua perpassa o corpo deste tradutor, sendo assim, tornando-se 
indissociáveis (Quadros, 2008). E, a partir disso, é também no corpo que o ritmo 
reverbera.  

O ritmo na perspectiva de Meschonnic é um elemento da linguagem que sai 
da marginalidade e passa a ocupar o espaço dentro do discurso e dotado de 
significação. Possui um status relevante no processo tradutório. O autor diz: 

 
Se o ritmo está na linguagem, em um discurso, ele é uma 
organização (disposição, configuração) do discurso. E como o 
discurso não é separável do seu sentido, o ritmo é 
inseparável do sentido desse discurso. O ritmo é a 
organização do sentido no discurso (MESCHONNIC, 1982, p. 
70). 

 

 

Dessa forma fica claro que a tradução se completa ao ritmo, e este ganha 
forma e passa a dialogar com a palavra, organizando e fazendo-se visível por meio 
dela. Em alguns casos o processo é inverso e o ritmo esconde o que seria a palavra 
e passa a tomar o lugar dela.  

Essas inovações no campo da teoria da linguagem, surgem a partir dos 
estudos de Meschonnic que possui questões norteadoras no campo da tradução. Se 
para outros autores o ritmo era posto de lado no processo tradutório, para ele o ritmo 
passa a ser peça que deve ser entendida como de grande importância no processo.  

Assim, por ser parte da linguagem e do discurso, o ritmo converte-se num 
elemento a ser considerado na tradução, visto que este estabelece relações de 
significado dentro do discurso.  

Perceber esse ritmo nas línguas de sinais e como o processo tradutório 
trabalha e o foco desta pesquisa.  

  

O Ritmo em língua de sinais 

    Ao fazermos o uso do termo “ritmo” uma série de consensos estão 
preestabelecidos, de modo geral, voltados à oralidade, mas esta palavra abrange 
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muito  mais do que som. Desde muito tempo o ritmo vem sendo associado ao corpo, 
em Benveniste (1976) vemos que Platão conjecturava que: 

 [o ritmo] é a forma do movimento que o corpo humano 
executa na dança, e a disposição das figuras nas quais se 
resolve esse movimento [...]. E é a ordem no movimento, a 
todo o processo do arranjo harmonioso das atitudes corporais 
combinado com um metro, que se chama a partir daí 
rhythmós/ritmo. (BENVENISTE, 1976, p. 369). 

 

Sendo assim, recaptura-se o ritmo enquanto elemento do corpo, uma espécie 
de organização interna decomposta em tempos alternados entre movimento e 
pausa, por extensão, o ritmo está presente em toda ação humana, inclusive no 
discurso.  

O ritmo na poesia em línguas de sinais usa o corpo e o espaço e é criado de 
várias formas, conforme Valli (1993) essas formas desdobram-se em alguns 
contornos do movimento, assimilação, movimentos alternados, mudança de um 
sinal, lateralidade, duração do movimento e tamanho do movimento. 

Em vista dos breves argumentos apresentados, entende-se que a associação 
que Platão faz entre ritmo e corpo deixa margem para uma análise ainda mais ampla 
que corrobora para a inclusão das línguas de sinais dentro desse escopo rítmico, 
trazendo maior compreensão de como estas línguas calcadas na visualidade 
elabora em seus discursos o ritmo visual.  

Portanto este artigo visa apresentar como ocorre a manifestação do ritmo nas 
produções literárias em língua de sinais e apresenta também a relação entre ritmo e 
o signo linguístico, assim como elucida questões refrentes a tradução tendo o ritmo 
como expoente do processo tradutório. Para atingir a esse objetivo pretende 
também: 

 Demonstrar como as expressões faciais e corporais compõem a narrativa.   
 Atestar como as diferentes velocidades de sinalização podem influenciar no 

discurso narrativo.  
 Mostrar as possibilidades de criatividade visual a partir dos Classificadores  
 Discutir o conceito de ritmo visual.  

Para atingir esses objetivos o artigo em seu desenvolvimento apresenta o 
conceito da estética na Literatura em línguas de sinais e os elementos estéticos 
como a rima e o ritmo ocorrem nos contextos literários ocorrem. Além disso traz a 
importância conceitual entre ritmo e signo à luz de Saussure. Em seguida faz uma 
análise baseado no conceito de Ritmo Visual que é o conceito desenvolvido por 
essa autora.  

1. A estética na Literatura em língua de sinais  

    É na literatura que a criatividade linguística se mostra mais evidente, desta forma, 
a literatura também influencia diretamente no uso da língua, seja no que diz respeito 
às construções sintáticas, seja nas relações de sentido (KLAMT, 2014). 

    Outro aspecto que modifica a linguagem é a estética. Em língua de sinais, nas 
produções literárias a estética é um fator determinante para dar inclusive significado 
às produções. Mas como a estética é percebida nas línguas de sinais?   
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    Antes de abordar sobre a estética, é preciso explicar a constituição da língua de 
sinais os enunciados e os aspectos gramaticais. Conforme Quadros e Karnopp 
(2004) há cinco parâmetros que possibilitam a formação de uma palavra ou sinal 
(termo mais comumente usado) nesse idioma que são: configuração de mão, 
movimento, ponto de articulação, expressão facial e direcionalidade da mão. 

    A configuração de mão diz respeito à forma como as mãos estão para formar um 
sinal; movimento, o sinal pode ter movimento ou não e este carregar valor distintivo 
de significado; ponto de articulação é o lugar onde o sinal é realizado podendo ser 
no corpo ou a frente deste; expressão facial que também carrega um valor de 
significado e concordância e, por fim, direcionamento da mão, os sinais têm uma 
direção com relação aos parâmetros mencionados. Desta forma, os verbos “ir” e “vir” 
se opõem em relação ao direcionamento. 

    São os parâmetros que combinados conferem valor estético às produções 
literárias em língua de sinais e para tanto, o sinalizador dispõe de conceitos de 
regularidade e irregularidade no que tange a utilização dos parâmetros acima 
mencionados e é a partir desses conceitos que se criam também as rimas visuais. 

    Conforme Machado (2013), regularidade, que pode ser compreendido com a 
forma de uso comum, diário e social da língua no uso, ou seja, com sua estrutura de 
norma que utiliza o ritmo e rima, em uma relação comum. E irregularidade, quando 
há necessidade de romper, mudar, alterar os padrões em razão de uma estratégia 
estética e gerando inclusive possíveis sinais de neologismo. Para a autora a 
irregularidade é definida como tudo aquilo que não há uma uniformidade sendo uma 
quebra no léxico e na gramática.  

    A partir dos efeitos estéticos, neologismos podem ser criados representando 
esteticamente um conceito; tais sinais não são recorrentes na comunicação diária, 
sendo, portanto, desconhecidos dos falantes de Libras, de modo geral.  

Contudo, os sinais criados com uma finalidade estética são percebidos na 
construção poética mediante ao alargamento de conhecimento a respeito do 
arcabouço literário do “leitor visual”.  

É valido mencionar que os neologismos visuais possibilitam a apropriação do 
falante desses novos sinais (MACHADO, 2013) fazendo desta forma, com que a 
Libras aumente também o seu vocabulário.  

 

2. Os elementos estéticos em língua de sinais 

    2.1     A rima  

As produções literárias visuais contam com uma gama de recursos estéticos 
tal qual acontece nas línguas orais, sendo a rima é uma delas. Segundo Machado 
(2013), nas línguas de sinais, a rima ocorre quando há a repetição dos mesmos ou 
semelhantes parâmetros ou traços fonológicos da língua de sinais.  

Um dos parâmetros linguísticos que mais proporcionam a ocorrência da rima 
são as configurações manuais, isto é, a forma em que as mãos ficam durante a 
composição do sinal. Além das configurações de mãos, outras formas de se rimar 
são viáveis, como o movimento, por exemplo.  

A realidade estética também está presente nas produções narrativas em 
língua de sinais. Sobre estética nas produções literárias surdas, Machado diz:  
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[...] a estética se faz presente nas produções poéticas 
sinalizadas e ambas, intimamente interligadas, produzem 
efeitos de envolvimento que, frequentemente, implicam em 
temas relacionados à cultura, à identidade e à subjetividade 
surda, bem como à essência do sujeito surdo, seus 
sentimentos e a emoções. (2013). 

 

A depender da intenção do narrador surdo, a estética como pano de fundo de 
sua narrativa pode despertar no espectador sensações diversificadas, como 
suavidade, envolvimento, ou mesmo, a partir de movimentos bruscos podem gerar 
sensações de força, energia ou estes servem como estratégia para anteceder 
sensações de alívio. 

Por fim, é importante ressaltar que as expressões orofaciais e corporais 
também corroboram para a manutenção tanto de significado dando sentindo as 
construções frasais como raiva, alegria, desprezo e assim por diante; quanto apoio 
gramatical com a direcionalidade de olhar gerando concordância, por exemplo. 
 

Abaixo segue uma sequência ritma baseada em repetições de três tempos. 
 

Figura 1. Corpos que dançam                   Figura 2  Corpos que 

dançam  
 

 

 

 
 

 

Fonte: REZENDE (2018) 
 

Consoante ao que fora dito, a imagem a cima atesta uma particularidade 
pertinente a visualidade das línguas de sinais que serve como elemento gramatical. 
O olhar sugere ao leitor visual uma relação estabelecida diretamente entre o que 
está sendo dito e a coisa dita; a direcionalidade confere, nas línguas de sinais 
coerência ao discurso.  

Quanto as expressões faciais, elas também conferem coerência, neste caso, 
denota marcas de gênero, uma vez que  na imagem da esquerda, as expressões 
suavizadas sugerem que o discurso fala sobre uma mulher enquanto que na direita, 
um homem, de modo que os corpos referenciados no poema trata-se de um casal, 
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por fim, os espaços corroboram para a marcação dos personagem durante a 
narrativa.  
 

2.3 O Ritmo 
 

De modo geral, o ritmo é associado à cultura literária da oralidade, contudo, 
sua presença é também percebida na cultura visual. Tomando as concepções de 
MESCHONNIC (2010), sobre o ritmo, o autor passa a compreendê-lo como a 
organização e a própria operação do sentido no discurso. Há, portanto, uma relação 
entre ritmo e sentido.  

    O ritmo torna-se um fator de extrema importância, pois é através deste que alguns 
significados narrativos são introjetados além de outros aspectos que fazem parte da 
composição harmoniosa da narrativa que está sendo produzida. 

    Nas línguas de sinais, o ritmo adota distintas formas de apresentação, criando, 
segundo Valli (1993) quatro categorias de movimento e suspensão carregadas de 
significado. Tais categorias são: suspensão de movimento; Ênfase no movimento; 
Tamanho do movimento; Duração do movimento.  

    Associados ao ritmo, temos ainda as expressões faciais e corporais, velocidades 
diferentes de sinalização ou tempo da performance (narração), Classificadores 
visuais, teatralidade, relações gramaticais (dá sentido ao discurso) e até mesmo o 
conhecimento a respeito das especificidades das comunidades surdas. 

    Para melhor compreensão faremos  uma breve explanação sobre o ritmo e seus 
vários contextos de uso e de significado. Partindo das performances poéticas em 
língua de sinais, observamos que para efeitos estéticos o ritmo se manifesta em 
diferentes intervalos de tempo e repetições. No que tange as repetições, até três é o 
mais frequente e aceitável. Ou seja, os sinais ou algum parâmetro se repete três 
vezes. 

Para mais, além da repetição, o ritmo para ser construído depende do 
aspecto de como a narrativa poética é encenada. Tramando um dialogo com as 
observações de Valli (1993) o ritmo apresenta aspectos de modo de execução , ou 
seja, ele pode ser de modo neutro, comum na conversa, agitado, leve, e assim por 
diante. É válido lembrar que o ritmo confere significado dentro da narrativa.   

3. A relação entre ritmo e signo 

    Para entender a relação que há entre o ritmo e o signo linguístico é preciso 
revisitar os conceitos de significante e significado proposto por Ferdinand de 
Saussure no início do século XX.  

    Para o autor, o signo linguístico é a união do sentido e da imagem acústica, ou 
seja, do significado e do significante. O significado está associado ao que é material, 
concreto e perceptível estabelecendo uma relação de sentido. Já o significante, ou 
imagem mental está relacionada com a ideia psíquica que representa alguma coisa 
(SAUSSURE, 2003, p. 80).  

    Temos assim o ritmo enquanto articulador de significado também o que nas 
produções culturais torna-se algo indispensável. Conforme Tuxi (2017) temos:  

    Apesar de as LS serem línguas proibidas por quase um século (STOKOE, 2005), seu patrimônio linguístico, cultural, social, entre outros, 
junto a determinados grupos de falantes se consolidou em alguns contextos. (Tuxi, 2017, p. 74). 
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    Foram nesses grupos em que a língua de sinais pôde florescer e explorar todas as 
suas capacidades expressivas. Quanto às produções literárias e levando em 
consideração as contribuições de Meschonnic sobre o ritmo na tradução é que se 
pensa esse conceito em Língua de Sinais Brasileira.  
 

    Na obra de Meschonnic (1999), encontramos uma reflexão sobre a linguagem e 
desta vez, Meschonnic leva o ritmo em consideração propondo um novo paradigma 
para a teoria da linguagem, portanto, o autor distancia-se neste ponto de Saussure 
criando, assim uma “teoria do ritmo”.  

    Em sua teoria do ritmo, Meschonnic postula que considerar o ritmo apenas uma 
alternância regular entre tempos fortes e fracos como comumente se faz, é 
subestimar o poder de abstração e significação deste. O autor passa a compreender 
o ritmo como a organização e a própria operação do sentido no discurso. O ritmo 
pode se agregar ao sentido (MESCHONNIC, 2010, p. 47).  

      

4. Ritmo Visual 

        Conforme apontado do Valli (1993), o ritmo apresenta quatro categorias de 
significados baseados nos tempos:  

1) Suspensão de movimento: pausa longa, pausa sutil, parada brusca.  

2) Ênfase no movimento: longo, curto, alternado, repetido.  

3)Tamanho do movimento:  trajeto do movimento ampliado, encurtado, reduzido e 
acelerado, e  

4) Duração do movimento: regular, lento, rápido.  

Como característica das línguas de sinais, devido a sua modalidade há 
recursos inerentes que as tornam particulares. Tais recursos apresentam-se na sua 
expressividade articulatório lembrando quase como se fossem expressas em três 
dimensões.  

Na sequência de quadros abaixo, podemos perceber diversos fatores que 
ajudam a ratificar essas percepções.  
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Figura 3 – Corpo em movimento 

Caterpillar  
                    

 

 

 

 

 

Fonte: SANBORN, IAN (2014). 

 

No primeiro quadro percebemos que o autor usa a altura para dá 
expressividade ao seu texto, com os braços meando a cabeça, por vezes, os braços 
ultrapassam-na. No segundo quadro a largura e evidenciada quando o autor sinaliza 
algo referente a um “casulo” que aparenta ser grande e por fim a profundidade é 
representada quando o autor faz o sinal de “borboleta”  e a coloca desde atrás da 
sua cabeça à frente de seu corpo. 

    Outro aspecto relevante em “Caterpillar” é que o autor vale-se de diversas 
velocidades de movimentos para dar maior ênfase ao ritmo da história contada por 
ele. E é nestes momentos que se percebe a capacidade de detalhamento que se 
pode alcançar em língua de sinais. Os efeito do vídeo também auxiliam na 
construção da imagem encenada por ele. 
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       Figura 4 – “Farol” – LS               Figura 5 - Corpo em movimento 

Caterpillar  

 

 

 

 

Fonte: GIUSEPPE GIURANNA (2015)                                   Fonte: IAN SANBORN (2017). 

    Nas imagens acima, observa-se a ênfase dada às expressões orofaciais, pois 
estas dão sentido à narrativa, assim como coerência gramatical. O ritmo ao ser 
criado em aspecto tridimensional junto as expressões, apresentam irregularidades 
que caracterizam a língua de sinais em consonância com a estética. Fica assim a 
possibilidade de compreender com o ritmo constitui o elemento conceitual nas 
imagens acima.   

 

DISCUSSÃO 

Ao longo deste artigo tivemos como objetivo maior mostrar as relações 
estabelecidas entre a Tradução e o ritmo em língua de sinais conservando sua 
estética. Para tanto, foram observadas as produções de textos literários e/ou 
poéticos em Libras a fim de confrontá-las com as asserções elaboradas em torno 
das discussões apresentadas neste artigo.  

No que se refere aos parâmetros da línguas de sinais e sua capacidade de 
conferir significado poético dentro da narrativa, fica estabelecido que estes, os 
parâmetros de fato realizam essa função, não apenas dão forma ao sinal, mas 
também sentido.  

O ritmo apresenta-se em língua de sinais a partir do movimento ou da 
suspenção deste. Contudo, não é apenas o movimento pelo movimento, pois este 
ou a ausência deste confere significados distintos dentro de um discurso. E, para 
além do significado, o movimento confere também forma estética a narrativa.  

Para se obter a estética, a velocidade de “pronuncia” do sinal deve ser levada 
em consideração, pois atrelada ao movimento, as velocidades de execução de um 
sinal ou classificador podem variar bastante criando rimas simétricas (MACHADO, 
2013) quando idênticas, e/ou assimétricas quando não regulares podendo combinar 
ou não com o parâmetro Configurações de Mãos - CM.  
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As línguas de sinais dispõe de grandes possibilidades de expressões poéticas 
distintas das línguas orais, cabendo-lhes a premissa de basearem-se na visualidade 
que lhes são inerentes para criar, a partir de espaços gramaticas no corpo e/ou fora 
deste narrativas que exploram a produtividade criativa do autor.  

Em vista dos argumentos apresentados, entendemos que o ritmo visual 
apresenta-se nas línguas de sinais através do movimento levando em consideração 
sua repetição em tempos alternados, sua suspenção (pausa longa, pausa sutil, 
parada brusca). Os movimento podem ser longos, curtos, alternados, repetidos, 
caracterizando, assim seus aspecto em neutro, suave, alternado leve, alternado 
forte, dinâmico, rápido e lento. Existe, do mesmo modo, intrínseca relação entre 
ritmo e significado, pois seus aspectos podem mudar o sentindo da narrativa.  
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TEATRO COM SURDOS E NÃO SURDOS:  

AS IDENTIDADES EM CONTATO 

Mary Andrea XAVIER LAGES (Universidade de Brasília) 

Maria da Glória MAGALHÃES DOS REIS (Universidade de Brasília)  

 

 

RESUMO: O artigo trata de um relato de experiência acerca do espetáculo teatral 
“Crepúsculo do Tormento” construído com a participação de atores surdos e não surdos e 
objetiva analisar como se dão os processos de constituição do teatro surdo a partir das 
multifacetadas identidades surdas, analisando e demostrando também como se dão as 
relações existentes entre identidades surdas e teatro surdo para a compreensão do fazer 
teatral e a relação intercultural entre atores surdos e não surdos considerando esse fazer 
teatral com surdos a partir da tradução cultural. Esta pesquisa é de natureza qualitativa e 
elucida os modos de divulgação, vivência e manifestação da cultura surda através do teatro 
com e para surdos, numa perspectiva de tradução cultural primando-se por uma poética da 
língua de sinais. Os encontros e ensaios propuseram um fórum de discussão 
proporcionando provocações acerca da dramaturgia, da literatura, do fazer teatral, mas, 
sobretudo, da cultura, da identidade e das línguas em contato, gerando espaços 
democráticos de socialização e de oficinas teatrais. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Teatro Surdo. Identidades Surdas. Fazer Teatral. Tradução Cultural. 
 

 

Teatro Surdo: A experiência do Crepúsculo do Tormento 
 

Abordar questões referentes ao teatro surdo e as problematizações existentes 
entre o ensino de literatura e as práticas teatrais utilizadas no contexto educacional 
para o ensino de estudantes surdos é tarefa convidativa, na medida em que elucida 
alguns conceitos sobre alguns aspectos interessantes sobre como a relação entre 
teatro surdo e literatura pode mostrar-se instigante e um verdadeiro desafio para a 
formação tanto de professores de surdos como dos próprios estudantes surdos. 

Apesar de ser um assunto ainda pouco discutido no meio acadêmico, pode-se 
dizer que é importante que a literatura se torne acessível para os surdos, fazendo 
com que esses estudantes tornem-se não somente espectadores, mas também 
protagonistas, participantes e conhecedores da cultura de seu próprio país e 
comunidade respeitando sua própria cultura surda.  

Desta forma, desviar-se da ideia de que os surdos vivem em um mundo sem 
acesso à literatura, alheio ao universo literário, é também um dos objetivos deste 
artigo. Assim, a pesquisa traz informações sobre o que já existe de trabalho voltado 
para o teatro surdo buscando contribuir para o encaminhamento de passos que 
possam ainda ser construídos no que diz respeito ao fazer teatral surdo no Brasil. 

A pesquisa trata de um relato de experiência acerca do espetáculo teatral 
baseado na obra Crepúsculo do Tormento construído com a participação de atores 
surdos e não surdos e do coletivo de Teatro Em classe et em Scène através do 
projeto “As Práticas Teatrais e o Texto Dramático na Formação do Professor de 
Línguas e Literaturas” e diz respeito a um projeto de extensão ligado a um coletivo 
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de teatro, coordenado pela Profa. Dra. Maria da Glória Magalhães dos Reis, do 
Instituto de Letras da Universidade de Brasília.  

Este relato refere-se à segunda montagem do espetáculo Crepúsculo do 
Tormento que por sua vez, primou por uma proposta trilíngue no seu processo de 
operacionalização teatral, leia-se processo desde a escolha do texto até à 
encenação dos atores ao grande público. Trilíngue porque o texto original é um 
romance da autora Leonora Miano ANO DA OBRA em língua francesa, 
posteriormente traduzido para a língua portuguesa, em seguida traduzido para a 
língua brasileira de sinais e, finalmente, interpretado em Língua de Sinais Brasileira 
(Libras).  

O sujeito surdo, também, ator desse espetáculo, emprega sua língua para 
além dos recursos imagéticos da Libras. A linguagem do texto dramático é baseada 
na tradução cultural, primando-se por uma poética da língua de sinais, visto que a 
Libras possui sua própria mataforização.  

Por ser a Libras uma língua de modalidade visual-sinestésica, necessita se 
estruturar no espaço não somente através de sinais, mas também, de imagens 
dinamizadas na orientação e no movimento. O teatro com pessoas surdas é rico em 
movimentação, gestos, pantomimas e gesticulações, porém, nenhum desses 
elementos substitui a língua de sinais, eles apenas, reforçam o texto dramático. 

A Libras como a língua dos atores surdos do espetáculo, não se constitui 
como a língua predominante, isso porque a presença de não surdos exige o 
emprego da Língua Portuguesa. Nesse sentido, não há disputa dos poderes 
linguísticos em o Crepúsculo do Tormento, uma vez que cada cultura é respeitada e 
posta a partir de uma lógica do ator, seja este surdo ou não surdo. 
  

O fazer teatral, a cultura, a identidade e as línguas em contato 

Sujeitos surdos contam e perpetuam suas histórias, também, através da arte 
surda. Assim, relatam suas realidades a partir de experiências estéticas com o fim 
de expressarem suas diferenças e subjetividades. Morin (2002) afirma que 

A literatura, o teatro, o cinema fazem com que os indivíduos sejam vistos 
em sua singularidade e subjetividade, sua inserção social e histórica, 
suas paixões, amores, ódios, ambições e ciúmes. Essas expressões 
artísticas incitam-nos à consciência das realidades humanas, 
especialmente nas relações afetivas de pessoa a pessoa, a inserção 
numa família, classe, sociedade, nação, história, em suma incita-nos à 
consciência do caráter complexo da consciência humana (p. 19). 
  

Tais linguagens artísticas também fazem parte do cotidiano de alguns surdos 
que através dessas linguagens constroem interações consigo e com o mundo. A 
interação e contato entre surdos e ouvintes através da Libras e da Língua 
Portuguesa faz com que as concepções artístico-estéticas da comunidade surda 
sejam instrumentos de divulgação cultura surda.  

O espetáculo em questão através da concepção da direção concebe a 
interpretação e a tradução cultural do texto dramático do espetáculo, prevalecendo o 
espaço cênico como um espaço democrático de socialização entre indivíduos de 
culturas diferentes, portanto com modos e visões diferentes no sentido da lógica 
individual de se estar no mundo, principalmente no emprego do sentido de sinais e 
palavras no texto do espetáculo. 
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A Libras, como um código linguístico próprio, dispensa alguns elementos 
presentes na língua oral, como o VOCATIVO, termo acessório inexistente na Libras, 
muito empregado no teatro com não surdos e que, no Crepúsculo do Tormento, 
houve um cuidado em não se empregar o vocativo quando se chamavam as 
personagens; 

Marcação e o texto foram proporcionados aos atores de forma democrática, 
permitindo “cacos”, interferências e inferências, do mesmo modo as didascálias 
ficavam por conta tanto da “direção” quanto do elenco. As didascálias se referem às 
indicações sobre posicionamentos, cenário dentre outros elementos do teatro, na 
tentativa da construção de propostas cênicas de forma coletiva no que se refere a 
figurinos, adereços, cenário e marcação cênica. 

Quanto à direção do espetáculo, esta se configura como uma ação coletiva 
juntamente com os atores, permitindo, assim, a autodireção. Os encontros e ensaios 
propuseram um fórum de discussão proporcionando provocações acerca da 
dramaturgia, da literatura, do fazer teatral, mas sobretudo, da cultura, da identidade 
e das línguas em contato, gerando espaços democráticos de socialização e de 
oficinas teatrais. 
Metodologia  

 A metodologia aplicada nesta pesquisa é de natureza qualitativa com 
enfoque hermenêutico-histórico, “no qual a interpretação medeia as considerações 
culturais, históricas, psicológicas e pelo entendimento do próprio processo de 
compreensão” (NINÕ e ROMERO, 2004, p.127), visto que implica um 
compartilhamento com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, 
para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
perceptíveis a uma atenção sensível, segundo Chizzotti (2008).  Para este autor, a 
pesquisa supõe que o mundo deriva da compreensão que as pessoas constroem no 
contato com a realidade nas diferentes interações humanas e sociais; é uma 
pesquisa que pretende interpretar o sentido do evento a partir do significado que as 
pessoas atribuem ao que falam ou fazem.  

Trata-se de uma pesquisa-ação, de campo e pesquisa participante. A 
observação participante permite ao observador exercer a função selecionar e reduzir 
a realidade sistematicamente (LUDKE e ANDRÉ, 1986), visto que esta pesquisa é, 
apenas, um recorte da realidade e não a realidade em sua plenitude. Para isso faz-
se necessário possuir embasamento teórico para a análise da realidade 
pesquisada.  

A pesquisa parte da interpretação dos modos de pensar dos sujeitos surdos e 
suas formas de fazer teatro. A interpretação proporciona um sentido mais amplo. 

  
Discussões 

A arte contribui para encontrarmos uma pluralidade de significados para o 
mundo que habitamos, ela demonstra as inquietudes religiosas, políticas e culturais 
das pessoas. Dentro desse universo artístico o teatro tem um lugar privilegiado pois 
ele contribui para que o homem possa usar sua subjetividade para buscar 
compreender sua própria existência e trabalhar seus medos, frustrações, 
ansiedades e assim manifestar essa necessidade de ser e estar no mundo 
expressando-se e comunicando-se com ele mesmo e com o mundo em sua volta.  
 

O teatro além de ajudar nessa integração, pode imaginação, memorização e 
inclusão. Por isso, ele tem surgido cada vez mais carregado de desafios e 
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encantamentos, trazendo consigo inúmeras possibilidades nas mais diversas áreas, 
principalmente no contexto educacional. 
 

O teatro surdo aparece como um recurso, uma proposta, uma possibilidade 
de incluir, de manifestação cultural surda, de realmente mostrar e demonstrar o 
universo do “ser surdo” e a manifestação teatral com base na língua de sinais. Todo 
esse conjunto de expressões artísticas são performances surdas da produção teatral 
surda.  Magalhães dos Reis (2008) reforça a aventura de se produzir um espetáculo 
teatral: 
 

O trabalho no teatro, é sempre um ato coletivo e é assim que o 
vislumbramos: um ato no qual o diálogo, dentro de uma perspectiva 
bakhtiniana, que compreende a escuta atenta e responsiva ao outro, é 
parte inerente do processo (s.p.). 

 

Nas palavras da autora fazer teatro é um compromisso coletivo. O vislumbre 
“responsorial” de Magalhães dos Reis é sempre no sentido do exercício da 
alteridade, por isso o “o diálogo apresentava-se como a linha mestra de nossas 
práticas”. O Coletivo Na classe e em cena apresenta duas perspectivas: trabalhar a 
questão da “materialidade do texto” “[...] experimentando e vocalizando o texto de 
diferentes formas” e a outra referindo-se aos jogos teatrais e dramáticos, práticas 
estas baseadas baseadas em Jean-Pierrre Ryngaert, Viola Spolin, Augusto Boal e 
outros. 

As práticas teatrais do Coletivo acontecem dentro da contextualidade da 
educação e da possibilidade de pesquisa refletindo sobre o papel da pesquisadora 
não só na sociedade, mas também na universidade. O conhecimento, nesse, 
sentido, não está acabado, mas se constrói constantemente com outrem, tendo a 
“escuta da voz de todas e de todos, tanto participantes do grupo, quanto aqueles 
que assistem a peça” (s.p.). 

Ora, conhecer o outro não é tarefa fácil, mas interessar-se pelo diferente é 
abrir caminhos para a possibilidade dialógica. Bakhtin (1993) afirma que 

 
Viver consiste em tomar parte do diálogo, estar de acordo e assim por 
diante. Desse diálogo, uma pessoa participa integralmente e no decorrer 
de toda a sua vida, com seus olhos, lábios, mãos, alma e espírito, com o 
seu corpo todo e com todos os sentidos. Ela investe o seu ser inteiro no 
discurso e esse discurso penetra o tecido dialógico da vida humana 
(p.293). pagina 145 

 

Bakhtin afirma, ainda, que viver é tomar parte do diálogo através do corpo, 
dos olhos, da mãos, criatividade (p. 145). Toda essa dialogicidade humanizada se 
configura através dos nossos discursos e dos discursos do outro diferente de nós. O 
jogo teatral, nessa perspectiva, faz parte do processo de humanização. Magalhães 
(2008) acerca do jogo teatral confirma que 

 
O jogo teatral insere-se numa perspectiva de humanização que vem 
atender a diversas demandas sociais: o teatro como ferramenta, como 
instrumento de conscientização e forma de integração – eis algumas das 
funções que o teatro tem cumprido em diferentes lugares e discursos em 
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que a prática da oficina e o processo criativo se constituem em promessa 
de libertação (p. 37). 
O Jogo teatral oferece ao sujeito surdo e usuário de língua de sinais, 
essencialmente visual e gestual – a possiblidade de amenizar arestas e 
estreitar. Na desconstrução do espaço o sujeito atua, faz de conta, 
observa e aprende – um tipo de aprendizagem que vai além de 
conteúdos pedagógicos. Um aprendizado de vida (p.49). 
O jogo teatral promove o enfrentamento da questão da alteridade: atua 
como elemento facilitador do desenvolvimento global da pessoa surda e 
oferece a oportunidade do exercício do diálogo interno e externo, 
mediante a experiência coletiva (p.54). 

 

PODIA DESENVOLVER EM DOIS PARÁGRAFOS 
 

A alteridade é categoria presente no teatro surdo. Becker (2015) “falar da 
existência de uma cultura surda remete à noção de identidade surda” (p. 64). Com 
Perlin (2005) dizemos que “a identidade está sempre em construção e se caracteriza 
pelo pertencimento a uma cultura” (PERLIN, 2005, p.53).  

As culturas surda e não surda reafirmam suas práticas culturais tendo o teatro 
surdo como ponto de diálogo para discussões acerca das línguas presentes. “O 
surdo que domina a língua de sinais e que frequenta a comunidade surda se 
considera diferente e não um deficiente” (p. ). Becker ano diz ainda que 

 
A experiência teatral pode contribuir intensamente para o 
desenvolvimento da pessoa surda, uma vez que lida com linguagens 
distintas e promove, necessariamente, uma atividade voltada para o 
coletivo. O teatro se constitui como atividade essencialmente dialógica, 
incentivando a relação de alteridade, tão importante para o 
desenvolvimento emocional e cognitivo (p.96). 

 

O teatro como prática para a liberdade contribui para que sujeitos surdos e 
não surdos se constituam como cidadãos críticos, autônomos, capazes de não, 
apenas, reproduzir a arte, mas principalmente de criá-la, fazendo-os sentir a 
capacidade de transformar a si e ao outro, isso porque o teatro se constitui como um 
elemento que articula as relações existentes entre homem e sociedade.  

O teatro surdo também é um espaço para o contato surdo-surdo para o 
redimensionamento do encontro com seus pares. “Teatro é espaço e relação – sem 
dúvida, nada mais bakhtiniano” (AUTOR p. 269). Ao relacionar-se com o seu 
semelhante no teatro, atores e atrizes surdos comungam da mesma ideia de cultura, 
porém, com identidades diferentes. 

 

O Teatro como Espaço de Manifestação dos Espectros 
  

  “O gesto e a palavra ainda não 
separados pela lógica da 
representação.”19 Teatro e vida não são 
inseparáveis, posto que são a uma só 
vez, uma coisa só. 
                                         Derrida 
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A subversão da palavra é palavra de ordem em Derrida quando se refere ao 
teatro de Artaud.  Todo texto deve estar sujeito às indagações, problematizações, 
mas, sobretudo, sujeito às análises das submissões provocadas pelo texto teatral, 
por exemplo. Derrida afirma ser o texto “dono” de seus atores, diretores, 
espectadores quando estes não subvertem sua estrutura. 

Toda estética cênica fica comprometida. Não é o caso do teatro da crueldade 
de Artaud, que propõe reconstituição do texto considerando a liberdade um princípio 
a ser instalado na arte dramática.  

Seguir de forma incontestável um roteiro seria negligência e submissão. Ora, 
para que servem as didascálias? Para desconstruí-las, para romperem com o gesto, 
com a cena. Fazer exatamente o contrário do que sugerem as didascálias é romper 
com um modelo de texto pronto e acabado. A vida não se finda nas linhas do texto. 
É ali que ela começa. A vida visceral, aquela que nos propõe surpresas, 
estranhamento, provocação. A vida inusitada. 

 Artaud sugere uma ressimbolização da vida, uma liberdade criadora e 
inusitada. Sua crueldade representada é a vida em sua plenitude. Isso é insuficiente 
no teatro. O teatro nos falta. Entretanto, ele é capaz de intervir. Em seu 
espaçamento de texto poderia sugerir possibilidades de alteridade não vista e posta 
no texto. Para Derrida, este espaçamento é primordial ao texto, pois coloca o autor 
em consonância com o espectador, leitor. 

Toda essa “crueldade” em Artaud nada tem a ver com o sanguinário, o 
estúpido, chamando a atenção para não confundirmos violência com crueldade. A 
palavra rompida no teatro da crueldade nos faz pensar na função importante dela 
mesma: a cena. A palavra não precisa nem deve ser suprimida do teatro, mas 
constituída de elementos que signifiquem a cena e não, somente, sua banalidade.  

Sem o som das palavras, o teatro surdo considera os gestos, a mímica, mas 
principalmente os próprios sinais (correspondente à palavra na Língua Portuguesa), 
elementos constitutivos de uma manifestação da cultura surda através dessa arte 
dramática. E ainda mais, a entonação, o grito, o balbucio, o movimento, a 
metaforização são elementos presentes no teatro surdo, porém, a sonoridade 
pertence a uma cultura ouvinte e não a uma cultura surda.  

Mas um cuidado é preciso nessa linguagem artística surda: não confundir 
gestos com sinais. Estes são primordiais à língua dos surdos. Aqueles só rebuscam 
ou enfatizam a linguagem. Manifestar a vida, no teatro, é a função primeira das 
palavras contidas nele. 

Derrida escreveu muitos escritos acerca do cinema, da fotografia e do teatro 
abordando "invisibilidade". Tal conceito não significa a “cegueira”. Derrida (1999) 
refere-se aos espectros que assolam o teatro. Tais espectros se constituem de “algo 
entre a vida e a morte, nem vivo nem morto" (p. 426). Daí, o teatro como um espaço 
para serem manifestados os espectros. E a cena é o momento onde tudo acontece. 
Onde a palavra sozinha não dá conta de constituir a mimese cênica. Ainda com 
Derridad 

A cena não ganha sua autoridade por realizar um texto, o que não quer 
dizer que com isso a crueldade se livre da necessidade de rigor. Pelo 
contrário, a crueldade é rigor. Portanto, não se coloca como questão o 
exercício de uma vocação figurativa, mimética. A vocação talmúdica da 
palavra é posta em embaraços no exercício da crueldade, a palavra é 
colocada fraturada em cena. O rigor da letra se estende a outros 
elementos cênicos. ANO 
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Nesse sentido, torna-se necessária a desconstrução do texto. Por outro lado, 
perseguir um teatro puro seria perseguir um teatro sui generis, algo impossível. 
Seria, também, essa a possibilidade e impossibilidade teatral das quais fala 
Schollhamer: 

No entanto, cabe lembrar, evocando um comentário de Schollhamer, que 
a crueldade artaudiana não é um espetáculo cruento de sangue, um 
circo gratuito dos horrores. A mutilação do corpo, pela apresentação do 
corpo apartado da palavra, interpondo-se ao intacto da expressão teatral 
em função de um texto original, disposto a desvelar o sentido do 
humano. Humano que, em seus mecanismos subjacentes de tortura e 
objetivação ou princípios de rarefação do discurso que se impõem sobre 
a linguagem, constituindo uma ordem para o espetáculo, um arranjo tido 
como adequado para os corpos em cena. A palavra teatral, nesses 
termos, não ameaça nem o próprio teatro, não põe em relevo o perigo 
dos corpos em cena, acreditava Artaud (DERRIDAD, 2009, p. 105). 
  

Por tudo isso, compreender a magia e o encantamento teatral sugere 
desconstrução de parâmetros postos pela palavra, pelo texto, pelo humano. Romper 
é necessário, porém manter o “rigor” e a submissão à necessidade” é essencial nas 
tramas da crueldade. 

Essas formas poéticas que Derrida cita pode contribuir para mostrar que é 
possível uma nova teoria da voz, que considere não apenas a fala, mas também o 
corpo, o gesto e a imagem. E quem sabe o teatro surdo, que não é mudo, possa ser 
também esse elemento diferencial que interligue e proporcione essa interação entre 
o ser e a linguagem. 
 

As identidades em contato 

 

O sujeito surdo como um partícipe da comunidade surda rompe com alguns 
modelos estabelecidos pela comunidade majoritária (não surda), visto que sua lógica 
de mundo parte do princípio de uma diversidade, como sugere Homi Bhabha ANO. 
Assim, o sujeito surdo narra-se através do teatro como expressão estética e cultural. 
Bhabha (2007), ao se referir à sociedade contemporânea, apresenta uma pertinente 
reflexão:  
 

Quando o mundo se torna «sombrio» por causa das opiniões contraditórias 
e ambivalentes, a estética – a ficção, a arte, a poesia, a teoria, a metáfora – 
vem iluminar a nossa difícil situação cultural e política. No centro da estética 
reside a voz «interlocutória» da expressão cultural em que se baseia a 
criatividade humana e a democracia política. O que é a interlocução? É o 
reconhecimento da comunicação - «fala, conversa, discurso, diálogo» - 
quando esta passa a constituir o «direito humano à narração» que é 
essencial à construção de comunidades diversificadas e não consensuais 

(p. 25). 

 

 Mas qual é a noção de identidade abordada neste artigo sobre o teatro 
surdo? Primeiramente, apresentamos o conceito definido por Stuart Hall, que afirma 
ser a identidade uma necessidade de pertença dentro de um grupo social, e isso 
porque o sujeito se constitui a partir de sua interação com a sociedade. O surdo do 
século XXI, como um sujeito pós-moderno, dotado de uma identidade não fixa nem 
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estável, transforma-se historicamente como quaisquer outros sujeitos, construindo-
se a partir da cultura que o permeia, como propõe este teórico. As identidades 
culturais são definidas por Hall (1996) como: 
 

pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos 
no interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um 
posicionamento. Donde haver sempre uma política da identidade, uma 
política de posição, que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei 
de origem sem problemas, transcendental (p. 70). 

 

Assim, o surdo através do teatro e de sua identidade traduz discursos de sua 
cultura como grupo minoritário, constituindo-se identitariamente pela transformação 
cultural da própria nomenclatura “surda”, ou seja, ser surdo hoje, não se refere mais 
a uma pessoa desprovida de audição, mas a um sujeito identitário, linguístico e 
cultural.  

É evidente que esta identidade ou identidades são marcadas por dinamização 
da identidade, e não por processos estáticos. Dessa forma, o processo de 
constituição identitária de um sujeito é contínuo e está em constante transformação.  

Em O Local da Cultura, Bhabha, , também pensa a identidade sob um ponto 
de vista filosófico e antropológico, distinguindo natureza humana e cultural. Nesse 
sentido, para este mesmo autor: “[...] para a identificação, a identidade nunca é um a 
priori, nem um produto acabado; ela é apenas e sempre o processo problemático de 
acesso a uma imagem da totalidade” (1998, p. 85).  

E assim cada vez mais se tem observado surdos em grupos teatrais, quer 
estes sejam com surdos ou para surdos, quer ainda com surdos e ouvintes em um 
mesmo espetáculo, reafirmando suas identidades. 

Os posicionamentos de Hall e Bhabha ANOS são, aqui, empregados para se 
elucidar o conceito de identidade antes de se referir às identidades surdas. Suas 
ideias partem do princípio da valorização das comunidades minoritárias, entre elas, 
a comunidade surda. Perlin (2003) trata o assunto das identidades surdas com rigor 
e expressividade, mostrando as multifacetadas identidades.  

Este autor aborda a relação entre teatro surdo e as múltiplas identidades 
surdas e propõe fazer uma abordagem sobre a expressividade da comunidade 
surda, tendo suas ansiedades estéticas e artísticas como possibilidade de 
divulgação de um trabalho cultural baseado na diversidade e sobretudo na 
diferença.  

Diz-se isso, por se entender que cada grupo de teatro surdo, no Brasil (e 
também em outros países) faz seu teatro a partir das identidades surdas de seus 
atores surdos. Assim, ao pensar em ator surdo, há que se pensar nas diferentes 
identidades surdas apontadas por (PERLIN, 2003), quais sejam: identidades surdas 
híbridas, flutuantes, embaçadas, intermediárias, identidades surdas de transição, 
identidades surdas de diáspora, entre outras.  

Essas identidades não são estanques, entretanto, pois os que se 
caracterizam como surdos vivem suas experiências da surdez de modos diferentes. 
O grupo de surdos não é homogêneo, uma vez que dentro desse grande grupo 
existem os surdos oralizados, surdos não oralizados, surdos biculturais (falam o 
Português e sinalizam), surdos pré-linguísticos (surdez congênita), surdos pós-
linguísticos (adquiriram surdez depois de conhecerem a Língua Portuguesa).  

É preciso pensar, também, nos níveis de surdez (leve, moderada, severa, 
profunda) e também na diferença entre “pessoa surda” e “pessoa com deficiência 
auditiva”, distinção esta esclarecida no Decreto n.º 5626/2005. Todas essas 
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problematizações são consideradas no fazer teatral surdo dos grupos aqui 
supracitados. 

Por tudo isso, os atores surdos se impõem pelas diferenças linguística, 
cultural e identitária na tentativa, muitas vezes, de denunciar e protestar sua arte. Os 
aspectos referentes ao fazer teatral surdo tais como: a disputa dos poderes 
linguísticos; o lugar da língua de sinais; o fazer teatral surdo; o fazer teatral ouvinte; 
o fazer teatral com surdos e ouvintes; gestos e sinais; as mãos e os adereços e 
tantas outras relevantes características, também são problematizados.   
 

Resultados 

A interação e contato entre surdos e ouvintes através da Libras e da Língua 
Portuguesa, bem como a divulgação da língua e cultura surda;  

A interpretação e tradução cultural do texto dramático do espetáculo e o espaço 
cênico como um espaço democrático de socialização; 

A Libras, como um código linguístico próprio, dispensa alguns elementos presentes 
na língua oral, como o VOCATIVO, termo acessório inexistente na Libras, muito 
empregado no teatro com não surdos e que, no “Crepúsculo do Tormento”, houve 
um cuidado em não se empregar o vocativo quando se chamava as personagens; 

Marcação e o texto foram proporcionados aos atores de forma democrática, 
permitindo “cacos”, interferências e inferências, do mesmo modo as didascálias 
ficavam por conta tanto da “direção” quanto do elenco; 

A construção de propostas cênicas de forma coletiva no que se refere a figurinos, 
adereços, cenário e marcação cênica; 

A direção como uma ação coletiva juntamente com os atores, permitindo, assim, a 
autodireção. 

 

Considerações Finais 

 

O teatro surdo realizado no Coletivo de Teatro propôs um fórum de discussão 
proporcionando provocações acerca da dramaturgia, da literatura, do fazer teatral, 
mas sobretudo, da cultura, da identidade e das línguas em contato, gerando 
espaços democráticos de socialização e de oficinas teatrais; 

O fazer teatral no referido grupo atendeu às necessidades do indivíduo plural, 
compreensão esta obtida através da diferença em contato. Assim, o fazer teatral 
propôs ampliação de olhares acerca da alteridade e construções identitárias de 
surdos e ouvintes. 

O espetáculo “Crepúsculo do Tormento” primou por elementos linguísticos, 
culturais e identitários, considerando a cultura e as identidades surdas. A “direção”, 
de forma subversiva, quebrou paradigmas teatrais engessados em modelos e 
fazeres teatrais convencionais, como por exemplo, a proposta de interpretação 
simultânea entre personagens. 
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Este artigo trouxe outras reflexões referentes às diferentes formas de se fazer 
teatro com pessoas surdas, problematizando práticas teatrais possíveis dentro de 
um espetáculo que propõe diálogos entre surdos e não surdos numa perspectiva de 
perceber que não existe uma única forma de se fazer teatro, mas que dependendo 
da cultura e identidade envolvida, o teatro se redimensiona e se refaz. 
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INTERTEXTUALIDADE NA POESIA JAPONESA FEMININA: 
Ono no Komachi em Akiko Yosano e Machi Tawara 

 

INTERTEXTUALITY IN JAPANESE FEMALE POETRY: 
Ono no Komachi in Akiko Yosano and Machi Tawara 
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RESUMO: A literatura opera como um instrumento de representação e construção da 
realidade. Entretanto, muito daquilo que se foi escrito e posto como verdade é e será relido, 
reinterpretado e reescrito de acordo com a visão de uma época, gerando uma nova 
realidade distinta da anterior. Vê-se, portanto, na literatura, um ciclo sem fim de construções 
e desconstruções de realidades a partir do choque entre as vozes de quem a lê. A partir do 
questionamento do quanto do "outro" pode-se avistar no hoje, investigou-se a presença e a 
influência de Ono no Komachi na literatura japonesa sob um prisma atemporal. Tomaram-se 
três poemas como universo de amostra: um da poeta clássica Ono no Komachi, um da 
poeta moderna Akiko Yosano e um da poeta contemporânea Machi Tawara. Por meio de 
traduções e análises intertextuais entre tais poemas, estas fundamentadas basicamente na 
teoria da intertextualidade de Julia Kristeva, demonstrou-se que tanto as temáticas 
expressas no poema da poeta clássica quanto seu entendimento acerca desses temas são 
vistos e aplicados em obras vigentes. Ademais, mediante fichamentos de livros e artigos, 
identificou-se que certas retratações de Ono no Komachi, construídas através de lendas e 
peças de Nô a seu respeito, ainda permanecem arraigadas na sociedade japonesa atual.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ono no Komachi. Poesia japonesa. Intertextualidade. Akiko Yosano. 
Machi Tawara. 
 

Introdução 
 

O ser humano utiliza-se das palavras para se comunicar, relatar fatos 
ocorrentes e expressar pensamentos. Pode-se olhar para um texto e ver suas 
propriedades linguísticas, olhar o detrás da morfologia e das estruturas sintáticas. 
Entretanto, ao observar a natureza literária de um texto, percebe-se o uso da 
linguagem para expressar algo muito maior: a literatura registra, reflete e interpreta a 
vida. 

Desde o Kojiki — o livro mais antigo sobre a história do Japão —, a literatura 
japonesa age não só como um instrumento de representação da realidade como 
também de construção dessa mesma; muito do que se é atualmente só se tornou 
verdade ou certeza a partir do momento em que foi escrito. Contudo, a realidade 
projetada pelas palavras sempre possuirá um caráter mutável, visto que de uma 
mesma palavra podem ser dadas múltiplas interpretações. Muito daquilo que se foi 
escrito e posto como verdade é e será relido, reinterpretado e reescrito de acordo 
com a visão de uma época, gerando uma nova realidade distinta da anterior. Vê-se, 
portanto, na literatura, um ciclo sem fim de construções e desconstruções de 
realidades a partir do choque entre as vozes de quem a lê. 

A partir desse ponto de vista, questiona-se o quanto do "outro" avista-se hoje. 
Afinal, é possível reconhecer as vozes e realidades de antigos escritores e poetas 
em obras posteriores à sua época? Este artigo foi construído como uma forma 
resumida do trabalho de conclusão de curso que tem por foco principal Ono no 
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Komachi, e no qual a intertextualidade agiu como ferramenta para averiguar a 
presença da autora na literatura japonesa sob um aspecto atemporal.   
 

1 Metodologia de pesquisa 

 

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico, com uma amostra restrita, apesar de 
um amplo escopo para uma escolha para comparação. Os procedimentos 
consistiram de resumos e fichamentos de artigos e livros (inclusive recursos 
disponibilizados em meio eletrônico), além de traduções e análises intertextuais.  

O universo da amostra abrange um poema de Ono no Komachi que se 
encontra na obra Kokin Wakashû — também encontrado na coletânea Hyakunin 
Isshu —, um poema de Akiko Yosano da obra Hakuôshû, e um poema de Machi 
Tawara da obra Sarada Kinenbi. 

Com a versão em português do poema de Ono no Komachi são realizadas 
análises intertextuais — fundamentadas, essencialmente, na teoria da 
intertextualidade de Julia Kristeva e seguindo o modelo apresentado no trabalho de 
Antonio Carlos Rodrigues de Freitas (2011) — com poemas das poetas japonesas 
moderna, Akiko Yosano, e contemporânea, Machi Tawara. Importante ressaltar que, 
para esse procedimento intertextual, foi necessário um estudo das representações 
de Ono no Komachi ao longo da história, focando basicamente nas múltiplas 
retratações de Komachi nas peças de Nô e nas fontes que as influenciaram. 

 
2 Fundamentação Teórica 
 

2.1 Intertextualidade 
 

Para entender o que é intertextualidade é necessário, em primeiro lugar, 
definir o que é "texto". Para introduzir a noção de texto, Silva (2003) remete a 
conceitos como signos e sistemas semióticos, os quais estão diretamente 
entrelaçados, dado que a semiótica estuda os signos e a produção de significados 
(processo de significação). Além dos componentes usuais dos signos — parte 
material (significante) e conceito acerca deste (significado) —, é inserido o conceito 
de significância, que seria uma atividade metonímica onde o significado de um signo 
gera outro signo, que gera outro signo, e assim infinitamente. 

Considerando tais elementos, o texto seria qualquer coisa (seja qual for o 
sistema semiótico) capaz de gerar significância, mas a qual só acontecerá com a 
interação entre o leitor e a obra e diversos outros fatores. Assim sendo, "[...] o texto 
implica, inevitavelmente, integrar-se-lhe, adentrar uma complexa e, praticamente, 
incontrolável rede de significações" (Ibid., p.212). 

A palavra intertextualidade, a partir da sua raiz latina, denomina uma relação 
entre textos e, antes mesmo da origem do termo, o cruzamento entre textos já era 
percebido pela literatura comparada (CORRALES, 2010). Ademais, se remetermos 
ao conceito de significância acima, há pouca diferença em relação à 
intertextualidade (SILVA, 2003). 

Antes da cunhagem do termo "intertextualidade", Bakhtin já tratava de 
conceito semelhante, o que chamara de "dialogismo". Para ele, todo discurso 
mantêm um diálogo interno e externo à obra; sempre estarão presentes pelo menos 
duas vozes — a do sujeito que escreve e a do autor que o imita —, que dialogam 
entre si. "Nas palavras do filósofo, todo discurso constitui-se perante o outro e não 
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sobre si mesmo. Na voz de qualquer falante, sempre encontramos a voz do outro, 
pois é "o outro" que nos define, que nos completa" (FREITAS, 2011, p.29). 

Foi o que Bakhtin chamou de "dialogismo" que a semioticista Julia Kristeva 
chamou de "intertextualidade". Entretanto, enquanto o conceito de Bakhtin é 
baseado no exercício da língua em situações sociais específicas, a concepção de 
Kristeva prioriza o texto e a textualidade. Para a semioticista, o texto é composto por 
um eixo vertical — relação entre textos/intertextualidade — e um eixo horizontal — 
relação entre o autor e o leitor —. Portanto, a intertextualidade compreende uma 
análise entre as relações recíprocas de textos onde a formação de seu significado 
dá-se através do diálogo que advém do texto com o leitor (RAJ, 2015). Freitas 
(2011) comenta que, para Kristeva, a intertextualidade depende do conhecimento 
prévio e do reconhecimento do leitor acerca de outros textos ou fragmentos que 
tenham relação com o texto lido. Quanto à definição da semioticista, infere-se que 
todo texto sempre é criado a partir de outros, não havendo, pois, um texto 
completamente original. O escritor constrói a sua originalidade a partir de um 
conteúdo apreendido, dando nova “moldura” ao que foi dito antes, esta feita com seu 
próprio estilo. 
 

2.2 Poesia Japonesa 
 

Apesar do poema já existir na antiguidade, ele só começa a ser propagado no 
Período Nara (WAKISAKA, 1997) e, logo em seguida, no Período Heian, a poesia 
tornou-se um importante componente da vida na corte (MULLER, 2001). Em sua 
obra, Frédéric (2008) explica que a poesia japonesa, comumente chamada de waka, 
é classificada conforme o número de sílabas e a disposição delas. Todavia, salvo os 
tanka (poemas de trinta e uma sílabas em cinco versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas) e os 
chôka (chamados de poemas longos, não possuem um número exato de versículos, 
mas cada versículo segue o padrão de dois versos com 5 e 7 sílabas), as demais 
formas desapareceram no século IX. Atualmente, aos tanka aplica-se o termo waka 
— um sentido restrito em comparação com a definição ampla de poesia japonesa 
clássica (Idem). 

O waka foca-se somente em uma ou duas imagens para transmitir um forte 
significado; emoções e ideias abstratas são frequentemente simbolizadas por meio 
de imagens reais. Desse modo, quase todos os poemas fazem referência à 
natureza, às estações do ano, ao tempo (clima) e/ou à hora do dia, visto que são 
pontos de grande impacto no espírito e entendimento da cultura japonesa. Essas 
referências são carregadas de conotações adicionais de caráter emocional, alusivo 
ou histórico que acrescentam várias camadas de significado ao poema (WATSON, 
2012). 

Sekine (2006) comenta sobre a alegação de Ueda Miyoji ao caracterizar o 
tanka como um gênero rico em musicalidade, sem contato com a realidade. Ueda 
defende que, a partir da obra Kokinshû, este gênero tradicionalmente põe em 
destaque as emoções íntimas do poeta, sem interação com a realidade externa, mas 
que os poetas modernos de tanka têm buscado reformular esse sentimentalismo 
subjetivo enfatizando a importância do shasei, ou seja, a projeção da realidade, da 
vida. 
 

Shûjihô: 
Os shûjihô, também chamados de retorikku, são os chamados recursos 

retóricos da língua japonesa, ou seja, técnicas de linguagem que ornamentam o 
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texto (NAKAEMA, 2012). Para Tavares (1996), tais recursos são de fundamental 
importância, uma vez que funcionam como modos de expressão humana e passam 
determinada tradição cultural. 

Em sua dissertação, Nakaema (2012) demonstra que não há consenso 
acerca de quais seriam os shûjihô da literatura clássica japonesa. Ao presente 
trabalho aplica-se a classificação de Tani (2006, apud NAKAEMA, 2012), que os 
divide em kakekotoba, makurakotoba, jokotoba, engo e honkadori. Os três primeiros 
são de fundamental importância no processo tradutório, mas, como o foco deste 
artigo é a interpretação, atentar-se-á somente aos dois últimos recursos. 

Engo é nada menos que uma associação de palavras onde a relação entre 
elas remete a uma palavra ou situação anterior, frequentemente fornecendo uma 
nova dimensão de significado (MINER, 1968). Segundo Tani (2006, apud 
NAKAEMA, 2012), a natureza do engo é de contribuir para a composição do sentido 
de modo secundário, não abordando o tema principal do poema. Ainda que a 
relação entre as palavras que integram o engo seja uma consequência de seu 
significado, é necessário o conhecimento do coletivo, dado que sua aplicação deriva 
do costume. 

De acordo com Frédéric (2008), o honkadori consiste de uma técnica 
fundamentada em pegar versos (um ou dois) de um antigo poema para colocá-los 
em um novo. Com isso, os poetas reviviam no leitor um fato antigo ou uma 
recordação. Em seu artigo, Tsukamoto (2004) refere-se ao honkadori como "a arte 
da citação", onde a citação de um antigo poema torna uma situação atual 
emocionalmente mais explícita e, consequentemente, a situação transforma-se em 
uma representação do antigo poema. Além disso, pode-se reformular o antigo 
poema e tornar a própria reformulação um objeto de apreciação. Apesar de 
aparentar não haver nenhuma prática no ocidente que seja equivalente ao honkadori 
(Idem), percebem-se semelhanças entre ele e o conceito de intertextualidade 
apresentado por Julia Kristeva. 
 

3 Poetas 
 

3.1 Ono no Komachi ( 小野小町 ) 

 

Contexto Histórico: 
Segundo Broma-Smenda (2014a), Ono no Komachi teria sido uma poeta da 

corte do início do Período Heian. Tal período iniciou-se com a mudança da capital, 
de Nara para Heian (atual Kyoto), a qual foi o centro político e cultural do Japão por 
quatro séculos. Lembrada por seu esplendor cultural e por uma vasta produção 
artística, a Era Heian é caracterizada pelo domínio do poder nas mãos da família 
imperial e pela cultura aristocrática. Por ser um período considerado de grande paz, 
os aristocratas deixam em segundo plano seus deveres para com a condução da 
administração e negócios públicos, entretidos em sua intensa e esplendorosa vida 
cortesã (YAMASHIRO, 1997).  

Com a inalterável situação de posições sociais herdadas da família, o 
principal meio de se destacar em meio aos membros da corte (tanto homens quanto 
mulheres) era uma boa exibição da sensibilidade estética, principalmente a escrita e 
declamação de poesia, as quais representavam muito bem tanto um apelo para um 
futuro romance quanto uma perspectiva de ascensão (HIRSHFIELD; ARATANI, 
1990). Watson (2012) afirma que havia constantes competições de poesia na corte 
imperial e que era esperado que a nobreza instruída compusesse poemas em 
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variadas situações sociais. Ademais, posto que não podiam se ver ou conversar 
diretamente em eventos abertos na maior parte deste período, os homens e 
mulheres da aristocracia que não eram de relações familiares se comunicavam por 
cartas e cortejavam um ao outro por meio de poemas. 

A partir do momento em que a mulher entregava seu coração a alguém, ela 
ficava esperando ansiosamente por cartas ou pela visita do amado (HIRSHFIELD; 
ARATANI, 1990). Isso, unido à natureza da época de uma sociedade poligâmica, 
criou o arquétipo da "mulher que espera", da "mulher passiva" (MULLER, 2001). 
Ademais, um homem, além da "primeira esposa" — normalmente tomada por meio 
de um casamento arranjado pela família —, podia ter o quanto quisesse de 
"segundas esposas", concubinas e amantes; a esposa não só ficava restrita a um 
único marido como também era esperada a se manter fiel a ele. Em contrapartida, 
uma mulher que não fosse casada podia ter quantos amantes quisesse caso, 
porventura, agisse discretamente (HIRSHFIELD; ARATANI, 1990). 
 

Sobre a poeta e seus poemas: 
Pouco se sabe a respeito da vida de Ono no Komachi; as datas e lugares de 

seu nascimento e morte são incertos e até mesmo seu próprio nome permanece 
desconhecido, dado que "Komachi" seria um nyôbô na, ou seja, um nome dado às 
mulheres da corte. Em 1926, Sakura Shûi sugerira que seu verdadeiro nome seria 
Ono no Yoshiko (BROMA-SMENDA, 2014b). A despeito dos múltiplos e extensos 
estudos tentando identificar seu histórico pessoal — uma vez que quase nada de 
sua vida pode ser afirmado com veracidade —, “[...] de acordo com a tradição, 
nasceu em 825 e faleceu no ano 900” (WALKER, 2014, tradução nossa). Frédéric 
(2008) menciona que ela teria sido filha de Ono no Yoshizane, um governador da 
província de Dewa, e que, no período entre os anos 850 e 869, ela fora dama de 
companhia na Corte Imperial de Heian; Broma-Smenda (2014a) complementa que 
seu avô fora Ono no Takamura, um grande poeta e estudioso.   

O fato de pouco se saber sobre sua vida faz com que a pessoa Ono no 
Komachi só seja depreendida por meio de seus poemas, ou seja, eles acabam 
sendo interpretados como cunho biográfico. Essa interpretação biográfica também é 
justificada pela profunda paixão expressa nos poemas, a qual só poderia ser 
explicada pela experiência pessoal da autora (MULLER, 2001). 

Na obra Kokinshû, muitos de seus poemas foram postos em lugares 
estratégicos nos capítulos com a temática "amor", encorajando o leitor a considerar 
Komachi a mulher representante de poesia amorosa (MURPHY, 2011). A essência 
de seus poemas, a qual é vista constantemente, é sua paixão e saudade não 
satisfeitas, experienciadas tanto em sonho como acordada; o "encontrar seu amado 
nos sonhos" é um tema muito recorrente como resposta à sua solidão e saudades 
do amado (HIRSHFIELD; ARATANI, 1990). Carter (1991) afirma que a preferência 
pelo mundo dos sonhos dava-se por se tratar de um domínio livre das restrições e 
repressões sociais sobre a satisfação erótica e romântica. 

No tocante aos seus poemas, Gale Research (2002) declara que Komachi 
escrevia apaixonadamente acerca das tristezas e dores associadas ao amor assim 
como sobre a infidelidade dos homens e como o amor romântico trazia infelicidade. 
Enquanto em seus poemas os homens eram a fonte da infelicidade, nas tragédias 
escritas pelos homens, Ono no Komachi era uma mulher com coração de pedra e, 
no fim das contas, a causa de seu próprio sofrimento. 

Strong (1994) surpreende ao alegar que, em contrapartida a essa visão 
estabelecida de Komachi como uma mulher cruel com os homens, há pouco material 
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dentre seus poemas no Kokinshû que se enquadre com essa representação. De 
fato, os dezoito poemas na obra que são dados por sua autoria indicam uma 
personalidade com ampla gama de voz e postura: a autora é por vez leal, paciente, 
sem esperança, em deleite e ardente. Contudo, sua reputação de "sem coração" 
deu-se principalmente devido aos comentários medievais iniciais de críticos literários 
a respeito do poema 623 da coletânea Kokinshû, sendo de demasiada importância 
realçar que tais críticos eram quase todos homens. 

Através dos diversos poemas de amor de Ono no Komachi que são 
apresentados na obra de Hirshfield e Aratani (1990), percebe-se que, mesmo que 
alguns de seus melhores poemas representem Komachi esperando pelo amado que 
mal vê — o típico posicionamento do arquétipo da "mulher que espera" —, vários de 
seus outros poemas mostram uma mulher confiante de seu poder de sedução e do 
quanto é desejada e alguns poucos revelam um vislumbre de sua felicidade no 
amor. As autoras da obra afirmam ainda que, em seus poemas de desejo, é possível 
notar que a exploração de suas emoções pessoais, com frequência, levava a uma 
exploração do metafísico, como a relação entre a vida do sonho e a vida acordada, e 
o reconhecimento da diferença entre aparência externa e realidade interior. 

Por ser fortemente religiosa, seus poemas refletem tanto a visão budista de 
mudança incessante quanto questionamentos sobre profundas questões da vida e o 
que, de nossa experiência, pode ser considerado real (Idem). Para Komachi, "[...] a 
metafísica do ensino religioso e o rumo tumultuado de um coração apaixonado 
confirmam uma verdade singular, a impermanência do ser" (Idem, tradução nossa). 

Seu uso de kakekotoba, engo e técnicas associativas tornam seus poemas 
uns dos mais retoricamente complexos e ainda assim bem sucedidos (CARTER, 
1991). Hirshfield e Aratani (1990) afirmam que nenhum poeta utilizou o kakekotoba 
de forma tão eficaz. Todavia, ela foi considerada uma grande poeta não somente 
devido à sua maestria e destreza técnica com tanka, mas também porque utilizou tal 
poesia como meio para reflexão e introspecção. 
 

Representações da poeta: 
“Ela é lembrada por seu talento, sua beleza, seu orgulho, seu amor pelo luxo, 

sua fragilidade e sua velhice miserável” (PORTER, 1909, p.9, tradução nossa). 
Entretanto, de acordo com Murphy (2011), pouco há em comum entre a Komachi 
"poeta do Kokinshû" e a "lendária" Komachi, aquela que aparece em múltiplas obras 
literárias dos mais diversos períodos. 

Para Broma-Smenda (2014b), o fato de não se saber quase nada sobre a 
vida de Ono no Komachi — e o pouco que se sabe ser incerto — permitiu e deu 
espaço para que especulassem sobre sua história e acrescentassem suposições 
fantasiosas; as múltiplas representações da poeta decorreriam da criação de lendas 
a seu respeito. A figura conhecida atualmente como Ono no Komachi não seria a 
figura histórica, mas sim uma construção literária importante para a literatura 
japonesa. 

Antes mesmo de sua aparição no teatro Nô, já havia lendas e estórias sobre 
Ono no Komachi; as peças que a tomaram por protagonista retomavam temas que 
já eram comuns nessas lendas, inclusive sua velhice malfadada e seu uso como 
símbolo do mujô, ou seja, da impermanência e transitoriedade das coisas. 
Entretanto, o modo como as peças operavam tais temas era consideravelmente 
distinta das estórias anteriores (MURPHY, 2011). 

Dentre o grande acervo de obras e gêneros com representações de Ono no 
Komachi, é a Komachi das peças de Nô que exibe a solidificação e propagação de 
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uma específica imagem da Komachi — uma que agregou as prévias lendas, 
anedotas e estórias e que se torna a principal imagem de Komachi por séculos 
depois (Idem). Strong (1994) corrobora tal afirmação ao chamar atenção para o fato 
de que a "versão Nô" de um dado personagem famoso é frequentemente a mais 
significativa ao longo dos séculos e afirma que, nas cinco peças de Nô em que 
Komachi é protagonista e que estão ativas no repertório, são nitidamente expostos 
os motivos primordiais pelos quais seria conhecida: seu talento para poesia, sua 
beleza em sua juventude, sua crueldade perante os homens e as consequências 
cármicas dessa crueldade, uma velhice de dificuldade e sofrimento. 

Como exposto por Murphy (2011), para os budistas, o corpo feminino era 
considerado fortemente impuro e uma tentação que prendia os homens em um 
mundo imaginário; as mulheres eram impedidas de adentrar determinados espaços 
considerados sagrados e sofriam uma série de outras restrições. Como uma das 
maneiras que elas encontraram de lutar contra essas contenções deu-se através da 
poesia, foi-se construída uma conveniente imagem de Ono no Komachi de modo a 
domar a ameaça que as mulheres e sua poesia representavam para os budistas no 
Japão medieval. Ademais, o corpo era uma representação viva de impermanência e 
efemeridade (mujô); não só a beleza como a poesia feminina igualmente.  

Broma-Smenda (2014b) afirma que a fonte de múltiplos trabalhos literários 
que a mencionam não é a vida real de Ono no Komachi e que estes agem de modo 
a (re)construir sua vida. A criação de lendas a seu respeito ao longo dos séculos 
manipula sua imagem para alcançar determinados fins e para atingir as 
necessidades da sociedade de cada época. 

Tal assertiva é corroborada quanto Broma-Smenda (2014a) faz uma análise 
sobre a peça Call me Komachi, uma peça que trata sobre enjo-kôsai e estreada em 
2003. Além do uso de Komachi no título, a peça apresenta diferentes imagens de 
Ono no Komachi que constam nas suas já construídas representações. Durante a 
peça, o nome "Komachi" funciona como sinônimo para menina bonita, para prostituta 
e para meninas envolvidas em relações de enjo-kôsai. Ademais, também é utilizado 
com forte conotação à sexualidade feminina. "Através da análise do texto da peça, 
nós podemos ver que o nome de Ono no Komachi, uma poeta do Período Heian, é 
utilizado como um rótulo para a prostituição de adolescentes na sociedade japonesa 
moderna" (Idem, p.21, tradução nossa). 

3.2 Akiko Yosano (与謝野   晶子 ) 

 

Yosano Akiko, Hô Shô, Ôtori Akiko, Hô Akiko são os vários nomes pelos quais 
a poeta e escritora Akiko Yosano é conhecida (FRÉDÉRIC, 2008). Segundo 
Kurihara, Nishizawa e Nagahama (2008), Akiko Yosano nasceu em Sakai (cidade ao 
sul de Osaka) em 1878 e faleceu em 29 de maio de 1942. Sempre muito apegada à 
leitura desde pequena (Idem), Akiko era filha de um comerciante burguês, dono da 
confeitaria Surugaya e amante da arte e literatura (DOLLASE, 2005).  

Em 1892, Akiko se formou no colegial na escola de Sakai restrita a meninas 
(Idem), com uma educação típica àquela fornecida no Japão da época, ou seja, com 
foco em economia doméstica (GARIEPY, 1995). Entretanto, com sua graduação, ela 
voltou sua atenção à literatura (Idem), lendo livros desde literatura ocidental a 
clássicos japoneses, como o Man'yoshu, o qual lhe impactou de tal maneira que ela 
começou a escrever tanka (DOLLASE, 2005). 

Quando jovem, Akiko participava de várias sociedades literárias em Sakai 
(GARIEPY, 1995), assim como o Naniwa Seinen Bungaku-ka, um grupo de amantes 
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de literatura (KURIHARA; NISHIZAWA; NAGAHAMA, 2008). Além disso, associou-
se ao grupo de poesia Sakai Shikishima Kai, em Osaka, e publicou seus trabalhos 
no jornal de poesia Yoshiashigusa. Pouco a pouco começou a ganhar 
reconhecimento e, através dos seus trabalhos literários, conheceu poetas já 
famosos, como Tomiko Yamakawa e Tekkan Yosano, sendo que este último era o 
editor de uma nova revista, Myojo, para a qual Akiko começou a contribuir 
(DOLLASE, 2005). A admiração se tornou amor e Akiko se apaixonou pelo editor, 
que já possuía uma esposa. Mesmo assim, Akiko saiu de casa e se mudou para 
Tóquio em 1901 para morar com Tekkan. Casaram-se em outubro do mesmo ano e, 
apesar dele ser um homem de muitos amores, Akiko "dedicou sua paixão 
imensurável ao marido Tekkan durante toda a sua vida" (KURIHARA; NISHIZAWA; 
NAGAHAMA, 2008). 

Yosano Tekkan foi uma figura central do movimento romântico japonês, 
sendo o fundador da Sociedade de Nova Poesia, Shinshisha. A revista de poesia 
que editava e para qual escrevia, a Myojo, era focada na publicação da "nova 
poesia", uma poesia influenciada pelo romantismo europeu e que permitiu a 
expressão de sentimentos pessoais. Foi nesse cenário que Akiko, cujos primeiros 
trabalhos eram poemas tradicionais seguindo os padrões clássicos, despontou com 
sua poesia ardente e apaixonada e pela qual ficaria tão conhecida (GARIEPY, 
1995). Em agosto de 1901, dois meses antes de se casar com Tekkan, ela publicou 
sua primeira coleção de tanka, Midaregami; com 399 poemas, 385 eram poemas de 
amor expressando seus sentimentos por Tekkan (DOLLASE, 2005). 

"Midaregami resume a paixão de Akiko pelo amor e pela poesia durante sua 
juventude" (Idem, tradução nossa). A obra, considerada um trabalho primordial no 
romantismo japonês, seguia o padrão de tanka de 31 sílabas, dispostas na métrica 
5-7-5-7-7, porém o renovou ao não utilizar linguagem e temas pré-determinados 
(GARIEPY, 1995). Seus poemas, ao invés de exaltar a beleza da natureza e a vida 
tranquila, abordavam assuntos apaixonados com uma linguagem emotiva, 
expressando a paixão e o sentimento de forma aberta e direta (KURIHARA; 
NISHIZAWA; NAGAHAMA, 2008). Midaregami expunha o amor sensual e utilizava 
linguagem que, naquela época, seriam consideradas eroticamente explícitas 
(GARIEPY, 1995). 

A autoimagem, ou seja, "a concepção pessoal que um indivíduo tem de si 
mesmo, da qual deriva a consciência de sua identidade, de seu papel social e de 
seu valor", nunca foi o foco central dos poemas das mulheres; porém, Akiko liberou 
as mulheres das barreiras da autoexpressão e ensinou ao público feminino que não 
havia problemas em apreciar e se entregar à sua própria beleza. Longe da imagem 
padrão feminina da época, a imagem das mulheres nos seus poemas foi 
revolucionária: eram vívidas, livres, sexuais e assertivas; ao invés de esperarem 
passivamente por um homem, elas eram agentes de seu amor (DOLLASE, 2005).  

3.3 Machi Tawara (俵  万智) 

 

Além de conhecida crítica, autora e tradutora de literatura japonesa clássica 
para língua japonesa contemporânea, Machi Tawara (nascida em 1962) é uma das 
mais populares poetas de tanka da atualidade. Sua estreia deu-se com a obra 
Sarada Kinenbi (Comemoração da Salada), sua primeira coleção de tanka, que 
vendeu mais de dois milhões de cópias em 1987. Considerada um fenômeno 
cultural, Tawara adere um estilo coloquial de fala, mas sendo fiel ao formato fixo de 
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tanka de 5-7-5-7-7; ela não desafia a tradição e sim a revitaliza com componentes 
contemporâneos (SEKINE, 2006). 

Em entrevista, Tawara (2006a) expõe que, por ser algo de longa data, 
normalmente o tanka é tomado como algo antiquado e que, quando escrito, ainda há 
pessoas que usam palavras arcaicas. Todavia, ela acredita que o melhor meio de 
expressar seus sentimentos e pensamentos é utilizando a linguagem atual. Declara 
que não possui qualquer intenção de destruir o tanka tradicional, considerando que 
"[...] infundir o tanka com o espírito das épocas serve para revitalizá-lo e tornar a 
tradição ainda mais profunda" (Idem, tradução nossa).  

Para Sekine (2006), Machi Tawara é uma observadora nata, que 
constantemente dialoga com a realidade externa e que, devido à distância que 
adota, possibilita ter uma série de visões acerca de uma mesma cena. Alega que 
esse diálogo possui poucas interações com aspectos hostis da realidade e que, 
juntamente à suas habilidades de expressão, seus poemas soam bons, apesar de 
faltarem para com uma mensagem que instigue o leitor intelectualmente. Tawara 
oscila entre as diferentes e contraditórias abordagens à realidade de modo 
comovente e com um estilo agressivo passivo e, seu talento para observação, 
explora uma relação entre a profundidade da realidade e os sentimentos humanos. 

Tawara (2006b) afirma que, por natureza, tanka são sobre amor e espera. 
Para Juliet Carpenter, apesar de o amor (ou a falta deste) ser o tema primordial da 
poesia de Machi Tawara, ela igualmente escreve sobre lar e família, suas 
experiências com ensino, a vida na cidade grande, entre outros pequenos eventos e 
coisas da vida, encontrando beleza numa vida em que cada momento é vivido com 
intensidade (TAWARA, 1989). Visto que considera valiosos os sentimentos 
encontrados no cotidiano, Machi Tawara acredita que muitos leitores compartilharam 
de sua apreciação (TAWARA, 2006a). Em entrevista à Japan Times, ela revela 
(2006b, tradução nossa): 
 

"Eu tento pegar a essência de uma certa emoção ou de um momento 
e me firmo a essa essência. "Eu te amo/ Sinto sua falta/ Eu te quero" 
— essas são coisas que todos gostaríamos de dizer, as únicas 
coisas que gostaríamos de dizer, tendo a chance. Porém, as 
circunstâncias e o decoro normalmente tornarão isso difícil, então 
nós as "dizemos/cantamos" em tanka. Isso é o que mulheres e 
homens deste país têm feito por um longo, longo tempo — o que, 
para mim, é algo maravilhoso. Simplesmente não há espaço nas 
linhas de um tanka para porquês e quês e comos. Essa é a beleza 
dele: sem explicações, desculpas, recriminações." 

 

Segundo Shoji (2006), a maior contribuição de Machi Tawara para o tanka é a 
sua habilidade de pegar elementos do dia-a-dia do cotidiano japonês e transformá-
los em linhas transparecendo feminilidade. 
4 Análise e Interpretação dos Poemas 
 

Ono no Komachi: 

   花の色は                Assim como a cor da cerejeira se perdeu, 

うつりにけりな                      a beleza se esvaiu 

     徒に                           e, também em vão, 

わが身世にふる              enquanto eu observava a longa chuva, 

ながめせしまに               o tempo me leva e leva o mundo. 
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                                   (Tradução nossa) 
 

Talvez poucos entendam a profundidade que pode ser vista nesse poema 
pelo uso do recurso retórico engo. 

A flor de cerejeira é a flor símbolo do Japão e possui múltiplas simbologias. 
Ela representa a primavera, a qual remete não só à beleza e amor como também à 
juventude e puberdade. Por serem flores que levam muito tempo para florescer e 
que perduram pouco tempo nos galhos das árvores, elas são metáforas da natureza 
simbolizando a efemeridade da vida. Importante ressaltar que a transitoriedade 
remonta a mortalidade, que remonta a tempo. Percebe-se, portanto, uma cadeia de 
significados a partir de uma única figura. 

Em seu poema, Ono no Komachi trata da sua própria relação com o tempo e 
a transitoriedade. O tempo levou a cor das flores e igualmente levou sua beleza; isso 
gera um reconhecimento do seu envelhecimento, pois o fim da cerejeira indica o fim 
da primavera, o fim da sua juventude. Simultaneamente, o desaparecer da cerejeira 
infere o desaparecer do amor. Ela sofre ao constatar a recíproca dependência entre 
amor, beleza e juventude. O uso do "em vão" gera um sentimento de solidão, como 
se a chuva cair, a flor fenecer e ela envelhecer passassem despercebidos, 
principalmente, do seu amado. 

Ono no Komachi, por detrás de palavras que em seu sentido supérfluo 
descrevem somente o contemplar das flores e da chuva, demonstra seu sofrimento 
com a perda de sua beleza e com o chegar da idade. Talvez, em seu subconsciente, 
ela acreditasse que essa perda tenha sido a culpada pelos comentários maldosos da 
Corte e pelo abandono de seus amantes. Aprofundando-se ainda mais, pode-se 
fazer a relação de que ela acreditava que, se não fosse bonita e jovem, não seria 
amada nem desejada e nem admirada.       

O poema passa a sensação de uma epifania, quando Komachi percebe a 
transitoriedade não só da vida humana como também dos prazeres da beleza e da 
mocidade.  
 

Akiko Yosano: 

木の間なる                    Ah! A primavera 

染井吉野の                     que envolve a vida 

 白ほどの                             tão efêmera quanto 

はかなき命                       a branquidão das cerejeiras 

抱く春かな                           em meio às árvores 

                                                                           (Tradução nossa) 

 

Akiko Yosano reouve a prática do engo ao mencionar a cerejeira e retomar 
toda a simbologia que ela carrega. O leitor que tenha conhecimento prévio acerca do 
poema de Komachi e do significado dele consegue perceber que Akiko também fez 
uso da técnica honkadori, de intertextualidade. Ambos os poemas empregam termos 
que remontam à beleza, juventude e efemeridade. 

Inclusive, ambas as poetas passaram por situações semelhantes. Esse 
poema de Yosano Akiko foi publicado no livro Hakuôshû, que é uma obra póstuma 
contendo poemas que Akiko escreveu logo após a morte de seu marido em 1935. 
Por esse ponto de vista, há a associação da efemeridade com a mortalidade, com a 
vida humana. 
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Akiko Yosano, apesar de em sua juventude não retratar uma "mulher que 
espera" e sim uma que corre atrás do seu amor e de seus desejos, quando mais 
velha, vê-se tomando a posição da "mulher que espera". Como no período clássico 
japonês, quando a mulher entregava seu coração a um homem, ela ficava 
esperando ansiosamente por cartas ou pela visita do amado. Daí talvez que venha a 
profunda tristeza do poema de Akiko, pois o seu amado não se encontra mais vivo e 
a espera passa a ser um estado permanente. 

Como visto anteriormente por meio de sua biografia, sabe-se da intensidade 
da paixão da autora por Tekkan Yosano, seu marido. Quando escreveu Midaregami, 
uma obra com foco na expressão da sensualidade e do desejo feminino, Akiko tinha 
23 anos, na flor da idade e ápice da mocidade. Já o poema em questão foi escrito 
entre seus 57 e 64 anos; na meia idade, o tempo com certeza já levou a beleza e a 
juventude. Nesse caso, há um paralelo significativo entre a expressão de 
transitoriedade de Akiko e de Komachi. 
 

Machi Tawara: 

   さくらさくらさくら                                         Sakura, sakura... 

   咲き初め咲き終わり                   as cerejeiras floresceram e feneceram 

なにもなかったような公園           como se nada tivesse acontecido neste parque 

                                                    (Tradução por Masuo Yamaki e Paulo Colina) 
 

Uma das primeiras coisas a chamar atenção no poema de Machi Tawara é a 
ausência de palavras e estruturas da língua clássica japonesa, distintamente de Ono 
no Komachi e de Yosano Akiko. A esse respeito, atenta-se para o uso do vocábulo 
"sakura". 

Em seu poema, devido ao uso da língua clássica, Komachi não escreve "flor 
de cerejeira" exatamente, mas somente "flor" por saber que já era uma referência 
direta. Akiko, mesmo usando estruturas clássicas, especificou a flor: Somei Yoshino. 
Tal uso provavelmente é explicado por uma simbologia pessoal, já que é a flor 
símbolo de Tóquio, cidade onde construiu sua vida junto à Tekkan. Entretanto, 
observando a linguagem aplicada por Tawara em suas obras, depreende-se que o 
uso da palavra "flor de cerejeira" foi proposital, pois, caso somente mencionasse 
"flor", o leitor creria ser uma flor qualquer. Sendo assim, Machi Tawara está usando 
engo também, dado que quer remeter a toda a simbologia que a cerejeira traz. Essa 
ideia é corroborada ao se ler o restante do poema dado que o florescer e o fenecer 
da flor mostram a passagem do tempo. Junto ao último verso, o eu-lírico transparece 
dizer que o tempo passou, mas ninguém percebeu isso. 

Ampliando-se a gama de interpretações, o eu-lírico pode estar fazendo uma 
referência à paixão pelo amado: assim como o tempo passou e ninguém percebeu 
as cerejeiras brotarem e morrerem, o tempo passou e pareceu que o amor — o 
começar e terminar da paixão — nunca aconteceu. Com essa interpretação, vê-se 
novamente o uso do honkadori, da intertextualidade. O poema de Tawara reflete as 
angústias de uma paixão assim como é exposto no poema de Komachi. As coisas 
passam, são transitórias e não necessariamente serão lembradas. 

Quando um autor emprega a ideia de flor de cerejeira, deve-se prestar 
demasiada atenção. Afinal, uma das representações que foi dada à Ono no Komachi 
foi de símbolo de transitoriedade. Portanto, há uma correspondência direta entre 
Ono no Komachi, a flor de cerejeira e a efemeridade das coisas. 
 

5 Considerações Finais 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 259-273 

 

270 

 

Como exposto por Murphy (2011), algumas das peças de Nô que colocaram 
Ono no Komachi como protagonista construíram a imagem de uma relação 
antagônica entre o envelhecimento do corpo feminino e a poesia. Essas peças 
sugeriram que, apesar da poesia apresentar um poder de resistir às fronteiras 
sociais e ele fosse algo a ser levado em consideração, quaisquer distúrbios sociais 
que a poesia feminina causasse seriam somente temporários. No fim, esse poder 
seria derrotado e controlado pela realidade estabelecida do envelhecimento do 
corpo feminino e a poesia voltaria a ser uma esfera particular masculina. 

Através das peças de Nô, das reconstruções de lendas a seu respeito e do 
poder da influência budista na época, foi possível a incorporação da simbologia de 
transitoriedade e efemeridade das coisas (mujô) à Ono no Komachi. Ademais, esse 
fato viabilizou a propagação de valores budistas através de séculos e séculos. Como 
defendido por Broma-Smenda (2014b), a criação de lendas a respeito da poeta ao 
longo dos séculos manipula sua imagem para alcançar determinados fins e para 
atingir as necessidades da sociedade de cada época, ou seja, a construção dessa 
conveniente imagem de Ono no Komachi atendeu aos propósitos budistas e 
demandas do período. 

"O poder é a habilidade não só de contar a história de uma pessoa, mas de 
torná-la a história definitiva desta pessoa" (TEDGLOBAL, 2017, tradução nossa). 
Essa afirmação pode ser corroborada ao longo do estudo das representações de 
Ono no Komachi ao observar que algumas imagens negativas da poeta construídas 
ao longo dos anos permanecem presentes até hoje na sociedade japonesa. Além 
disso, a representação dada à poeta como símbolo do mujô e a aparição de tal tema 
ao longo de seus poemas foi de tamanha intensidade que propiciou inferir-se uma 
correspondência direta entre Ono no Komachi, a flor de cerejeira e a efemeridade 
das coisas. 

O presente artigo demonstrou também que tanto as temáticas expressas no 
poema de Ono no Komachi quanto seu entendimento acerca desses temas são 
vistos e aplicados em obras vigentes. Tanto Akiko Yosano quanto Machi Tawara 
inovaram o tanka e a poesia japonesa com a quebra de temáticas pré-estabelecidas 
e a exposição dos desejos e vontades femininos. Entretanto, mesmo com todas as 
novas ideias e percepções, viu-se que crenças e valores dados à beleza e juventude 
da mulher, surgidas ainda no período clássico, permanecem nos poemas atuais 
japoneses. Nota-se que a preocupação com a aparência e o receio do envelhecer 
foram e são alvos da tormenta das mulheres ao longo de toda a história e, 
provavelmente, ainda serão por um bom tempo. Apesar de serem poetas 
pertencentes a períodos tão significativamente distintos, constatou-se que seus 
poemas remetem ao mesmo tipo de pensamento feminino. 

"Estórias são importantes. Muitas estórias são importantes. Estórias têm sido 
usadas para desapropriar e caluniar, mas estórias também podem ser usadas para 
dar poder e humanizar" (TEDGLOBAL, 2017, tradução nossa). Essa fala da escritora 
nigeriana Chimamanda Adichie mostra a importância que as palavras exercem na 
formação de uma pessoa e de um povo; ela mostra o poder que a literatura exerce 
na formação da imagem de uma pessoa (Idem). Portanto, do exposto, espero que 
esse artigo tenha chamado a atenção dos leitores para o poder das palavras e a 
importância da literatura na construção e desconstrução de realidades. 
 

REFERÊNCIAS 
 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 259-273 

 

271 

BROMA-SMENDA, Karolina. Enjo-kôsai (compensated dating) in contemporary 
japanese society as seen through the lens of the play Call Me Komachi. Acta 
Asiatica Varsoviensia, Varsóvia, n.27, p.19–40, 2014a. 

______. How to create a legend? An analysis of constructed representations of Ono 
no Komachi in Japanese Medieval Literature. The IAFOR Journal of Literature and 
Librarianship, Japão, v.3, p. 69-91, novembro. 2014b. 

CARTER, Steven D. Ono no Komachi. In: Traditional Japanese Poetry: An 
Anthology. Stanford: Stanford University Press, 1991. p.82-87. 

CORRALES, Luciano. A Intertextualidade e suas Origens. In: SEMANA DE LETRAS, 
10, 2010, Porto Alegre. Anais da X Semana de Letras - 70 anos: a FALE fala 
[recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.  

DOLLASE, Hiromi Tsuchiya. Awakening Female Sexuality in Yosano Akiko's 
Midaregami (Tangled Hair). Simply Haiku: A Quarterly Journal of Japanese Short 
Form Poetry, v.3, n.3, 2005. Disponível em: 
<simplyhaiku.com/SHv3n3/features/dollase_awakfemsxlty>. Acesso em: 9 jun. 2017. 

FRÉDÉRIC, Louis. O Japão: dicionário e civilização. Tradução por Álvaro David 
Hwang. São Paulo: Editora Globo, 2008. 

FREITAS, Antonio Carlos Rodrigues de. O Desenvolvimento do Conceito de 
Intertextualidade. Revista Icarahy, Rio de Janeiro, n.6, p.27-42. 2011.  

GALE RESEARCH. Ono no Komachi (c. 830–?). Women in World History: A 
Biographical Encyclopedia. 2002. Disponível em: 
<www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ono-
no-komachi-c-830>. Acesso em: 17 maio 2017.  

GARIEPY, Jennifer. Yosano Akiko 1878-1942. Twentieth-Century Literary 
Criticism. v.59. Gale Cengage, 1995. Disponível em: 
<www.enotes.com/topics/yosano-akiko/critical-essays/akiko-yosano>. Acesso em: 15 
jun. 2017. 

HIRSHFIELD, Jane; ARATANI, Mariko. The Ink Dark Moon: Love Poems by Ono no 
Komachi and Izumi Shikibu, Women of the Ancient Court of Japan. Nova York: 
Vintage Books, 1990. E-book. 

KURIHARA, Akiko; NISHIZAWA, Hiroko; NAGAHAMA, Kurenai. A grande poetisa da 
Era Meiji. Zashi, n.10. jun. 2008. Disponível em: 
<www.zashi.com.br/japoneses_notaveis>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

MINER, Earl. An Introduction to Japanese Court Poetry. Stanford: Stanford 
University Press, 1968. 

MULLER, Simone. Biographismus und Intertextualitat in der klassischen japanischen 
Poesie, dargestellt anhand der Traumgedichte der Ono no Komachi [Biographism 
and Intertextuality in classical japanese poetry, exemplified by the dream poems of 
Ono no Komachi]. Asiatische Studien / Études Asiatiques, Berna, v.55.4, p.1023-
1032. 2001.  

MURPHY, Anthea Lea. This too, too solid flesh: the representation of Ono no 
Komachi as an old woman in Noh plays. 2011. 129 p. Dissertação (Mestrado em 
Artes) – The Faculty of Asian Studies, The University of British Columbia, Vancouver. 
2011. 

http://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ono-no-komachi-c-830
http://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ono-no-komachi-c-830
http://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ono-no-komachi-c-830


Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 259-273 

 

272 

NAKAEMA, Olivia Yumi. Os Recursos Retóricos na Obra Kokinwakashû 
(Coletânea de Poemas de Outrora e Hoje): Uma análise da morfossintaxe e do 
campo semântico do recurso Kakekotoba. 2012. 274 p. Dissertação (Mestrado em 
Língua, Literatura e Cultura Japonesa) — Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012.  

RAJ, P. Prayer Elmo. Text/Texts: Interrogating Julia Kristeva's Concept of 
Intertextuality. Asr Artium: An International Research Journal of Humanities and 
Social Sciences, Nova Deli, v.3, p.77-80. 2015.  

SEKINE, Eiji. Notes on the Tanka and Tawara Machi. Simply Haiku: A Quarterly 
Journal of Japanese Short Form Poetry, v.4, n.3, 2006. Disponível em: 
<simplyhaiku.com/SHv4n3/features/Sekine>. Acesso em: 30 maio 2017. 

SHOJI, Kaori. Taking tanka to a new and timeless plane. 2006. Disponível em: 
<www.japantimes.co.jp/life/2006/04/02/to-be-sorted/taking-tanka-to-a-new-and-
timeless-plane#.wsy1zwkrliv>. Acesso em: 30 maio 2017. 

SILVA, Marcio Renato Pinheiro da. Leitura, texto, intertextualidade, paródia. Acta 
Scientiarum. Human and Social Sciences, Maringá, v.25, n.2, p.211–220. 2003. 

STRONG, Sarah M. The Making of a Femme Fatale: Ono no Komachi in the early 
medieval commentaries. Monumenta Nipponica, Tóquio, v.49, n.4, p.391–412. 
1994.  

TAVARES, Hênio Último da Cunha. Teoria Literária. 11.ed. Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro: Villa Rica, 1996. 

TAWARA, Machi. An Interview with Tawara Machi. Simply Haiku: A Quarterly 
Journal of Japanese Short Form Poetry, v.4, n.1, 2006a. Entrevista. Disponível em: 
<simplyhaiku.com/SHv4n1/features/Tawara-Machi_interview>. Acesso em: 30 maio 
2017. 

______. Comemoração da Salada. Tradução por Masuo Yamaki e Paulo Colina. 
São Paulo: Estação Liberdade, 1992.  

______. Salad Anniversary. Tradução por Juliet Winters Carpenter. Londres: 
Pushkin Press, 1989. E-book.  

______. Taking tanka to a new and timeless plane. 2006b. Entrevista. Disponível 
em: <www.japantimes.co.jp/life/2006/04/02/to-be-sorted/taking-tanka-to-a-new-and-
timeless-plane#.wsy1zwkrliv>. Acesso em: 30 maio 2017. 

TEDGLOBAL. Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story. 
Disponível em: 
<www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story>. Acesso 
em: 19 jun. 2017. 

TSUKAMOTO, Akiko. Modes of Quoting: Parody and Honkadori. Simply Haiku: A 
Quarterly Journal of Japanese Short Form Poetry, v.2, n.4, 2004. Disponível em: 
<simplyhaiku.com/SHv2n4/features/Akiko_Tsukamoto>. Acesso em: 30 maio 2017. 

WAKISAKA, Geny. A Poética de Kokin Wakashû. Estudos Japoneses, São Paulo, 
v.17, p.55-70. 1997. 

WALKER, Lee Jay. Japanese Art and Culture: Ono no Komachi, Poetry and Myths. 
2014. Disponível em: <moderntokyonews.com/2014/12/02/japanese-art-and-culture-
ono-no-komachi-poetry-and-myths>. Acesso em: 17 maio 2017. 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 259-273 

 

273 

WATSON, Frank. One Hundred Leaves: A new annotated translation of the 
Hyakunin Isshu. Canadá: Russell Books, 2012. E-book. 

YAMASHIRO, José. Japão Antigo. In: Japão: Passado e Presente. 3.ed. São Paulo: 
Aliança Cultural Brasil-Japão, 1997. p.17-87. 

 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 274-279 

 

274 

FEMINISMO E GÊNERO NAS CIRANDAS LITERÁRIAS: UM ESTUDO DE CASO 
 

FEMINISM AND GENDER IN THE CIRANDAS LITERÁRIAS: A CASE STUDY 
 

Paula Queiroz DUTRA (Instituto Federal de Brasília) 
Ana Carolina CAPUZZO (Instituto Federal de Brasília) 

 
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a abordagem de feminismo e de 
gênero nas aulas de literatura do Ensino Médio Integrado por meio das experiências do 
Projeto Cirandas Literárias, uma ampliação das Cirandas Dialógicas, idealizada por Silva 
(2016) e atualmente desenvolvido por diversos docentes do Instituto Federal de Brasília, 
campus Brasília, nas aulas de língua portuguesa voltadas para a Literatura.  Considerando 
que falar de gênero é uma necessidade urgente em nossa sociedade se realmente 
desejamos atingir um dos objetivos do milênio, como pautado pela Organização das Nações 
Unidas, e que a literatura, tal como afirma Antônio Candido (2003), tem a capacidade de 
desenvolver nosso potencial de ser humano e, portanto, de ser mais empático e mais 
consciente do nosso lugar no mundo, acreditamos que o texto literário tem um papel 
fundamental no percurso de construção de um mundo menos desigual e sem violência. A 
partir das Cirandas Dialógicas, termo cunhado por Silva (2016) para as oficinas e rodas de 
leitura nas quais a voz de todos/as os/as participantes é ouvida e respeitada de modo a 
desenvolver a autonomia, a crítica e o senso político em sua interação com os textos 
literários, selecionamos um conto trabalhado com os alunos do Ensino Médio Integrado de 
modo a descrever o caso específico de uma Ciranda Literária que discutiu questões de 
gênero e feminismo a partir do texto literário, assim como apresentar seus desdobramentos 
por parte dos leitores e leitoras. 

PALAVRAS-CHAVE: Cirandas Literárias. Leitura. Ensino. Feminismo. Gênero. 

 
Num mundo de homens e caçadores, 
 a palavra foi a minha primeira arma. 

 Mia Couto, A confissão da Leoa 
 

Introdução 
 

No ano 2000, representantes de diversos países se reuniram para assumir 
juntos o compromisso de alcançar oito objetivos até o ano de 2015 e, agora, de 
2030. Entre os objetivos, encontra-se o de promover a igualdade de gênero e a 
autonomia das mulheres. Falar de gênero, portanto, passa a ser um compromisso e 
uma responsabilidade coletiva na construção de um mundo menos desigual e 
menos violento com as mulheres, principalmente no ambiente escolar, responsável 
por uma formação cidadã para todos e todas. 

Falar de gênero, portanto, significa falar das inúmeras violências que são 
resultado e instrumento de manutenção da ordem social patriarcal que privilegia um 
gênero em detrimento do outro, que legitima assassinatos e discriminação.  

Como destaca Beatriz Accioly Lins (LINS et al, 2016, p. 24), é através do 
debate que podemos pensar “o quanto as diferenças de gênero são produtos da 
história e da educação em nossa sociedade” e, com isso, é possível transformar a 
realidade violenta em que vivemos. Contudo, ainda segundo Lins (LINS et al, 2016, 
p. 24), é importante ter em mente que combater hierarquias de gênero não significa 
apagar todas as diferenças. Igualdade entre as pessoas não é anular as nuances e 
as diferenças existentes entre elas, mas garantir que tais variações não sejam 
usadas para se estabelecer relações de poder, hierarquias, violências e injustiças. 
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        Diante disso, nós, professoras do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Brasília, campus Brasília, em consonância com a necessidade de se 
ampliar o debate sobre as questões de gênero, sensibilizar os/as estudantes para a 
necessidade da leitura e aproximá-los à arte literária, desenvolvemos um projeto 
coletivo, as Cirandas Literárias, idealizado por Silva (2016) e desenvolvido 
juntamente com outras docentes do IFB.  

O projeto Cirandas tem por objetivo desenvolver a competência leitora dos 
estudantes do Ensino Médio Integrado, por meio da arte literária, considerando e 
respeitando a voz de todos os participantes de modo a desenvolver a autonomia, a 
crítica e o senso político em sua interação com os textos literários. Tem como 
embasamento teórico a Teoria da Estética da Recepção proposta por Jauss (2002) e 
a Teoria do Efeito Estético proposta por Wolfgang Iser (1996-1999).  

Segundo Silva (2016), Jauss (2002) defende a supremacia do leitor para a 
concretização da obra literária, ou seja, o texto literário só o é se lido. O segundo, 
Wolfgang Iser (1996-1999), numa perspectiva interacionista, defende a ideia de que 
o sentido, a obra literária, se concretiza na leitura, ou seja, na interação entre texto e 
leitor. Assim, parte-se da ideia de que a compreensão ocorre na estrutura formal do 
texto, contudo deve-se ter uma preocupação com o olhar do leitor para que se 
compreenda o processo de recepção. A leitura só se realiza no embate entre leitor e 
texto. O texto é o caminho pelo qual o leitor constrói expectativas. Os vazios do texto 
suscitam no leitor o desejo de ler. Assim, considera-se que a mediação à leitura é 
importante nesse processo de construção e motivação do leitor literário. É também 
nesse espaço dialógico que podemos discutir e refletir sobre questões importantes 
na formação dos e das estudantes enquanto cidadãos/cidadãs que promovem 
mudanças no mundo em que vivem. 
     O projeto Cirandas Literárias acontece nos três anos do Ensino Médio Integrado. 
Neste artigo, apresentamos o relato de experiência e algumas reflexões a partir de 
uma oficina realizada com um grupo composto por estudantes das três fases do 
Ensino Médio Integrado. O texto selecionado para a oficina foi o conto “A 
Cabeleireira”, da escritora portuguesa Inês Pedrosa, que aborda diversas formas de 
violência contra a mulher, da infância à idade adulta. Considerando o que afirma 
Antônio Candido (2011) de que a literatura amplia nossa capacidade de ser humano, 
transformando nosso olhar sobre a dor do outro e sobre vivências distintas das 
nossas, acreditamos que a literatura pode auxiliar na construção de um mundo 
menos desigual e livre de violências. Nas palavras de Freire, Haddad, e Ribeiro 
(2009, p.15-16 ): 

Não bastarão leis, se não houver a transformação de 
mentalidades e práticas, daí o papel estruturante que adquirem 
as ações que promovam a discussão desses temas, motivem a 
reflexão individual e coletiva e contribuam para a superação e 
eliminação de qualquer tratamento preconceituoso. 

 

O conto selecionado narra a vida de uma menina, que desde a infância lhe é 
ensinado que para ser feliz é necessário fazer feliz, ou seja, reforçando o papel de 
submissão e passividade constantemente atribuído às mulheres. Ao longo da sua 
vida, e por conta dos estereótipos de gênero aprendidos na infância, muitas das 
escolhas da personagem são reflexo desse papel, na medida em que fica em 
silêncio quando é abusada sexualmente por um tio, quando se cala diante de 
inúmeras agressões físicas e psicológicas que sofre do marido. No conto, a questão 
da violência de gênero também é representada como um problema passado de 
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geração em geração, pois a mãe da personagem também sofre violência patrimonial 
e reproduz o sexismo social ao ensinar para a filha os mesmos comportamentos 
aprendidos na infância, perpetuando, assim, a vida do patriarcado. O conto, por 
retratar o final trágico da cabeleireira na prisão, permite refletir também de que a 
violência só gera mais violência e nunca deve ser a solução. Ao ser presa por matar 
o marido para se salvar da última agressão, a personagem do conto nos faz refletir 
sobre a condição das mulheres vítimas de violência doméstica que, pela falta de 
apoio social e do Estado na garantia de seu bem-estar, só encontra na violência 
uma forma de assegurar sua vida. 
 

A OFICINA 

        O processo da Ciranda Literária, em acordo com o projeto de Silva (2016), 
consiste em cinco momentos: preparação da ciranda; durante a aplicação, exposição 
dos objetivos; seguida da motivação  para  a  leitura,  que  pode ocorrer de diversas 
formas; realização da leitura e da ciranda – momentos dialógicos por excelência –, e 
produção escrita, em que se revelam os efeitos da leitura. 

Vale destacar, ainda em Silva (2016), que o resultado do trabalho com a 
leitura deve estar claro para os envolvidos nas cirandas dialógicas/literárias:  ler 
pelo prazer de ler, para o devaneio; ler para escrever referencialmente  a  
respeito  do  texto;  ler  para  escrever poeticamente; ler para discutir as ideias do 
texto; ler para descobrir informações referentes ao mundo ao qual o texto reporta, 
entre outros (SOLÉ, 1998). Os leitores precisam saber por que motivo lerão, no 
sentido de compreender a movimentação estratégica pela qual passarão, 
inclusive para poderem, em outras circunstâncias de leitura, aplicar o mesmo 
processo (meta) cognitivo. 

A elaboração da oficina inicia-se pela escolha do texto, a leitura e a 
proposição dos objetivos. No caso deste relato, as alunas escolheram o tema que 
gostariam que fosse abordado, o feminismo e os direitos humanos, e nós 
selecionamos o texto a ser trabalhado: um conto da autora portuguesa Inês 
Pedrosa. O conto foi o gênero literário escolhido em virtude de ter sido estudado 
pelas alunas do Ensino Médio, sendo possível identificar no texto aspectos da 
estrutura do conto, assim como por sua brevidade. Uma sucinta apresentação sobre 
a autora do conto foi feita, problematizando a importância da leitura de autoras e o 
espaço que as mulheres escritoras ocupam no campo literário. 
     Em seguida, partimos para a leitura coletiva do texto. Após esse momento, várias 
questões foram levantadas pelas alunas. Entre elas, a condição de vulnerabilidade a 
que as mulheres estão submetidas dentro dos seus espaços familiares, lugar que 
deveria lhes proporcionar segurança e não violência. À medida que ia-se refletindo 
sobre as questões, as alunas foram relatando experiências sabidas e vividas por 
mulheres próximas, muitas vezes membros de suas famílias, e como a sociedade e 
suas instituições ainda estão bastante incipientes na resolução desses problemas.  
Essa experiência textual lhes proporcionou a oportunidade de nomear violências por 
vezes vividas em seus próprios lares, por pessoas próximas ou até por elas 
mesmas. Considerando a importância de nomear as violências como passo 
primordial para seu enfrentamento, a oficina foi muito positiva nesse quesito. Além 
disso, durante a leitura, vários pontos estudados pelas críticas literárias feministas 
(DUTRA, 2016) foram observados no conto, jogando luz sobre aspectos como a 
dificuldade de publicação que as mulheres enfrentam no mercado editorial, como os 
problemas de representação encontrados em representações masculinas e a 
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importância de termos acesso a representações literárias feitas por mulheres, a 
partir de sua perspectiva social. 

Após a leitura e a reflexão, foi proposto que elas escrevessem uma carta à 
personagem sobre o que sentissem vontade de dizer a ela. Elas poderiam usar ou 
não o que foi discutido na ciranda. Com isso, pretendíamos deixá-las livres para se 
expressarem abertamente sobre os assuntos do texto, assim como sobre suas 
reações pessoais frente às questões presentes no conto, e obter um retorno sobre o 
conto escolhido por meio da produção escrita, conforme um dos momentos da 
Ciranda em que se revelam os efeitos da leitura. 

A seguir, transcrevemos dois textos oriundos da Ciranda. O primeiro, escrito 
por uma aluna do 1º ano e o segundo, do 2ºano. 
 

Prezada cabeleireira, 

Iniciei esse diálogo com o intuito de te falar que a sociedade por sí própria é muito 
opressora. 

Na minha opinião você estava sobrecarregada demais e aquele homem estava 
ultrapassando limites, e você apenas se defendeu daquele covarde; a justiça foi 
muito falha quando te prendeu. 

Nós mulheres precisamos nos unir contra essas agressões domésticas e outras 
coisas. 

E por fim só queria te falar que eu te admiro muito, você é forte. 

Quadro 1 – Redação produzida por estudante na Ciranda Literária. 
 

Brasília, 27 de junho de 2019. 
 
Cara cabeleireira, 
Gostaria de dizer que sua história me tocou bastante, pois infelizmente existem muitos casos como o 
seu. Me entristece tanto quando lembro, ou pior, vejo o que o ser humano é capaz de fazer com seus 
iguais, como foi o caso de seu ex-marido, ou melhor, de seu ex abusador. Realmente vivemos em 
uma sociedade onde esse tipo de violência é aceita e de certa forma até mesmo apoiada, mas 
gostaria de dizer que você não está sozinha e te parabenizar por sua força (não no sentido de você 
ter conseguido revidar os abusos, mas sim por você ter se levantado perante eles sem violência). 
Quando li sobre sua filha, me doeu no fundo da alma, e sinto muito pela sua perda, acredito que a 
teria criado com o maior amor e bondade, pois é quem você é. Sim, a senhora é boa, apesar das 
coisas ruins que foi obrigada a fazer, seu coração é bom e não cruel como você afirmou. E sei disso, 
pois você demonstra amor pelos outros (sua filha, seu pai – apesar das coisas que ele te falou, ou no 
caso não falou!). 
Sabe o que mais me entristece? É ver que pessoas cruéis (o que repito novamente, não é o seu 
caso!) usam suas interpretações da bíblia para manipular e justificar sua maldade. Quero que saiba 
que esse Deus que te apresentaram não é o Deus verdadeiro, Ele não quer que você baixe a cabeça 
para esse tipo de coisa, porque você também foi criada por Ele, e saiba que Este te ama muito, prova 
disso é que você está recomeçando agora, e sei que fará o seu melhor para seguir sua vida. Você é 
forte, e apesar de seus erros, a senhora não está sozinha, lhe desejo tudo de bom, pois você merece! 
Com carinho --- 
 

Quadro 2 – Redação produzida por estudante na Ciranda Literária. 
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Considerações finais 

        Refletir sobre as assimetrias de gênero tão estruturantes de nossa sociedade é, 
sem dúvida, um dos pontos principais ao se falar de gênero nas escolas. É por meio 
da leitura e da reflexão sobre as consequências violentas de uma sociedade 
patriarcal que podemos criar caminhos de desconstruir os estereótipos e 
preconceitos que a fundamentam, possibilitando novas formas de ver, sentir e agir 
diante do outro, pois como observa Rildo Cosson (2018, p. 35) “ler é um diálogo que 
se faz com o passado, uma conversa com a experiência do outro”.  

Falar de feminismo e gênero, apontando questões tão urgentes como a 
violência doméstica, a discriminação contra a mulher e as muitas formas de assédio 
cotidianas tem promovido o reconhecimento de situações violentas por eles vividas, 
até então não nomeadas como tal, o que certamente incentivará futuras denúncias e 
a superação de traumas decorrentes desses eventos, além de ampliar a empatia 
diante do sofrimento do outro, potencializando modos de desconstruir preconceitos e 
mitos vigentes no senso comum sobre as mulheres vítimas de violência, por 
exemplo. 

A experiência das Cirandas Literárias tem promovido espaços riquíssimos de 
discussão e reflexão, permitindo um ambiente de aprendizagem mais humano e 
benéfico para estudantes e professoras. Criar um espaço verdadeiramente dialógico 
no qual a leitura tem um lugar especial tem aproximado os/as estudantes do 
letramento literário que buscamos estimular, assim como tem fomentado a 
capacidade crítica dos e das estudantes que hoje encontram mais facilidade nesse 
diálogo com o texto literário e com suas próprias palavras durante a produção de 
texto. 

Após a leitura dos textos produzidos pelas alunas percebemos que a temática 
provocou grande sensibilização, gerando não apenas uma discussão rica pós-
leitura, mas uma motivação maior para produzir um texto na sequência didática 
proposta. Fica claro, portanto, que ainda há muito mais a ser trabalhado e dito sobre 
os temas relacionados a gênero, feminismo e diversidade no espaço privilegiado de 
aprendizagem e escuta que é a sala de aula de língua portuguesa. 
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No icônico texto “O Direito à Literatura”, Antonio Candido trata da necessidade humana da 
“fabulação” e a utiliza na defesa da importância da literatura. Entretanto, é defendido apenas 
o direito a ler. Em contrapartida, entendemos que a necessidade ficcional pode ir além da 
leitura e abarcar, também, a criação. Assim, defendemos o direito a escrever. Em nossa 
pesquisa, deparamo-nos com o fato inquietante de que, nos cursos de Letras de modo 
geral, ainda que a literatura seja uma arte, enfoca-se a teoria em detrimento da prática. A 
consequência disso é uma diminuição das oportunidades de desenvolvimento de nossa 
necessidade de fabulação, em um ambiente que deveria ser terra fértil. Ademais, essa 
abordagem parcial da literatura reduz tanto o espaço para a criatividade quanto o espaço 
para o sensível, cuja ausência é agravada por se tratar de uma arte. Portanto, partindo 
desse problema, propomos a escrita criativa como forma de atender a essa demanda tripla 
por direito à literatura e à escrita, estímulo à criatividade e desenvolvimento do sensível. 
Finalmente, como paliativo para as lacunas citadas, fundamos o Entrelinhas – Clube de 
Escrita Itinerante, que busca trazer a fabulação para o cotidiano, valorizando e 
democratizando a criação de narrativas. 

Palavras-chave: Ensino. Escrita Criativa. Literatura. Letras. Universidade. 
 

Introdução 

Apesar de todas as crises sociais, políticas e econômicas que vivemos neste 
momento no Brasil e no mundo, apesar da constante desvalorização das 
humanidades e das artes, apesar do descaso com a educação, defende-se o direito 
à literatura. Melhor dizendo, o direito ao acesso à literatura, bem como a importância 
da literatura e de suas funções, vem sendo descrito e defendido por diversos autores 
nacionais e internacionais. Porém, percebe-se que, de modo geral, a bandeira que 
se levanta é aquela do acesso à leitura da literatura, o que nos insere em um 
contexto que pode ser um tanto quanto confuso sobre a visão da literatura em nossa 
sociedade. 

Compreende-se que a literatura é uma arte. Contudo, diferentemente do que 
ocorre com as outras artes, que têm sua teoria, sua crítica e sua prática ensinadas, 
os aspectos práticos da literatura são quase completamente apagados nos 
ambientes de formação. No ensino fundamental II e no ensino médio, vemos a 
literatura como uma leitura que busca por respostas a questões extratextuais, 
geralmente de cunho social ou histórico, e vemos também o ensino da historiografia 
literária. Na universidade, deparamo-nos com um forte incentivo à crítica, com o 
estudo da teoria crítica, com um aprofundamento da historiografia literária e das 
diversas áreas do conhecimento, às quais a literatura se conecta. É apenas nas 
séries iniciais do ensino fundamental I que a literatura é explorada em seus aspectos 
sensíveis: criatividade, afetividade, vontade, sensorialidade. As crianças são levadas 
a ver a leitura como diversão e como brincadeira, são incentivadas a criarem 
histórias ou a terminarem de contar histórias que outrem começou, são estimuladas 
a conhecerem diferentes gostos, texturas e sentimentos pelos livros, mas esse 
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trabalho não é continuado e, talvez, seja até mesmo um tanto desfeito nos estágios 
seguintes. 

O que observamos em nossa formação acadêmica na Universidade de 
Brasília (UnB), cada uma à sua maneira ― uma vez que uma de nós se graduou em 
Letras Português, e a outra, em Letras Tradução Inglês ―, foi um crescente 
predomínio dos aspectos intelectuais no estudo da literatura. Assim, ela vem sendo 
abordada mais como apenas uma ciência social do que como uma arte e uma 
ciência social. Surge daí a motivação para esta pesquisa, pois, além de nossas 
próprias experiências, ainda hoje chegam a nós relatos de colegas que, ao longo de 
suas trajetórias nas graduações em Letras da UnB, vivenciaram questões 
semelhantes.  

Encontramos leitores que detestavam aulas de literatura, encontramos 
leitores que, com a imposição da “alta literatura”, sentiam-se constrangidos e 
menores ao continuarem lendo aquilo de que gostavam e, o que mais concerne ao 
escopo deste estudo, encontramos leitores-escritores que chegaram ao fim do curso 
sem mais escrever, com seu processo criativo atrofiado. Inclusive, a maioria desses 
estudantes costumava guardar para si tais constatações, temerosos de possíveis 
julgamentos. Muitos ainda estariam em silêncio se não tivessem sido abordados em 
contextos informais sobre sua relação com o curso. Assim, verificou-se que essas 
ocorrências pareciam ser mais comuns do que a princípio imaginávamos, quando 
estávamos em contato somente com as nossas próprias experiências.  

Tudo isso se converteu em uma inquietação mútua, pois vimos como os 
moldes atuais que priorizam a teoria e a crítica em detrimento da prática, moldes 
que enfocam o intelectual e quase ignoram o sensível, podem resultar facilmente na 
diminuição das oportunidades de desenvolvimento em um ambiente que deveria ser 
terra fértil. Ademais, essa abordagem parcial da literatura reduz tanto o espaço para 
a criatividade quanto o espaço para o sensível, cuja ausência é agravada por se 
tratar de uma arte. Portanto, acreditamos que é importante preencher essas lacunas, 
que hoje estão instauradas na universidade como um todo, e não apenas nas 
Letras. Se nós que lutamos pelas artes e pelas humanidades não levantarmos essa 
bandeira, quem a levantará?  

Comumente se fala, em nosso meio, sobre a importância do pensamento 
crítico para a compreensão dos processos de manipulação que sofremos, tudo com 
o intuito de percebermos a realidade e nos blindarmos contra suas armadilhas; é daí 
que tantos falam vir o poder e a importância da literatura. Entretanto, se não 
incentivarmos também o pensamento criativo, de que maneira pretendemos, de fato, 
mudar a realidade em vez de sermos apenas sufocados pelo caráter opressor e 
aparentemente imutável de suas tragédias? Se não mudarmos nossa relação com a 
sensibilidade, como poderemos criar ambientes mais saudáveis em nossas 
instituições? 

O mínimo de que necessitamos é organizar nossa visão de mundo diante 
desse cenário; nesse sentido, coloca-se a defesa da literatura de Antonio Candido e 
também a de Michele Petit. No texto em questão, Candido trata, de forma um pouco 
discutível, a literatura como fabulação. Da maneira como está escrito, o texto, ao 
chamar diferentes artes de literatura, termina por descaracterizá-las, pois dá a 
entender que todas seriam literatura. Petit, por sua vez, trata da importância do 
devaneio, da abertura para apropriar-se do que é lido e criar a partir dali, isto é, o 
direito à prática literária. Isso posto, a literatura serve como forma de atender tanto à 
demanda de fabulação – aqui acreditamos ser importante tratar fabulação e 
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literatura como as coisas diferentes que são – quanto à demanda da criatividade. 
Afinal, a criatividade, como atesta Fayga Ostrower, é intrínseca ao ser humano, e 
realizá-la também é uma necessidade (1987, p. 26).  

É por isso que nosso foco recaiu não sobre a leitura, mas sobre a escrita, por 
entendê-la como forma de participar do processo de fabulação em si e não apenas 
do processo de recepção (ainda que ativa) daquilo que foi fabulado por outro; como 
forma de atender e desenvolver nossa necessidade de criatividade; como forma de 
se engajar com o processamento emocional e intelectual de nossa realidade; como 
forma de se conhecer por dentro os recursos do texto e, assim, também desenvolver 
de maneira mais sutil habilidades críticas e conhecimentos teóricos. Desse modo, 
enxergamos a escrita como algo que é capaz de englobar com bastante 
abrangência os diferentes aspectos intelectuais e sensíveis da literatura.  

Por fim, apesar de todas as crises sociais, políticas e econômicas que 
vivemos neste momento no Brasil e no mundo, apesar da constante desvalorização 
das humanidades e das artes, apesar do descaso com a educação, defende-se o 
direito à literatura. Porém, de modo geral, a bandeira que se levanta é a do acesso à 
leitura da literatura. Só que nós, como já dito, entendemos que a necessidade 
fabulativa pode ir além da leitura e abarcar, também, a criação. Portanto, é apesar 
de todos esses apesares e também por causa deles que erguemos o estandarte do 
direito à escrita. Para esse fim, criamos o Entrelinhas – Clube de Escrita Itinerante, 
um projeto simples e ainda pequeno, que aspira participar da democratização do 
acesso à criação da literatura, por a enxergarmos como parte fundamental da 
literatura. 
 

Literatura e fabulação 

“Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 
vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado” 
(1995, p. 176), diz Antonio Candido em seu icônico e aclamado texto “O Direito à 
Literatura”. Neste, Candido, incumbido de tratar sobre a relação entre literatura e 
direitos humanos, postula a raiz de tal relação como advinda do fato de que a 
fabulação é uma necessidade humana e, portanto, a literatura também. Isso porque 
ele trata a literatura de forma bastante ampla: igualando-a à fabulação. Inclusive, 
Candido discorre sobre como essa contação de histórias, essa habilidade narrativa e 
criativa, está tão presente e enraizada que sequer percebemos, por exemplo em 
jornais e piadas (1995, p. 174). 
    Candido utiliza esse fato para mostrar que, da mesma forma que precisamos do 
sonho para processar os eventos da vida quando dormimos, precisamos da 
literatura para processar os eventos da vida quando acordados. Isto é, necessitamos 
da literatura para sermos capazes de organizar e estruturar nossas existências; para 
ele, a literatura é uma forma de superação do caos: 
 

De fato, quando elaboram uma estrutura, o poeta ou o narrador nos 
propõem um modelo de coerência, gerado pela força da palavra 
organizada. Se fosse possível abstrair o sentido e pensar nas 
palavras como tijolos de uma construção, eu diria que esses tijolos 
representam um modo de organizar a matéria, e que enquanto 
organização eles exercem papel ordenador sobre a nossa mente. 
Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada 
da obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de 
ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e, em consequência, 
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mais capazes de organizar a visão que temos do mundo. (1995, p. 
179) 

 

A antropóloga Michele Petit, que realizou um estudo sobre os impactos da 
literatura em locais de crise, chegou a conclusões muito semelhantes. As crises às 
quais se refere são diversas e abrangem a humanidade como um todo, pois Petit 
fala da aceleração das transformações, do crescimento das desigualdades e das 
disparidades, das migrações, de zonas de guerra e de marginalização; ela trata de 
diferentes situações capazes de vulnerabilizar homens, mulheres e crianças. Vale 
ressaltar que a autora admite que esse processo de fragilização ocorre de “maneira 
obviamente bastante distinta, de acordo com os recursos materiais, culturais, 
afetivos de que [as pessoas] dispõem e segundo o lugar onde vivem” (2005, p. 11).  

O que essas crises e rupturas têm em comum, segundo Petit, é o fato de que 
“confinam [quem as vive] em um tempo imediato — sem projeto, sem futuro —, em 
um espaço sem linha de fuga. Despertam feridas antigas, reativam o medo do 
abandono, abalam o sentimento de continuidade de si e a auto-estima” (2005, p. 11). 
Sobre o papel da literatura na resolução dessas crises, ela questiona:  
 

A leitura pode garantir essas forças de vida? O que esperar dela — 
sem vãs ilusões — em lugares onde a crise é particularmente 
intensa, seja em contextos de guerra ou de repetidas violências, de 
deslocamentos de populações mais ou menos forçados, ou de 
vertiginosas recessões econômicas? (ibid.) 

 

E, então, chega à conclusão de que os indivíduos que vivem nesses cenários 
“poderiam redescobrir o papel dessa atividade [a leitura literária] na reconstrução de 
si mesmos e, além disso, a contribuição única da literatura e da arte para a atividade 
psíquica. Para a vida, em suma” (PETIT, 2005, p. 11). Entretanto, ela mostra como a 
literatura não é a única capaz de atuar na reconstrução dos sentidos ao comentar 
que:  
 

Mitos, contos, lendas, provérbios, cantos, refrões permitiam-lhes, em 
certa medida, simbolizar emoções intensas ou acontecimentos 
inesperados, representar conflitos, dar forma a paisagens interiores, 
inserindo-se ao mesmo tempo em uma continuidade, uma 
transmissão. Construir um sentido. (ibid.) 

 

Isso se conecta bastante ao que Candido defende quando diz conceber a 
literatura “da maneira mais ampla possível”, ou seja, como “todas as criações de 
toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em 
todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as 
formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações” 
(1995, p. 174).  
    Em um primeiro momento, “O Direito à Literatura” soa-nos bastante elogioso, mas 
o que fica nas entrelinhas é que se acaba nublando os limites que diferenciam todos 
esses diversos tipos de narrativa ou de textos ao chamá-los todos de literatura ― 
quando, na verdade, as diferentes culturas às quais eles pertencem originalmente 
podem ter maneiras distintas de definir suas próprias criações. Por isso, dentro de 
nossos questionamentos, a conclusão a que chegamos é a de que poderíamos 
simplesmente focar no fato de que todos esses tipos de fabulação são capazes de 
saciar a necessidade de fabulação do ser humano. 
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Isso é diferente daquilo que é defendido no “Direito à Literatura”, conforme 
podemos observar no excerto mais acima. Contudo, ainda que nós, tal qual Petit, 
vejamos a diferença entre a fabulação e a literatura, escolhemos a literatura ― 
dentre as outras tantas ― como nossa forma de fabulação, como nossa forma de 
organizarmo-nos interiormente para superar o caos do mundo, como diria Candido.  
    Outra diferença entre as leituras de Candido e de Petit sobre o papel da literatura 
e da fabulação em nossas vidas está no fato de que, ao passo que Candido defende 
a leitura e a recepção da literatura, Petit defende outros tipos de apropriação do 
texto, de acordo com o trecho a seguir: 
 

A partir daí, as leituras abrem para um novo horizonte e tempos de 
devaneio que permitem a construção de um mundo interior, um 
espaço psíquico, além de sustentar um processo de autonomização, 
a construção de uma posição do sujeito. Mas o que a leitura 
também torna possível é uma narrativa: ler permite iniciar uma 
atividade de narração e que se estabeleçam vínculos entre os 
fragmentos de uma história, entre os que participam de um 
grupo e, às vezes, entre universos culturais. Ainda mais quando 
essa leitura não provoca um decalque da experiência, mas uma 
metáfora. (2005, p. 15, grifos nossos) 

 

O que se depreende da citação de Petit é o poder da literatura de evocar um 
movimento de criação, ou seja, um movimento de fabulação, uma capacidade de ser 
o agente que tira do caos o sentido. Afinal, como vemos nas palavras de Candido: 
“A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado. [...] 
A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se 
organizar, em seguida, a organizar o mundo” (1995). Petit relata, inclusive, e 
diferentemente de Candido, que a organização do mundo ou a reconstrução das 
paisagens internas poderia se dar por meio de apropriações singulares que até 
mesmo se desviam dos textos lidos, pois são geradas nos vínculos secretos das 
questões entre o leitor e o texto. Nesse sentido, ela conta que: 
 

Nossos interlocutores se referiam a alguma coisa mais abrangente 
do que as acepções acadêmicas da palavra “leitura”: aludiam a 
textos que tinham descoberto em meio a um tête à tête solitário e 
silencioso, mas também, algumas vezes, a leituras em voz alta e 
compartilhadas; a livros relidos obstinadamente, e a outros que 
haviam somente folheado, apropriando-se de uma frase ou de um 
fragmento; aos momentos de devaneio que se seguiram à relação de 
convívio com a escrita; às lembranças heterogêneas que ali 
encontravam, às transformações pelas quais passavam. Mais do 
que a decodificação dos textos, mais do que a exegese erudita, 
o essencial da leitura era, ao que parecia, esse trabalho de 
pensar, de devaneio. Esses momentos em que se levantam os 
olhos do livro e onde se esboça uma poética discreta, onde 
surgem associações inesperadas. (2005, p. 12, grifos nossos) 

 

Ainda que fabulação não seja o termo usado por Petit, entendemos que esse 
“trabalho de pensar, de devaneio”, do qual ela fala, relaciona-se intimamente com a 
fabulação. Detemo-nos, pois, nesse ponto em que ela afirma que o essencial da 
leitura está na fabulação. 
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Para mais, admitimos que, claramente, o trabalho da crítica literária é uma 
forma de fabulação e exige alguma dose de criatividade. Afinal, é uma forma de 
encontrar sentidos vendo o texto por ângulos novos. Inclusive, Ricardo Piglia já 
indicava a aproximação entre o fazer da crítica e o fazer da literatura ao afirmar que 
“a crítica é a forma moderna da autobiografia”, que “a pessoa escreve sua vida 
quando crê escrever suas leituras” (2004, p. 118). 

Ainda assim, em se tratando de uma arte, acreditamos ser necessário, 
também, levar em consideração a sua prática. Portanto, a hegemonia da crítica 
sobre a prática, a hipertrofia do intelecto lado a lado com a atrofia do sensível, 
levam-nos a pensar se a escrita não poderia ser uma forma de sanar alguns desses 
problemas. 

Resumidamente, por meio da escrita, somos capazes de: dar vazão aos 
momentos de devaneios, satisfazendo nossa fabulação; dar espaço para o 
surgimento de associações inesperadas, estimulando nossa criatividade; reorganizar 
nossas paisagens internas, reconstruir a nós mesmos e, também, tirar do nada uma 
articulação que supere o caos, suprindo nossas demandas emocionais e afetivas e 
usando-as como gatilhos para a escrita. Tudo isso ― que se relaciona muito ao 
aspecto sensível ― sem deixarmos de desenvolver uma nova relação com os textos 
por meio da compreensão de seus mecanismos de construção, o que aumenta 
também nossa capacidade crítica sobre a literatura. 

Por fim, podemos citar as palavras de Vinciane Despret no artigo “O que 
diriam os animais se...”, em que ela trata do fato de que a vida, o que inclui a ciência 
(seu foco nesse artigo), é feita de histórias. Despret afirma que laços entre pessoas 
e pessoas carregam histórias, bem como aqueles entre pessoas e textos, entre 
pessoas e acontecimentos, entre pessoas e animais, e assim por diante. Aponta, 
ainda, que “são laços que carregam histórias, no duplo sentido do termo: o de 
história e o das histórias, que são laços que tecemos entre os acontecimentos que 
lhes dão um sentido, dentre as quais algumas encantam o mundo” (2016, p. 3). E, a 
seguir, declara que “precisamos dessas histórias” (ibid.), corroborando Petit e 
Candido. 

A antropóloga Deborah Rose, mencionada por Despret, escreve em um livro 
sobre cães selvagens “que o amor em tempos de extinção nos obriga a colocar 
outras questões, a encontrar outras histórias, a criar outros laços”. E nós podemos 
dizer o mesmo. O amor em tempos de crise nos obriga a colocar outras questões, 
encontrar e contar outras histórias, criar outros laços. Diferentemente do que 
costumamos escutar no nosso meio, para superarmos as crises, não precisamos 
apenas de pensamento crítico, mas também de sensibilidade e criatividade, o que 
nos leva ao nosso próximo tópico. 
 

As entrelinhas da universidade 

Quais são as práticas da universidade no ensino de Letras hoje? E que 
mensagens tais práticas aparentemente nos revelam? 

Ítalo Moriconi, no prefácio à edição brasileira de Para ler como um escritor 
de Francine Prose, ao tecer comentários sobre a diferença entre os cursos de 
literatura no Brasil e os nos países de língua inglesa, comenta que, nestes últimos, 
“a literatura interessa como arte. Arte da palavra, arte da escrita, arte da potência 
verbal” (PROSE, 2008, p. 7, grifos nossos) e que, diferentemente do que ocorre com 
o tipo de estudo que predomina no Brasil, “nos cursos de criação literária o que 
interessa é o texto em si, não o seu contexto histórico e muito menos sua discussão 
em função de temas intelectuais, provenientes das ciências humanas ou da filosofia” 
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(ibid., p. 7). Não que tais abordagens não sejam igualmente fundamentais. Porém, 
tal afirmação, ainda que corriqueira, é suficiente para descrever o panorama em que 
nos encontramos: o de que a literatura é mais estudada como um objeto de estudo 
científico, aos moldes das ciências sociais, do que como uma arte. 

É claro que o problema que enxergamos não está em estudar literatura como 
uma ciência social, em ler um texto criticamente, em estudar seu contexto histórico, 
político ou econômico, em esmiuçar o estilo de seu autor, em descobrir a filosofia 
que se depreende do texto, descrever escolas literárias ou quaisquer outras práticas 
que se veem comumente em ambientes de formação. O problema está na grande 
predominância dessas técnicas e no pouquíssimo espaço para o estudo da literatura 
por vieses mais artísticos, isto é, modos de estudo que contemplem a criatividade e 
a sensibilidade inerentes às artes (e também aos seres humanos).   

Rosas, inclusive, acredita que “é no terceiro grau onde menos se fala e pensa 
em criatividade. Excetuando-se as escolas e/ou departamentos de artes, parece que 
os demais professores têm muito mais o que fazer do que se preocupar com a 
imaginação, fantasia e criação” (ALENCAR apud ROSAS, 1997, p. 2). Contudo, não 
é isso que acontece em Letras. A literatura segue quase exclusivamente direcionada 
à crítica e à teoria, enquanto a criatividade é posta para escanteio. Por outro lado, 
nos cursos de Teatro, Música, Artes Plásticas, Artes Visuais, dentre outras artes, 
desenvolve-se a teoria junto à prática artística. Desse modo, integra-se a 
sensibilidade do estudante e se estimula a sua criatividade. Por que os demais 
cursos dedicados às artes contemplam a prática e o artista enquanto em Letras 
persiste a ideia de que não se pode ensinar e aprender o fazer literário? 

É possível ler uma série de mensagens nas entrelinhas da universidade. 
Algumas dessas mensagens que chegam até nós apontam uma crença de que o 
fazer literário é para poucos eleitos, que não é possível ensiná-lo ou estimulá-lo nem 
mesmo como um passatempo. Outra mensagem parece dizer que só algumas vozes 
têm o direito de se expressarem e serem ouvidas. Nenhuma dessas mensagens 
chega até nós com leveza. 

Ademais, é importante perceber que não é apenas a criatividade que fica de 
lado, mas também a sensibilidade, os afetos. Retomemos, então, as palavras da 
psicanalista Marie-France Castarède citadas por Petit, “O sensível perdeu lugar para 
o conhecimento” (PETIT, 2009, p. 28). É necessário desenvolver um espaço cultural 
que sirva de contraponto ao “mundo da inteligibilidade da ciência tecnológica” (ibid.). 
Vamos mais além e afirmamos que é necessário que esse espaço cultural seja um 
aliado no desenvolvimento da afetividade para que não continuemos vivendo sob o 
jugo da hipertrofia do intelecto denunciada também por Susan Sontag em seu livro 
Contra a interpretação. 

É curioso que essa questão da falta de sensibilidade na Academia não é 
sentida como uma perda apenas no estudo das artes, como podemos ver na crítica 
feita por Paul Feyerabend à noção falaciosa de que a ciência é livre de enganos, 
homogênea e produtora de “fatos ‘estáveis’” (2011, p. 28). Isso pode ser ilustrado 
com o seguinte excerto de seu texto: 
 

A religião de uma pessoa, por exemplo, ou sua metafísica, ou 
seu senso de humor [...] não podem ter a menor ligação com sua 
atividade científica. Sua imaginação é restringida, e até sua 
linguagem deixa de ser a sua própria. Isso se reflete na natureza dos 
“fatos” científicos, experienciados como independentes de opinião, 
crença e formação cultural. (ibid., grifos nossos) 
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Se até dentro de ciências mais duras a separação total entre o sensível e o 
racional não passa de fantasia, que dirá dessa separação nas artes?  
    Comentando essa separação entre o mundo da razão e o da sensibilidade em 
contextos de formação, Petit acrescenta que “na escola, por um longo período, 
estudou-se literatura como algo exterior, que não é vivido, constatado, sentido. 
Algumas abordagens são até mesmo voltadas para aprofundar a distância com o 
corpo, repudiar toda a emoção, vista como um desvario perigoso” (PETIT, 2009, p. 
28). O questionamento que se levanta dessa fala de Petit é: como se aproximar de 
uma obra de arte sem dar espaço para o sensível e o criativo e ao trazer uma 
mentalidade racionalizante e analítica que disseca e explica muito mais do que 
vive?  
    Outrossim, além da relação entre o intelectual e o sensível, é imperativo que nos 
demoremos também na importância da criatividade. Em primeiro lugar, seu cultivo 
não é benéfico apenas para as artes, mas o é mesmo para as ciências exatas, que 
não são tão exatas assim, conforme podemos perceber na fala de Feyerabend a 
seguir. “A pesquisa bem-sucedida não obedece a padrões gerais; depende, em um 
momento, de certo truque e, em outro, de outro; [...]” (2011, p. 27). Com isso, indica-
se a existência de um grande fator de imprevisibilidade na ciência apesar do método 
científico e que, para se lidar com tal imprevisibilidade, é preciso de um novo olhar, 
de um pensamento criativo.  

O pensamento criativo não é apenas uma necessidade para a vida coletiva, 
mas também para a individual. Tal qual é visto nos estudos de Ostrower, a 
criatividade se trata de um potencial inerente ao ser humano, e realizar esse 
potencial, como dissemos na introdução, é uma de suas necessidades. Isso equivale 
a dizer que, diferentemente do que a universidade parece nos transmitir, a 
criatividade é para todos. Ostrower reconfirma a relevância da criatividade em áreas 
que vão além do fazer artístico ou do fazer científico. Ela atesta que as 
potencialidades e os processos criativos participam da esfera do trabalho na medida 
em que o “‘criar’ tem de ser visto no seu sentido total, ou seja, algo que está 
integrado ao estilo de vida do ser humano” (1987, p. 26), pois: 
 

O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma 
experiência vital. Nela o homem encontra sua humanidade ao 
realizar tarefas essenciais à vida humana e essencialmente 
humanas. A criação se desdobra no trabalho porquanto este traz em 
si a necessidade que gera as possíveis soluções criativas. (ibid.) 

 

E a dureza do déficit criativo na universidade poderia ser apenas uma das 
consequências de algo maior, já que, ainda de acordo com Ostrower: 
 

Também no mundo inteiro, podemos constatar existir hoje uma 
profunda crise de criatividade. Ela é acompanhada de um 
empobrecimento e de uma redução da própria qualidade de vida, 
apesar de sem dúvida dispormos agora de conhecimentos e riquezas 
materiais incomparavelmente maiores do que em qualquer época 
histórica anterior. E se analisarmos o conteúdo expressivo da arte 
contemporânea, chegamos a conclusões bem curiosas: muito ao 
contrário de um senso de euforia ou de satisfação por tantas 
riquezas maiores, veremos que as características da arte moderna 
são: o medo, a ansiedade, o desespero. 
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Neste ponto, em que falamos do medo, da ansiedade e do desespero, 
voltamo-nos às palavras de Despret, ao fim da seção anterior, para dizer que é 
preciso contar novas histórias, que é preciso termos novos olhares e darmos lugar a 
novas vozes. E é acreditando nisso e defendendo que o direito à literatura englobe 
também o direito à escrita, e não apenas à leitura, que criamos o Entrelinhas. 
 

Entrelinhas – Clube de Escrita Itinerante 

Durante nossos processos de retomada da escrita e da criatividade, fomos 
levadas a idealizar iniciativas que, antes de se materializarem com o Entrelinhas, já 
habitavam nossos pensamentos. Assim, quando nos unimos para dar vida a essa 
demanda interior e exterior, juntamos nossas expectativas e experiências pessoais 
como as leitoras-escritoras que sempre fomos para fundarmos um espaço 
descontraído, em que as pessoas encontrassem acolhimento para escrever 
livremente e sem julgamentos. O Entrelinhas almeja ser esse espaço; nele, nossas 
aspirações têm se transformado em muito mais e nos dado provas do que a escrita 
criativa pode fazer pelas pessoas. 

Dessa maneira, o Entrelinhas tem atendido a algumas demandas. Ele tem 
ajudado a nós e aos interessados que dele participam – sejam eles das Letras, 
sejam de outras áreas – a alimentarmos a criatividade e a prática. Assim, abrimos 
espaço para desenvolvê-las para aqueles que não tiveram essa oportunidade nem 
na universidade nem fora dela. Afinal, desde nossa entrada na graduação até hoje, 
já graduadas e seguindo o mestrado, não o encontramos na maior parte do meio 
universitário e acadêmico. Além disso, o cenário da escrita criativa em Brasília ainda 
é extremamente embrionário. Eventualmente, escritores de fora vêm ministrar 
oficinas, mas as baseadas aqui são raras. 

De todo modo, o Entrelinhas em si tem uma proposta um tanto diferente do 
que tais oficinas propõem no geral. O Entrelinhas é um clube, não são aulas, não é 
um curso. Gostamos de apresentá-lo como se fosse um “clube do livro”, só que um 
clube de escrita, pois a analogia ajuda. Como clube, ele carrega em si o espírito de 
comunidade. Nele, somos tão participantes quanto as outras pessoas que o 
frequentam, isto é, estamos à frente do projeto na medida em que zelamos para que 
ele siga existindo, mas, em cada encontro, não somos mais do que mediadoras 
participantes. Apresentamos as propostas que trouxemos para aquele dia, e então 
tudo segue seu fluxo, aos moldes do que cada um deseja criar.  

Nosso clube é uma roda descontraída de escrita e diálogo em que 
oferecemos atividades para todos escreverem livremente. Essas atividades nada 
mais são do que todos escrevermos inspirados por algo em comum, que pode ser 
uma imagem, um som, um texto. Esses exemplos ajudam a ilustrar, mas as 
possibilidades de estímulos que podem ser trazidos são diversas e incontáveis. O 
“estímulo”, portanto, é apenas uma fonte de inspiração. Cada um irá experienciá-lo à 
sua maneira e criar o que quiser, do modo que quiser, não existem amarras. Assim, 
mesmo quando propomos atividades um pouco mais específicas, o participante é 
livre para “subvertê-las”. 

Apesar de escrevermos a partir de algo em comum, os resultados são sempre 
variados. Marcamos um tempo (em geral, cerca de 10 minutos) e incentivamos os 
participantes a não se preocuparem com revisar o texto. Afinal, o tempo é curto, e, 
para que a criatividade se manifeste, raciocinar demais pode obstruir o caminho. É 
por isso que buscamos colocar o perfeccionismo de lado e deixar as ideias fluírem. 

O Entrelinhas é, ainda, um incentivo para colocarmos em prática aquilo que a 
procrastinação não nos deixa pôr no papel em nosso dia a dia. Para aqueles que 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 280-290 

 

289 

estão sempre querendo escrever, funciona bem frequentar um clube como esse, 
pois é um espaço destinado a isso que fica reservado na agenda do escritor. Nossos 
encontros são quinzenais, sempre ao segundo e quarto sábado do mês, e 
acontecem à tarde. Aos que não têm lá muita experiência, não é necessário ter, 
todos são capazes de participar. Até mesmo pessoas que nunca escrevem textos 
mais “literários” e “ficcionais”, por assim dizer, encontram-se com a sua criatividade e 
tiram proveito dela. 

Ao fim do tempo cronometrado, todos são convidados a ler em voz alta, em 
uma partilha ― sem que isso seja uma obrigação, é claro. O que tem acontecido até 
o momento é que mesmo aqueles que geralmente não se sentem tão à vontade em 
mostrar seus escritos acabam querendo participar e ler também. Todos têm ciência 
de que aqueles são textos que acabaram de ser escritos, textos que ainda não 
passaram por um momento mais apurado de revisão, e é por isso que não faz 
sentido tecermos críticas rigorosas acerca de escritos que, em sua maioria, nem 
foram finalizados. A menos que alguém opte por ouvir as críticas – deixamos claro 
que existe essa opção –, pedimos para os participantes focarem no que gostaram, 
no que os tocou ou que acharam que fez sentido naquele texto. Normalmente, eles 
também compartilham suas interpretações sobre o que foi lido. Não é preciso que 
todos comentem; na prática, porém, os presentes sempre se mostram participativos. 

Outra característica marcante do Entrelinhas é que ele é um clube itinerante, 
ou seja, cada encontro acontece num lugar diferente. Queremos explorar nossa 
cidade, levar a escrita para os tantos lugares que Brasília tem a oferecer e aos quais 
comumente não iríamos para escrever. Dessa maneira, o Entrelinhas é um convite 
para sairmos de casa, conhecermos novos espaços e novas pessoas, o que, 
inclusive, pode ser bastante inspirador. Nesse sentido, uma preocupação do 
Entrelinhas é que ele seja acessível, pois, se queremos uma verdadeira 
democratização da literatura, a criação literária deve ser considerada nesse acesso. 
Pensando nisso, priorizamos lugares gratuitos e de fácil acesso, num horário viável 
para o transporte público. Portanto, o Entrelinhas começa às 15h30 e tem por volta 
de duas horas de duração. Afinal, ter direito à leitura não é o suficiente, é preciso 
possibilitar que as pessoas percebam que têm direito à voz, que podem sim 
escrever se desejarem, e dar a elas possibilidades reais para tal. 
 

Considerações finais 

O que nos faz humanos? Dentre tantas possibilidades, certamente não há 
uma única resposta. Aqui, oferecemos nossa contribuição para parte dela: afinal, 
não seriam nossa fabulação e nossa criatividade uma parcela dessa humanidade? O 
historiador Yuval Noah Harari não é o único a tomar partido de sua importância. Em 
sua obra Sapiens: uma breve história da humanidade, ele afirma que é essa 
capacidade de criar narrativas que permitiu ao homo sapiens sobreviver ao longo de 
sua evolução. Como ele, Nathalie Letouzé reitera, em sua tese de doutorado ― A 
vida secreta das narrativas ―, que é por sermos capazes de narrar que somos 
quem somos, e discorre: 
 

O historiador [Harari] vai mais além e afirma que só somos capazes de nos 
organizar em agrupamentos acima de 150 pessoas a partir do momento em 
que compartilhamos mitos comuns, [...] ou seja, também o mito é uma 
narrativa, de modo que só somos capazes de nos organizar acima de 150 
pessoas a partir do momento em que compartilhamos narrativas comuns, que 
acreditamos nas mesmas histórias... (2019, p. 89) 
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Consoante as conclusões de Harari e Letouzé, pensar a questão da escrita 
criativa na universidade, em especial no curso de Letras, levou-nos ao encontro 
desses aspectos cruciais ao ser humano. É por isso que acreditamos na escrita 
criativa na universidade e em como o senso de comunidade é importante nesse 
espaço de formação coletiva. Desse modo, para defendermos um verdadeiro direito 
à fabulação, à criatividade e, finalmente, à literatura, concordamos que o acesso à 
prática literária é tão importante quanto o acesso à leitura. Se a literatura é uma arte, 
ela não pode ser reduzida à racionalização; literatura não é apenas ciência. Ao fim 
destas breves páginas, propomos um último questionamento: ao sufocarmos a 
esfera artística da literatura, não estamos pondo em risco o que lhe confere a sua 
essência? 
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O PODER DO PERSONAGEM NA CONQUISTA DO LEITOR 
 

THE POWER OF THE CHARACTER IN THE READER’S CONQUEST 
 

Andressa Fonseca da SILVA (UnB) 
 

RESUMO: Atualmente, crendo que muito mais se deseja falar do que escutar, não há 
como não questionar o papel que a literatura, enquanto narrativa, pode 
desempenhar ou o espaço que ela pode ocupar em nosso cotidiano. Cada vez mais, 
há o desenvolvimento de novos métodos para conquistar um interlocutor que 
estabeleça diálogo real entre o texto e a sua própria vivência. Assim, olhando para a 
literatura, o questionamento torna-se: como conquistar o leitor de forma em que ele 
se debruce sobre a obra literária, se em seu cotidiano há tantas outras maneiras de 
contato com a narrativa – que é tão essencial à vida humana? Diante disso, nosso 
estudo recai sobre a obra Escrever ficção: Um manual de criação literária (2019), de 
Assis Brasil, a fim de que, analisando as técnicas levantadas por ele sobre a criação 
do personagem e sua defesa de que um personagem consistente é capaz de 
seduzir o público, possamos entender o quanto a personagem de um romance 
realmente carrega o leitor para dentro da narrativa consigo e, logo, o quanto um 
personagem bem construído pode fazer com que uma narrativa, em termos de 
leitura e escrita literária, ocupe espaço na sociedade contemporânea. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Personagem. Narrativa. Literatura. Escrita. Humanidade. 
 

Introdução 

Se pensarmos sobre o espaço que a narrativa ocupa de maneira ampla na 
vida do ser humano, com certeza concluiremos que se trata de algo inerente à sua 
existência. Muito mais do que somos capazes de perceber, o ato de narrar se 
instalou em nosso cotidiano e em nossos hábitos de maneira tão intrínseca como 
algumas de nossas necessidades mais básicas de sobrevivência - “Sem rodeios: 
histórias só existem quando são contadas” (BRASIL, 2019, p. 22). 
    O famoso “contar uma história”, a cada dia mais, com o decorrer do tempo, 
passou e continua a passar por muitas mutações. Já não se trata apenas da 
oralidade e tampouco da escrita ficcional. Entre extremos, há inúmeros meios, não 
só bastante difundidos, mas também muito apreciados em nossa sociedade 
contemporânea, de narrar ou de tomar conhecimento de fatos contados por um 
outro.  
    Com a realidade das novas tecnologias, sobretudo, mas também das artes 
cênicas, visuais e musicais, as formas de narração com as quais nossos avós 
provavelmente estiveram familiarizados já não mais produzem o mesmo efeito e 
recebem a mesma aceitação por parte das gerações mais jovens. A necessidade de 
contato com narrativas é suprida por meio de filmes, série, videogames, jogos, 
músicas, quadrinhos e por aí vai. A atividade da leitura em si - a sede de pegar um 
livro nas mãos e construir a história junto com o autor em seu imaginário - tem sido 
minimizada quase tanto quando a disposição que se tem de escutar histórias 
contadas oralmente.  
    Os estímulos criativos vêm de toda parte, de forma em que a narração enquanto 
texto literário e - mais especificamente no recorte que aqui desejo fazer - como 
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romance, podem ter ser seu espaço social reduzido ao passo em que nascem as 
novas gerações de leitores e escritores.  
    É certo que tal arte, considerando-a como algo inerente ao ser humano, 
dificilmente desaparecerá, mas provavelmente - e já vem acontecendo - se 
remodelará. Dessa maneira, se a própria sociedade, tanto quanto as formas de 
narrar tem se transformado, devemos pensar em um movimento de mudança da 
maneira como se lê romances e, mais, da maneira como se escreve romances.  
    O que proponho aqui se trata de um olhar possível para essas mudanças. A obra 
de Luiz Antonio Assis Brasil - Escrever ficção: um manual de escrita literária - me 
chamou a atenção como um bom objeto para esse tipo de análise por alguns 
motivos: o primeiro - que me parece ser o ponto chave da obra - é o olhar para o 
ficcionista, primeiramente, como ser humano e essa humanidade, como veremos 
mais a seguir, rege desde a necessidade do ficcionista de escrever, quanto os 
motivos que tornam uma obra literária interessante para um leitor; o segundo ponto - 
derivando bastante do primeiro - trata-se da valorização que se dá para a leitura. Já 
sabemos de sua importância atrelada à escrita, mas Assis Brasil parece tornar a 
leitura literária um dos pontos centrais para o crescimento do ficcionista na arte de 
narrar; e o terceiro ponto, mas não menos importante, é de que o personagem é, de 
fato, “o poderoso da história” (BRASIL, 2019, p. 29), o que, potencialmente, carrega 
o leitor para dentro da obra.  
    Atrelando um ponto ao outro, acredito que a aposta do autor ao desenvolver esse 
material, baseado em seus cursos presenciais e sua própria experiência enquanto 
ficcionista, seja de fato dar um novo olhar para a construção do romance, já 
compreendendo essas movimentações sociais que envolvem a leitura literária e a 
criação literária - que é, afinal, seu objetivo com o manual publicado. 
 

1. A humanidade do ficcionista  
    Embora a ideia aqui seja a de analisar, sobretudo, as proposições de Assis Brasil 
sobre a construção do personagem e suas apostas em relação a ele - assunto 
abordado no segundo, e mais longo, capítulo do manual -, há a necessidade de 
antes abordar a questão da humanidade, tratada no primeiro capítulo, já que ela 
representa um dos pilares que corroboram para esse olhar sobre a narrativa 
contemporânea.  
    Assis Brasil trabalha o conceito de humanidade como a essência real do ser 
humano. Ou seja, ao falar sobre exercer a humanidade, o autor levanta questões 
como, saborear e fazer uso das experiências e sentimentos comuns e cotidianos ao 
ser humano (experimentar a raiva, o desapontamento, a alegria profunda, a paixão, 
ter lidado com situações complexas de relacionamento humano e vários outros 
pontos que nos tornam pessoas reais) - “Se o poeta necessita de muita 
sensibilidade, muita leitura, muita franqueza, o ficcionista precisa disso e mais: muita 
vivência” (BRASIL, 2019, p. 14). 
    O que essa visão pode proporcionar para esta análise? Ora, - e aqui nos 
lançamos em direção aos próximos tópicos, já que todos eles se entrelaçam - 
lembrando que o objetivo final da obra em questão trata-se de formar novos 
ficcionistas com a ajuda de algumas dessas técnicas tidas pelo autor como pilares 
para a construção de um bom romance, nada mais natural que pensar que todo 
texto possui, de cara, seu leitor inscrito e seu leitor real. Seja ele pensado ou não 
pelo escritor, ao juntar as palavras em um texto, é espontâneo considerar que 
alguém, em algum momento, o lerá.  
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    Isso posto, para que o ficcionista, em sua criação literária, seja capaz de alcançar 
um leitor, que pode ou não aceitar o pacto de leitura e que traz para dentro do texto 
sua bagagem, é necessário transpor no papel sua própria humanidade - 
humanidade constituída tanto da necessidade e habilidade de narrar, quanto da sua 
essência intelectual, afetiva e social. 

Para o autor, a fusão dos sentimentos do ficcionista com a narrativa a torna 
mais capaz de seduzir o leitor. Apenas um ser humano pode alcançar outro, essa é 
a premissa. Por mais distante que possa estar o escritor de seu futuro público, a 
aposta que Assis Brasil faz é de que algo que é real nele atravesse o largo e fluido 
rio que é a própria obra em si, e alcance o sujeito leitor, que dirá ou não se o que lê 
é real para si ou não. 
 

2. A leitura 

    Partindo de tal premissa, direciono para um aspecto de toda a obra de Assis 
Brasil que se relaciona diretamente com a questão da humanidade, com a 
necessidade de se alcançar o leitor e com o desenvolvimento de uma boa escrita 
ficcional: a leitura. 
 

Este é um livro imaginado para auxiliar quem deseja escrever textos 
de ficção. Desse modo, poderá ser lido como um manual - mas 
também como um percurso de reflexões sobre a escrita. Uma coisa, 
porém, é certa: ele jamais substituirá a leitura constante de obras 
literárias, a principal fonte para a formação de um escritor. (BRASIL, 
2019, p. 11)  

 

    Em todos os capítulos e para trabalhar todos os tópicos que aborda no manual, o 
autor se vale de incontáveis trechos de obras literárias, fragmentos que explicitem o 
que ele diz. Assis Brasil usa, a fim de provar suas técnicas, obras que vão do 
clássico ao contemporâneo, do brasileiro ao russo, demonstrando na prática a 
importância de se ter um leque amplo de leituras.  
    Vincent Jouve, em A leitura, demonstra que tal atividade trata-se de um processo 
de identificação.  No primeiro capítulo da obra - “O que é a leitura?” -, o autor elabora 
um tópico tratando a leitura como “Um processo afetivo” (JOUVE, 2002, p. 19) e 
argumenta:  
 

O charme da leitura provém em grande parte das emoções que ela 
suscita. Se a recepção do texto recorre às capacidades reflexivas do 
leitor, inclui igualmente - talvez, sobretudo - sobre sua afetividade. As 
emoções estão de fato na base do princípio de identificação, motor 
essencial da leitura de ficção (JOUVE, 2002, p. 19). 

 

É, portanto, um debruçar-se sobre as ideias, as histórias, as personagens e os 
cenários, não só com certa expectativa, mas também com uma bagagem própria de 
leitor e de ser humano.  

Ao falarmos que todo texto é escrito para um leitor, significa dizer que há ali 
um pacto silencioso, entre o que o autor do texto pode esperar que se compreenda 
de sua escrita e o que o leitor realmente compreende e atribui significado - e tal 
pacto passa minuciosamente pelas palavras e elementos que compõem o texto, se 
eles realmente são capazes de levar o leitor a estabelecer uma relação com o que 
há ali.  
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    A importância da leitura está em enxergar que a humanidade que existe no 
ficcionista existe também no leitor, - com um movimento de empatia - de forma em 
que todo ficcionista, antes de assim se denominar, certamente, já é um leitor. Assim, 
o ficcionista é capaz de ter consciência dos direitos que o leitor possui - “(...) o leitor 
tem o direito de não aceitar o papel que lhe é atribuído” (JOUVE, 2002, p. 38) - e daí 
pode compreender mais precisamente - ainda que seja bastante subjetivo e incerto - 
o caminho que pode tomar para minimamente encontrar seu leitor. O ficcionista 
pode - deve - ocupar os dois espaços, primeiramente o de leitor, em seguida o de 
escritor e, então, retornar ao de leitor… seu próprio leitor. 
    Além disso, se olharmos em uma perspectiva mais técnica, das razões pelas 
quais cada um dos trechos selecionados compõem a obra de Assis Brasil e, mais 
especificamente, cada um dos tópicos trabalhados, é nítido que muito se pode 
aprender olhando para os caminhos traçados pelo outro - tanto erros, como acertos.  
    Uma das possibilidades que o ato de ler carrega, e talvez uma das que mais me 
encanta e umas das menos discutíveis, é o estímulo à criatividade que ela 
proporciona. Dificilmente um ficcionista, ou aspirante a ficcionista, deixará de se 
deliciar com os requintes de escrita das obras que mais lhe agradam, com os 
truques de narração utilizados em cada uma delas e com as personagens que o 
entusiasmam.  
    Através da leitura, não só se conhece mais, ou se aprende mais sobre a criação 
literária e arte de narrar, mas se tem também estímulos criativos e inspirações para 
dar início (continuidade) a caminhos próprios, que façam sentido para o próprio 
ficcionista e que abram portas para que o leitor também atribua sentidos ao texto. 
 

3. O personagem 

    Após tudo o que foi dito anteriormente, avançamos, enfim, para o ponto principal 
da discussão proposta neste trabalho: o personagem. O título do capítulo dedicado a 
esse elemento - “O personagem, o poderoso da história” - muito já nos sugere e 
abre portas para nosso grande questionamento: como o personagem conquista o 
leitor real.  
    Nas primeiras páginas do capítulo, o autor nos leva a refletir quanto ao que é 
capaz de nos prender na leitura de um romance. Em seu argumento, diz que, por 
mais que leia um livro e o considere um bom romance de maneira geral, dez anos 
depois talvez o leitor não se recorde com precisão do desenrolar da história, mas 
com certeza recordará uma personagem que o cativou . Em contrapartida, levanta 
que, se em algum momento, um leitor abandonou um romance após apenas vinte 
páginas lidas, é porque há uma desconfiança em relação ao que se lê - e aposta: a 
desconfiança não é em relação ao romance por completo, mas sim ao personagem, 
que não o convence. (BRASIL, 2019, p. 33 e p 34). 
    Dito isso, Assis Brasil determina que a capacidade - ou não capacidade -  de um 
personagem convencer o leitor está indubitavelmente ligada à sua consistência, 
atribuindo o peso do resultado final às habilidades do ficcionista em transmitir para o 
personagem sua humanidade, que, certamente, será reconhecida pelo leitor, já que 
“Transpondo para a narrativa ficcional: o leitor deve estabelecer uma ponte direta 
com os personagens e a história.” (BRASIL, 2019, p. 20).  

Quando questionado por um de seus alunos sobre quais características um 
personagem deve ter para ser consistente, a resposta de Assis Brasil é enfática: 
“(...) ele deve ser o contrário de um manequim. Ou seja, ele precisa se assemelhar a 
nós.” (BRASIL, 2019, p. 39). A partir daí, o autor desenvolve como se poderia 
construir tal consistência, por meio de exemplos, com citações de obras literárias e 
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indicando caminhos que considera serem eficazes - alguns tópicos que se seguem 
no capítulo ajudam a compreender de maneira mais explícita como funciona a 
consistência do personagem: ela dá verdade à história e decorre do caráter de 
unicidade do personagem.  
    O que se torna claro ao longo do capítulo é que tudo o que Assis Brasil considera 
como características consistentes de um personagem passa pela questão da 
humanidade. Para ele, é preciso que o personagem se assemelhe a seres humanos 
para que possa convencer seres humanos - em um trecho do manual, o autor 
argumenta assegurando ainda que Ernest Hemingway, em Morte ao entardecer, 
“(...) afirmou que um autor de romances, se possível, deveria, mais do que 
personagens, criar pessoas vivas, autênticos seres humanos.” (BRASIL, 2019, p. 39) 
-. A existência balanceada de qualidades e defeitos escritos de maneira profunda, 
como se o personagem vivesse e fosse único, é o que de fato o torna o poderoso da 
história - capaz de conquistar um leitor.  
 

4. Considerações finais 

    Isto posto, a discussão aqui proposta acerca da conquista do leitor e, logo, de um 
espaço para as narrativas literárias na sociedade contemporânea, se concretiza no 
avanço de uma relação íntima entre os três pontos citados acima, que se destacam 
no manual de escrita ficcional de Assis Brasil e vão de encontro à afirmação de 
Todorov de que 
 

Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com 
a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, 
pois cada ação tem o ponto de vista de seu autor.  Quanto menos 
essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam nosso 
horizonte, enriquecendo assim nosso universo.  (TODOROV, 2010, 
p. 80 e 81) 

 

    Muito mais do que uma simples ligação entre os três pontos, defendo um 
movimento dinâmico entre eles. Se o ficcionista necessita colocar em exercício sua 
humanidade ao escrever, a leitura proporciona a ele, dentre tantas coisas, a empatia 
necessária para criar algo que vá em direção ao leitor. 

Crendo que o objeto literário só concretiza seu papel através da leitura 
(COMPAGNON, 1999), é de extrema importância pensar sobre o que poderia tocar 
a humanidade do leitor. A partir desse ponto, se o personagem deve ser vivo como 
nós, podemos pensar como papel do ficcionista projetar sua vivência (humanidade) 
também nele, para que, sendo ele consistente, o leitor possa se reconhecer ou 
negá-lo, mas, enfim, ter o prazer de dialogar com ele.  
    Se desejamos, então, pensar no que seria conquistar ou incentivar esse leitor 
potencial que esteja distante das práticas de leitura literária, mas que se deixe 
envolver por narrativas em diversas plataformas, crendo que, assim, a literatura 
continue ocupando o espaço que já tem e conquistando novos espaços, a aposta de 
Assis Brasil em relação ao personagem abre espaço para um envolvimento (e, logo, 
uma conquista) do leitor. 
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A DISPARIDADE PESSOAL EM “FORMIGAS DE APARTAMENTO” DE SÉRGIO 

SANT’ANNA 

THE PERSONAL DISPARITY IN “FORMIGAS DE APARTAMENTO” BY SÉRGIO 

SANT’ANNA 

 

Júlia ORSINI (Universidade de Brasília)1 
 

RESUMO: Dentro da temática principal de deslocamentos, o objetivo de tal trabalho é 
estabelecer parâmetros entre as transposições espaciais, sociais e psicológicas na 
literatura brasileira contemporânea. Serão utilizados os diversos aspectos que 
caracterizam a personagem principal no conto “Formigas de Apartamento” de Sérgio 
Sant'Anna, bem como as divergências que a posicionam em seu atual momento de vida. 
Será explorada, ainda, a centralidade da personagem em seus deslocamentos urbanos 
no tanto no sentido literal, quanto metaforicamente. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Deslocamento. Literatura brasileira contemporânea. Formigas 
de apartamento. Disparidade pessoal. Pertencimento social. Vidas urbanas. 

 

INTRODUÇÃO 
O carioca Sérgio Sant’Anna venceu quatro vezes o prêmio Jabuti, três 

vezes o prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e uma vez o 
prêmio da Biblioteca Nacional. Sua obra foi traduzida para o alemão, o italiano, o 
francês e o tcheco, além de ter sido adaptada para o cinema. Em O Vôo da 
Madrugada os contos ilustram narrativas urbanas e os personagens de cada 
história estão geralmente rodeados por violência, perversão e outros conflitos 
advindos da junção da necessidade de vida urbanizada com a individualidade 
humana. O título da obra já remete ao aeroporto que seria considerado um Não-
Lugar (MARC-AUGÉ, 2005) e sugere logo de cara o quão volátil a vida na cidade 
pode ser. Entretanto, em Formigas de Apartamento, além da liquidez da 
mobilidade propriamente dita, é possível explorar os movimentos internalizados da 
personagem principal, uma senhora sem nome, que origina, portanto, o título deste 
trabalho: A Disparidade Pessoal Em “Formigas De Apartamento” De Sérgio 
Sant’anna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Graduanda em Letras – Inglês pela Universidade de Brasília. juliaunb23@gmail.com 

 

METODOLOGIA 
O trabalho proposto toma parte em pesquisa bibliográfica e exploratória. 

Através de estudos à luz de Marc-Augé e Soren Kierkegaard é possível relacionar 
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a literatura com a realidade da personagem principal do conto. O método indutivo 
permite primeiro entender os aspectos examinados e depois relacioná-los à 
amplitude geral. 

Quanto ao procedimento, este trabalho será realizado através da leitura do 
material teórico para sua respectiva análise e documentação. A análise da 
literatura juntamente com as amostra será utilizada para chegar a uma conclusão 
qualitativa. 

 

A DISPARIDADE PESSOAL EM “FORMIGAS DE APARTAMENTO” DE SÉRGIO 
SANT’ANNA 

Os livros de ciências mostram o ciclo da vida limitado a nascer, crescer, 
reproduzir, envelhecer e morrer. A vida humana é reduzida aos caminhos básicos 
da biologia como se cada indivíduo já soubesse o que fazer e que lugar ocupar. 
Os livros de história, por outro lado, mostram o ciclo da vida através da construção 
social: uma linha de DNA infinita, exteriorizando as consequências de cada 
decisão tomada durante a vida e eternizando-as no tempo. O que os livros não 
mostram, porém, é a individualidade adquirida por cada ser. Cada sensação, 
lembrança, conhecimento, gosto, som, consternação... tudo que é vagarosamente 
acrescentado na singular bagagem que as pessoas levam consigo durante o breve 
momento em que um espaço ínfimo na terra é ocupado pela matéria de seu corpo. 
Um dos itens mais importantes da mala é o laço. Ele pode ser fino ou grosso; 
resistente ou frágil; pode ser usado para te levar a um lugar ou para te prender a 
outros. Mas e o envelhecer? Porque logo depois de reproduzirmos envelhecemos 
e morremos? Não há nada após o envelhecer e antes da morte? O que é feito com 
a bagagem e onde foi parar o laço? 

Para a personagem principal do conto as respostas parecem nunca 
caminhar de encontro a tais perguntas. Na verdade, elas nem tem mais 
importância. Afinal, ela sabe que a qualquer momento as luzes a guiarão a um 
bom termo, no todo ou no nada (P. 86). Mas antes de andejar pelas luzes celestes, 
luzes artificiais se tornam mais importantes na narrativa, já que o texto se inicia 
com o acender de um abajur. Logo no primeiro parágrafo, as palavras delatam a 
ausência do sentimento de pertencer a seu próprio espaço. A senhora acorda de 
madrugada para ir ao 
 

banheiro, porém é tomada por preocupações: ela evita ao máximo incomodar os 
outros integrantes da residência, mesmo sabendo que o apartamento é legalmente 
seu. É possível notar que seu corpo já tomado pela idade não consegue 
acompanhar sua mente estrategista e, ao mesmo tempo, corpo e mente também 
não se encaixam no espaço físico reservado para sua envelhescência. Ainda 
sobre a desconexão de si mesma, há o conflito entre o biológico e o natural: 
quando são mencionadas as consequências da ingestão de remédios para dormir, 
a reação natural de seu corpo em seguida, e a imposição de usar fraldas mesmo 
contra seu gosto. O que justifica, então, ater-se a um sítio volumoso em espaço, 
mas apoucado de aceitação? 

Para perceber as diferentes motivações de deslocamento -ou alocamento- é 
necessário lembrar que a filha, juntamente a seu esposo e seu filho, agora ocupa o 
recinto que antes fora habitado somente pela velha viúva. A nova geração reflete a 
mobilidade urbana quando a família muda para o antigo apartamento enquanto o 
novo fica pronto. A velha geração, entretanto, repugna o conflito de interesses 
quando, por exemplo, sua opinião não é levada em conta, pois ela se encaixa 
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naquela faixa etária que mesmo que sua mente esteja sadia, sua voz é ignorada. 
A família então se nega a enxergar as particularidades da anfitriã em detrimento 
de seu próprio conforto e comodidade. Quando mencionam deixar o apartamento, 
é possível questionar mais uma vez a centralidade da senhora: eles podem se 
mudar para um apartamento antigo ou para um novo, mas a velha provavelmente 
não sairia dali. O leitor percebe, portanto, fissuras identitárias implicadas na 
própria existência envolvida na ausência do deslocar-se. A senhora não é privada 
somente do movimento em si, como também da capacidade de desenvolver sua 
própria individualidade. O conflito do apartamento prova como os espaços nas 
cidades estão em constante negociação, e, a senhora está em uma posição 
oposta à de poder dominante primeiro por conta de fatores como sua idade e 
gênero. Ainda ponderando sobre a “pseudo-decisão” da velha de manter-se ou 
não na parte do apartamento que lhe cabe, é possível ponderar à luz de Soren 
Kierkegaard, filósofo Dinamarquês que foi precursor do existencialismo, sobre as 
decisões que ela mesma tomou até que chegasse a tal ponto, ou ainda perceber 
que em seu atual momento, todas as possibilidades de tomada de decisão lhe 
foras tomadas. De acordo com Kierkegaard esta seria então a origem de toda 
angústia humana: O 
 

sentimento de impotência, mediante a consequência de escolhas feitas ao longo 
da vida, bem como a inquietude que tais escolhas trazem. 

A experiência urbana do ponto de vista feminino pode ser bastante 
agressiva e, por isso, faz-se necessário um olhar ainda mais delicado sob 
personagens contemporâneos como a velha. É válido lembrar que a velha senhora 
possui metade do apartamento porque isso lhe foi deixado por seu falecido marido 
que a velha senhora ainda fazia uso da pensão de recebia do mesmo. Além disso, 
algumas particularidades do gênero feminino cis se expressam, por exemplo, 
quando a personagem recorda suas idas as unidades básicas de saúde e a 
retirada do útero. Por fim, é possível ponderar além do que está escrito nas linhas 
sobre a segurança que estaria disposta à uma idosa morando sozinha. A Agência 
de Saúde Pública diz que uma idosa de 60 anos ou mais tem 311x mais chances 
de morte por homicídio. 

Analisando o ambiente em si, o apartamento pode ser visto como um 
espaço tanto de encontros quanto de dispersões, já que é um lar temporário para 
a família. Porém, centralizando novamente a senhora idosa, o imóvel é reduzido 
principalmente à prerrogativa de fixidez da habitação. No parágrafo acima, foram 
exploradas as razões pelas quais as pessoas são lançadas ou retiradas do 
trânsito, bem como a forma na qual se constituem e reconstituem a partir dele. 
Porém, a possibilidade de reconstituição pela velha sem esperanças está 
comprometida e trancafiada dentro das paredes frias de um cômodo. Seria o 
apartamento, portanto, um "Não-lugar" (MARC-AUGÉ, 2005)? A nova realidade do 
apartamento faz dele um espaço de circulação. O título da obra inclusive brinca 
com o entendimento de um não lugar, quando traz formigas -que são conhecidas 
por se deslocarem quando encontram alimento- pertencentes a um apartamento: 
um sítio físico, mas que é utilizado como transitório em diversos momentos acima 
mencionados. Paralelo a sua posição de não-lugar, o apartamento é descrito como 
uma rede de pertencimentos compartida por todos que moram na casa e ainda 
uma delimitação metafórica da posição ínfima ocupada pela velha. Mesmo no 
espaço interno no próprio apartamento, o deslocamento sofrido é limitado ao 
trânsito de um quarto para o outro, dependendo da mobilidade circunscrita da 
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idosa. Sendo assim, o local é imprescindível para a construção de identidades: 
abriga as tensões engendradas pela reconstrução relacional da coexistência de 
diferentes gerações no mesmo espaço, e é ocupado e desocupado diferentemente 
por cada indivíduo que nele habita momentânea ou permanentemente. 
 

O apartamento é palco, ainda, das oscilações de memória da senhora. 
Fragmentos de vida que parecem mais distantes do que de fato são e mantêm 
firme a relação temporal, atribuindo valor ao passado, sentido ao presente, e 
esperança ao futuro. Um movimento sincrônico reforçando a disparidade pessoal 
da personagem, tal como um deslocamento físico/mental consciente. Saudosa, a 
primeira expressão de lembrança registrada na obra é justamente de um momento 
de sua juventude no qual o deslocamento se faz necessário para encontrar o fim 
de um ciclo no enterro da bisavó de uma amiga. Neste momento, a sincronia é 
interrompida e trocada por planos paralelos: Na lembrança, a juventude exalando 
e caçoando a morte. Na realidade, a juventude exaurida e esperando a morte 
chegar. A inquietude enrustida da senhora se manifesta através do movimento 
inclusive quando ela mesma se compara a uma espécie de fantasma vagando 
pelo apartamento (P.83). Mais uma vez se torna perceptível a desconexão entre a 
matéria física e a mental. 

Apesar de suas limitações, a senhora não tem nenhum problema de saúde 
que encurte seus dias na terra e ainda e capaz de realizar suas atividades. 
Contudo, compara-se ao fantasma, que não tem vida, mas pode vagar 
imaginativamente. A disparidade pode ser vista ainda na velocidade em que sua 
juventude parece ter passado e na necessidade de criar de fato uma nova 
categoria entre envelhecer e morrer. Aparentemente, a única coisa que caberia 
nesse espaço seria mesmo as indagações inclusive de como finalizar de uma vez 
por toda sua trajetória na terra. Curiosamente, a ideia do movimento também se 
faz presente neste momento quando a senhora se denomina incapaz de tomar o 
próprio destino nas mãos. Marca-se, portanto, a sensação do vagar: Mover-se é 
necessário, mas como? Para onde? Até quando? Os avanços e recuos da 
memória também podem ser considerados deslocamentos a ponto de que a volta 
ao passado é como uma necessidade de exílio no conforto da lembrança do que 
foi e não volta mais e a visita ao futuro como uma saída literal de sua atual 
posição, seja mudando realmente para um abrigo, ou até mesmo partindo para o 
outro plano. A morte, que geralmente é entendida como um ponto de chegada, 
aqui retrata um momento transitório. A senhora a enxerga como veículo de 
transporte que percorre caminhos desde o da  fé, ao da ciência para enfim chegar 
à paz. 

Fernando é mais um dos personagens com nome em toda a história e 
representa a última geração presente no apartamento. O neto consegue se 
 

relacionar muito bem com a avó, partilhando desde momentos simplistas do dia a  
dia a segredos mais complexos. É com ele que a velha experimenta seu primeiro 
cigarro de maconha. Momento este, crucial para que a senhora finalmente 
desloque- se, mesmo que metaforicamente. A primeira reação da avó é ainda 
pautada no preconceito contra a referida droga, mas, por curiosidade, acaba 
cedendo e experimentando o cigarro, que aumenta sua percepção. Sua atenção 
paira sobre uma carreira de formigas em movimento, indo e voltando de algum 
lugar do quarto (P.80). A idosa compara o ciclo de vida das formigas ao dos seres 
humanos, comentando que uma formiga também envelhece e morre se não a 
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matam antes. A velha lembra ainda que a empregada mata as formigas com os 
dedos sempre que as vê. 

As formigas podem representar neste momento a imagem revestida pela 
necessidade natural de travessia. Deslocam-se por necessidade e empenham-se 
dia após dia para conseguir levar alimento a um lugar seguro para hibernar. Assim 
também são os humanos: deslocam-se por necessidade, submetem-se a trabalhos 
por vezes infelizes para garantir alimento e um lugar seguro para viver. Dentro das 
páginas do conto, o caminho das formigas é ainda mais interessante, já que 
acontece de um cômodo para o outro, mas ainda dentro do mesmo apartamento. 
Vivem se locomovendo como podem, até que alguém que se acha de um 
entendimento superior as matam. A senhora, assim como as formigas, vive como 
consegue até que alguém se disponha a limitar ainda mais suas opções de 
locomoção. Se não a matam antes, envelhece e morre como tudo na natureza. As 
formigas, entretanto, ainda possuem maior liberdade do que a velha em sua 
condição atual e talvez até cause inveja o ir e vir tranquilo dos pequenos insetos. 
Se as formigas podem entrar e sair do quarto quando bem entendem, para a 
velha, naquele momento, a reação alucinógena era sua única chance de escapar 
da própria realidade; um deslocamento imaginário e tão incerto quanto o do 
fantasma supramencionado. 

O nome dos personagens revela sua importância quando se percebe que 
todos eles têm nome, menos a senhora. Os membros da família, a empregada, 
amigos de sua juventude, e até mesmo Fred Astaire, que também se desloca no 
conto: Com um salto gracioso e uma cartola, migra do palco para o além (P. 83). A 
velha, por sua vez, é chamada de velha senhora do início ao fim, talvez mais uma 
prova de sua disparidade e desconexão já que todos parecem capazes de mover 
 

com suas vidas para onde bem entenderem, menos a velha. Uma personagem 
sem nome é uma personagem sem movimento. Seu deslocamento acontecia 
através das projeções acima citadas (formigas, efeito da maconha) e também 
durante a noite: 

 
Dormir, quando não havia preocupações daquela ordem, era uma 
das melhores coisas, se não a melhor, na vida dela, pois o sono, 
ela se lembrando dos sonhos ou não, a libertava de seu corpo tão 
gasto e da cegueira avançada e da mente eu vivia aderida aos 
temores da escuridão completa e solitária. (P. 82) 

 

Outro momento importante no texto é quando a senhora consegue enxergar 
uma estrela ao longe e se dirige até a janela para admirar sua luz -ou o que parece 
ser a luz da estrela, já que sua visão não é confiável-. Apesar da incerteza de qual 
estrela tinha visto, a velha apega-se principalmente a ideia do que ela pode ter 
visto, possibilitando que o leitor explore a dualidade da estrela. Ao mesmo tempo 
em que se move numa velocidade ímpar comprovada pela ciência, está imóvel no 
campo de visão humano. Jamais sairá do céu e jamais será outra coisa além de 
estrela. Tal declaração, porém, traz conforto a senhora que se identifica com a 
estrela e visualiza uma relação entre os dois seres imóveis, cada um fixado em 
planos diferentes do universo e deslocando-se como podem. É notável, mais uma 
vez, a ausência do sentimento de pertencer ao seu próprio lar, mas abundância de 
otimismo ao relembrar que de fato pertence a algo bem maior como todas as inter- 
relações do universo. E, apesar do tamanho imensurável do mundo, sua presença 
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mínima como a de uma formiga, ainda representava existência e assim seria até 
que o próprio mundo se extinguisse, ou até que a luz do último abajur se 
apagasse. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante da leitura do material teórico foi possível debater a respeito da 

exiguidade de expressão individual que a senhora demonstra ao longo do enredo. 
Tal condição é percebida como um resultado agressão passiva causada pela 
urbanização, seja obrigando as pessoas a deslocarem-se para um novo lugar, seja 
obrigando as pessoas a permanecerem em lugar avelhantado. 
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DESLOCAMENTOS EM BECOS DA MEMÓRIA 
 

MOVEMENTS IN BECOS DA MEMÓRIA 
 

Rosineia da Silva FERREIRA (UnB) 
 
RESUMO: O romance Becos da memória, de Conceição Evaristo, se passa em pleno 
“milagre econômico” e desnuda a concentração de renda que informou e limitou o 
fenômeno. Todo o enredo gira em torno da remoção forçada da população de uma favela, 
do centro de uma grande cidade para a periferia, dentro do plano de “higienização” da 
ditadura. A personagem condutora, Maria-Nova, apresenta as histórias de vida dos 
habitantes da favela, marcadas por migrações e privações. O presente artigo investiga as 
causas e os efeitos desse deslocamento forçado em algumas personagens, observando as 
viagens e os trajetos como processos de tradução cultural. Serão observados os efeitos 
sociais e psicológicos decorrentes de tais deslocamentos. Observando ainda, que tais 
causas têm como efeitos a marginalização e a segregação de grupos sociais que são 
obrigados a conviver com o abandono e a violência. Serão utilizados como aporte teórico os 
estudos pós-coloniais com obras dos seguintes autores: Thomas Bonnici (1998, 2005, 
2006); Inocência Mata (2016, 2008,); Homi K. Bhabha (1998); Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e 
Hellen Tiffin (2002); Peter Childs e R. J. Patrick Williams (2013), dentre outros. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Deslocamentos. Estudos pós-coloniais. Estudos de Gênero. 
Becos da Memória.  
 

Introdução 

    Pretende-se neste artigo analisar o romance Becos da memória (2018), da autora 
Conceição Evaristo, com o foco nos deslocamentos das personagens de modo a 
apontar as causas e as consequências desse fenômeno a partir da perspectiva dos 
estudos pós-coloniais e de gênero. Dois elementos que se destacam nas literaturas 
pós-coloniais são: o local e os deslocamentos, por serem temas inerentes a essas 
literaturas devido às características de sua constituição a partir da experiência do 
colonialismo. 

A obra narra as histórias dos personagens que vivem em uma favela que está 
passando por um processo de desfavelamento, ou seja, está sendo desmanchada. 
As personagens estão intimamente ligadas ao local onde vivem, pois muitos já 
moram ali há anos, assim ao perceberem que o desmonte da favela é real, eles se 
veem em situação de incertezas que causam ansiedade e nervosismo. Nesse 
cenário, a personagem condutora da narrativa, Maria-Nova, faz reflexões profundas 
sobre a vida na favela, suas condições e sobre o que representa aquela favela para 
eles.  

Deslocamentos no Pós-colonial 
    A literatura pós-colonial caracteriza-se por ser “a maneira pela qual as culturas se 
reconhecem através de sua projeção de alteridade” (BRENNAN, 1989, apud 
BONNICI, 2005, p. 02), alteridade essa percebida pela condição híbrida causada 
pelos períodos coloniais e seus resquícios e pelos deslocamentos causados em 
decorrência das condições que o colonialismo deixou em vários países. 
    Portanto, o aspecto temporal que compreende o pós-colonial está repleto de 
deslocamentos que podem ser voluntários ou coercitivos. As diásporas coercitivas, 
geralmente ocorrem devido a fatores como preconceitos, perseguições de cunho 
político, religioso, étnico ou ainda devidos as guerras e conflitos. Os deslocamentos 
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podem ser chamados de voluntários em algumas situações, no entanto, eles são 
consequência dos fatores coercitivos, principalmente as guerras e conflitos civis que 
atualmente acontecem em diversos países. 
    Tais deslocamentos, compreendidos como diáspora, têm como característica o 
contato de culturas diversas o que cria identidades híbridas, pois conforme Ashcroft, 
Griffiths e Tiffin a “diáspora não se refere simplesmente à dispersão geográfica, mas 
também as questões controversas da identidade, memória e lar que esse 
deslocamento produz” (2002, p. 217, tradução nossa).  
    Desta maneira, compreende-se que a diáspora pode romper com o sentido 
cultural de pertencimento, porque “a simples sequência dos laços explicativos entre 
lugar, posição e consciência rompida, o poder fundamental do território para 
determinar a identidade pode também ser rompido” (GILROY, 2001, p. 18), 
produzindo o que Almeida concebe como identidades “múltiplas, provisórias e 
descentradas, transcendendo as fronteiras nacionais e tornando-se 
desterritorializadas” (2015, p. 55).  
    Portanto as identidades diaspóricas tornam-se uma questão, pois elas foram 
perturbadas, distendidas e alteradas e esta questão exige investigação e traz à tona 
o debate sobre as identidades pós-coloniais, pois “a questão da identidade 
atravessa o pensamento pós-colonial” (CHILDS e WILLIAMS, 2013, p. 13, tradução 
nossa).  Desta maneira, diáspora pode ser compreendida ainda “como uma forma de 
migração em que enfatiza o sentido de perda e a dispersão de comunidades que se 
unem em torno de uma memória e histórias comuns” (ALMEIDA, 2015 p. 50). 
    Na modernidade, com a globalização e com a expansão do capitalismo algumas 
potências econômicas continuam a interferir nas ex-colônias, fenômeno denominado 
pela ótica marxista como “imperialismo” e entendido como uma face do 
neocolonialismo. O neocolonialismo, no entanto difere do colonialismo 
principalmente na questão do deslocamento forçado dos trabalhadores aos locais de 
produção, pois  

o capitalismo leva o ponto de produção aos trabalhadores, pois as 
corporações transnacionais realocam infinitamente as fábricas para os 
cones de mão-de-obra de menor custo, como a América Central ou o 
Pacífico, oferecendo uma força de trabalho de baixa remuneração, não 
sindicalizada e que só terá segurança no emprego enquanto permanecer 
assim. (CHILDS e WILLIAMS, 2013, p. 05, tradução nossa)  

Essa mudança empregada pelo capitalismo, em que o ponto de produção é levado 
para próximo dos trabalhadores, não caracteriza o fim da migração, pelo contrário, 
instalou-se um cenário de migração voluntária, em que trabalhadores de países com 
economia pequena vão para os países imperialistas em busca de empregos. Cabe 
lembrar que esse movimento é majoritariamente no sentido Oriente/Ocidente, 
formando um grupo de mão de obra “sobressalente” e indesejado. 
Diáspora e representação literária 

    Como os deslocamentos fazem parte do contexto de países pós-coloniais, sua 
representação na literatura acaba sendo uma característica constante, formando, 
assim, o conjunto de obras denominadas na atualidade como narrativas 
diaspóricas.  
    Essas narrativas, muitas vezes, apresentam o desejo de retorno ao lar pelas 
personagens, conforme apresentado por Singh, o “sentimento de anseio pela terra 
natal, um apego singular às suas tradições, religiões e línguas dão à lua a literatura 
diaspórica que é primariamente preocupada com o apego do indivíduo ou da 
comunidade à terra natal” (2008, p. 01 apud BRAGA E GONÇALVES, 2014, p. 41).  
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    No entanto, esse desejo de retorno ao lar não é uma característica obrigatória 
para a caracterização da literatura diaspórica, pois “nem todas as diásporas 
sustentam uma ideologia de 'retorno'” (BRAH 1998, p.180 apud ALMEIDA, 2015, p. 
70) como muitas narrativas femininas que não apresentam, ou ainda apresentam o 
lar como um lugar de sofrimento e privação. Nesse sentido, Almeida argumenta 
ainda que “algumas mulheres diaspóricas podem não sentir nostálgicas porque seus 
lares eram locais de violência e patriarcados culturais, nacionalistas e 
transnacionalistas” (2005, p. 92).  
    Como já afirmado, no discurso literário a representação de deslocamentos é 
recorrente, formando a literatura diaspórica, caracterizada pela presença de 
elementos comuns a um conjunto de textos, como seguintes princípios apontados 
por Ponzanesi: “história diaspórica do escritor, referências internas à diáspora no 
texto e relações diaspóricas dialógicas com outros textos, tempos e espaços” (2008, 
apud BRAGA E GONÇALVES, 2014, p. 41).  
    A obra de Evaristo corresponde as características apontadas por Ponzanesi 
(2008), e ainda vai além, pois algumas personagens como Tio Totó e Maria Velha 
carregam consigo as memórias e histórias de seus antepassados, mostrando que 
Evaristo se configura com uma autora da diáspora. Ela continua conectada a sua 
ancestralidade, porque ela faz uso de sua pós-memória, a memória passada de 
geração em geração (HIRSCH, 1997), e por meio das histórias de seus avós e 
outros antepassados ela tece o enredo de seu romance. 
    Consoante a isso, Almeida afirma que os escritores diaspóricos podem se sentir 
“atrelados a esses movimentos transnacionais por meio de ligações familiares e 
afetivas ou pelo fato de habitarem espaços cosmopolitas que estão inevitavelmente 
conectados a experiências de outros povos diaspóricos” (2005, p. 51).  
    Almeida assevera ainda que, as escritas diaspóricas podem ser produzidas por 
autoras que vivenciaram a experiência da diáspora e passaram pelos efeitos delas, 
ou ainda por aquelas que por pertencerem a uma família diaspórica vivenciam o 
sentimento de estar em “um espaço intermediário e intermediado no país anfitrião, 
sem deixar de experienciar o deslocamento, a desestabilização, o desenraizamento 
que a história familiar lhe confere como herança” (ALMEIDA, 2015, p. 67). 
    Neste contexto de diáspora como herança familiar é que se encontra a escritora 
Conceição Evaristo, que se utiliza das memórias dos seus, de suas próprias 
memórias e da criatividade para que, em Becos da memória, a narradora-condutora, 
Maria-Nova possa contar as histórias dos seus antepassados entrelaçadas às 
histórias dos seus do presente e de sua própria história.  

Em Becos da memória, o deslocamento é um tema muito central, pois a 
favela é personificada e deslocada do lugar de onde é para outros lugares. A trama 
se desenrola em torna da diáspora coercitiva que está ocorrendo na favela onde 
Maria-Nova vive com sua família e muitos amigos, a favela está sendo removida e 
os moradores estão sendo distribuídos para diversos lugares. Assim os 
deslocamentos e suas consequências permeiam toda a narrativa. 
    Assim, os deslocamentos perpassam toda a narrativa de duas maneiras. A 
primeira é na experiência coletiva das personagens que moram na favela, que na 
época de sua ocupação vieram dos mais variados lugares e a constituíram e no 
enredo estão sendo removidas juntas. E em segundo lugar as experiências 
individuais das personagens que também são narradas por Maria-Nova.  
    Esses deslocamentos são consequências de um passado nacional colonial e 
também do neo-colonialismo que se configura a partir da exploração capitalista 
moderna.  
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As consequências desses deslocamentos são notórias em várias 
personagens, como Tio Totó, que vive em constante diáspora. Quando ele se 
entendeu por gente já morava em um lugar que ele sabia que não era onde nasceu. 
Após dois deslocamentos geográficos coercitivos em busca de melhores condições 
de trabalho e de vida, ela já tinha perdido duas esposas e uma filha. E nas duas 
perdas ele se viu “são, salvo e sozinho” (EVARISTO, 2018, p. 90). 

Os deslocamentos são perceptíveis também em Negro Alírio, que tal qual Tio 
Totó, quando se entendeu por gente também sabia que “nascera bem longe dali” 
(EVARISTO, 2018, p. 54). Seu primeiro deslocamento consciente foi voluntário, em 
busca de novos saberes, e em busca de ensinar aos outros o que ele sabia.  

Seu segundo deslocamento, no entanto, foi coercitivo por motivo de 
perseguição política. Ele foi trabalhar em um porto, e lá os trabalhadores “sabiam 
tudo de sindicato, de leis, direitos e deveres […] conseguiam incomodar, quando 
faziam greve, o Brasil inteiro. Só que sofriam represálias depois das greves” 
(EVARISTO, 2018, p. 96). Depois de um desses movimentos grevistas, Negro Alírio 
se viu impelido a fugir, chegando à favela. 

Os deslocamentos apresentados nos exemplos de Tio Totó e Negro Alírio já 
revelam muitos dos efeitos desse fenômeno nos indivíduos. No entanto, revela ainda 
que tais efeitos se mostram ainda mais intensos na vida das mulheres que passam 
pelo mesmo processo. Tal como o ocorrido com Miquilina e Catita, esposa e filha de 
Tio Totó, que foram levadas pelo rio, e o deslocamento teve como principal 
consequência a morte. 

Para outras personagens a condição diaspórica já afetava suas vidas e suas 
identidades há muito tempo. O iminente deslocamento da favela já estava trazendo 
consequências para essas habitantes que após um passado de privações se viam 
diante das incertezas do futuro, sobretudo, Maria-Nova, por ser sua primeira 
experiência de deslocamento. 

Grande parte dos moradores da favela, sobretudo os mais idosos, já havia 
passado por diversas experiências de deslocamentos que afetaram suas vidas e 
suas identidades. Como Mãe Joana que é retratada como uma criança brincalhona, 
“feliz, vivia os dias em grandes saltos pelos campos afora” (EVARISTO, 2018, p. 30) 
e na vida adulta é relatada como uma mulher totalmente diferente da criança que 
fora e não demonstrava seus sentimentos, e só sorria para dentro, “não alardeava o 
seu sentimento” (EVARISTO, 2018, p. 29). 

Bondade conta à Maria Nova a história de um deslocamento muito marcante 
para ela, pois é carregado de muita dor. Trata-se da partida da favela de uma 
menina que tinha a mesma idade que ela, Nazinha. Ela foi vendida pela própria mãe 
a um homem para satisfazer seus desejos. Esta história deixa Maria-Nova muito 
triste, pois ela sente a dor de Nazinha e “se angustiava por sua amiga” (EVARISTO, 
2018, p. 39). 

A primeira descrição de Mãe Joana, mãe de Maria-Nova e irmã de Maria-
Velha, era de uma mulher “triste. Não sorria nunca”, nem por dentro como sua irmã, 
e “Maria-Nova não entendia a seriedade, a falta de risos e sorrisos da mãe” 
(EVARISTO, 2018, p. 47), este comportamento, das duas irmãs, se explica por suas 
histórias de vida. De deslocamentos e incertezas, por uma vida em que se sabe ser 
escravas da sua condição de vida. 

Vó Rita é descrita como uma mulher muito amorosa e sempre feliz, na favela 
“todos gostavam dela” (EVARISTO, 2018, p. 86), porém, ela também se mostrava 
muito triste devido ao desfavelamento, o banzo a consumia e ela “estava desolada, 
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só que escondia. Não podia e nem queria deixar transparecer a tristeza […] aliás, 
todos andavam amargurados” (EVARISTO, 2018, p. 85).  

Embora os deslocamentos do passado tivessem tido grandes consequências 
para essas personagens, o deslocamento que estava por vir era que desestruturava, 
além da favela, as pessoas que ali viviam e agora se viam obrigados a partir mais 
uma vez. Um deslocamento coletivo que espalhava um ódio contagiante, que a 
todos fazia sofrer, 

um ódio que passara a existir entre pessoas que até então se gostavam 
tanto e que era um sentimento dirigido à pessoa errada. O homem que 
espancava a mulher que exigia mais dinheiro para as compras. [...] A mãe 
que batia raivosamente no filho mais velho. […] o ódio do Tutuca, menino 
que fazia carreto na feira e, um dia, a tentação foi maior, rápido tirou uma 
maçã da banca. O dono viu, ficou enfezado. “moleque ladrão, vai trabalhar 
vagabundo!” […] “Não sou ladrão não! Trabalho, faço carreto na feira.” O 
ódio inchava no coração do menino” (EVARISTO, 2018, p. 137-138) 

 

As personagens adultas já passaram por grandes deslocamentos, as 
crianças, no entanto, passarão pelo primeiro, como é o caso de Maria-Nova. Elas 
estão sendo deslocadas do lugar que conhecem por lar, por isso este deslocamento 
causa muita ansiedade.  

Tal situação tem como efeito sobre essas personagens o Banzo, que segundo 
a própria obra pode ser definido como “saudades de um tempo, de um lugar, de uma 
vida que […] nunca vivera” (EVARISTO, 2018, p. 63), ou conforme a literatura 
médica, pois e ele é estudado na medicina, não só como saudade, mas como 
“gravíssima doença, causada pela exacerbação do sentimento de saudades” 
(MENDES 1793, apud HAAG, 2010, p. 88). 

Assim, pode-se afirmar que o banzo, tão perceptível em Tio Totó, que não se 
conformava em ter que mudar-se mais uma vez, acometia a todos na favela e foi 
uma das causas da morte de Tio Totó. E diante da iminente retirada os moradores 
“ameaçados, ou melhor, confrontados diante do desfavelamento um desânimo 
amolecia a todos” (EVARISTO, 2018, p. 137) assim, o “plano de desfavelamento 
também aborrecia e confundia a todos” (EVARISTO, 2018, p. 116) e com isso “vinha 
o medo” (EVARISTO, 2018, p. 117).  

Todos esses sentimentos que acometiam aos moradores estão refletidos em 
Maria-Nova que “já tinha no sangue o banzo” (EVARISTO, 2018, p. 115) e por causa 
do desfavelamento “andava em dias de grande banzo. Tristeza por tudo, por fatos 
recentes e passados. Tristeza por fatos que testemunhara e por fatos que ouvira” 
(EVARISTO, 2018, p. 128). 

O sentimento de Maria-Nova representa o sentimento coletivo dos moradores 
da favela, como Tio Tatão  diz: “A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos 
vão se libertar, vão se realizar por meio de você” (EVARISTO, 2018, p. 111), ou 
seja, ela é composta das várias histórias que testemunha e ouve, fazendo parte de 
uma comunidade que foi dispersa de sua terra natal. Essas pessoas, conforme Hall, 
(2006, p. 24) “não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, 
irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, 
pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” (e não a uma “casa” 
particular)”. Consoante a esse pensamento, Thomas Bonnici afirma que a 
“identidade é uma espécie de fator coletivo compartilhado por pessoas da mesma 
história e ascendência” (2007, p. 146). 
Considerações Finais 

Como é possível observar, os deslocamentos em Becos da memória (2018) 
refletem a situação de segregação social vigente, até hoje, na sociedade brasileira. 
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Tal segregação nas cidades cosmopolitas afasta para mais e mais longe do centro e 
dos bairros nobres e do acesso a serviços e empregos uma população que 
historicamente vive em deslocamento em busca de condições de sobrevivência. 

Neste contexto, as mulheres são postas em condições mais subalternas que 
os homens, conforme aponta Almeida (2015), ao problematizar a subalternidade 
feminina embasada em Spivak (2010) “as mulheres estão ainda mais relegadas a 
um espaço de exclusão”, pois a elas, resta a morte como efeito desses 
deslocamentos e dessa segregação. Seja como no caso de Miquilina e Catita, que 
não chegaram ao outro lado do rio, ou nos casos de Nega Tuína ou Filó Gazogênia 
que morreram por falta de acesso a serviço de saúde. 

Assim a favela permanece hoje, conforme Evaristo (2018) sendo a senzala de 
outrora, sendo o espaço de segregação em que os indivíduos permanecem como 
escravos das suas condições de vida. Condições de vida que escravizam as 
pessoas e têm como consequência o banzo, não só como saudade, mas como 
doença que mata. 

 Desta maneira, é possível concluir que a favela onde se passa a narrativa de 
Becos da memória (2018), se traduz em local de subordinação e opressão impostas 
aos negros, e, sobretudo às mulheres, com raízes históricas que perduram desde o 
período escravocrata brasileiro até os dias atuais. 
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OS EFEITOS DO DESLOCAMENTO EM PONCIÁ VICÊNCIO:  
UMA POSSÍVEL LEITURA 

 

THE EFFECTS OF DISPLACEMENT ON PONCIÁ VICENCIA:  

A POSSIBLE READING 
 

Julia da Silva DANTAS (UFMT) 
 

RESUMO: O romance Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, se passa no final do século 

XIX e início do século XX e retrata a realidade vivida pelos descendentes de escravos no 
Brasil. Todo o enredo gira em torno do deslocamento da terra para a cidade, do campo para 
o espaço urbano, em um cenário de busca por oportunidades. A personagem protagonista, 
Ponciá, apresenta as histórias de vida dos habitantes da terra, marcadas por migrações e 
violências. O presente artigo investigará os efeitos desse deslocamento e das decorrentes 
consequências nas personagens, utilizando como aporte teórico os estudos pós-coloniais.  

PALAVRAS-CHAVE: Ponciá Vicêncio. Pós-colonial. Literatura. Diáspora. Identidade.  

Introdução 

O pós-colonialismo surgiu como um conjunto de teorias e orientação 
epistemológica por volta dos anos 1970, tendo como obra fundadora Orientalismo de 
Edward Said, e se estende até os dias atuais com cada vez mais força e relevância 
na academia. A teoria pós-colonial, segundo Santos e Meneses, constitui 

campo de teorias e formulações conceituais diversificadas que se 
aproximam pelos postulados intencionalmente contra-homogênicos, ou [...] 
formulações epistemológicas do sul, que têm em conta o contexto 
sociopolítico da produção e reprodução do conhecimento (2009, p. 11 apud 
MATA, 2016, p. 41), 

ou seja, um campo de estudo que aproxima o diverso, levando em consideração 
suas semelhanças, todavia de forma cuidadosa, para intencionalmente contrapor o 
discurso homogeneizante já propagado na realidade sociopolítica (neo) colonialista. 

De forma mais simplificada, apesar de não existir um consenso, o termo pós-
colonial é usado para “descrever a cultura influenciada pelo processo imperial, 
desde os primórdios da colonização até os dias de hoje” (BONNICI, 1998, p. 09), 
referindo-se então a produção literária desenvolvida pelos povos colonizados 
durante e após a experiência colonial. 

Tal conceito mescla o arquivo temporal e espacial, abrangendo um vasto 
leque de realidades, por exemplo, as experiências coloniais de países como Nigéria 
e Angola, que diferem muito das vividas pelos países latino-americanos. É na teoria 
pós-colonial que estas experiências aproximam-se, pelas semelhanças nas 
estratégias de dominação econômica e política empreendidas pela metrópole (e 
principalmente suas consequências). Contudo, chamam atenção para suas 
singularidades. 

Nesse sentido, Thomas Bonnici aponta algumas ambiguidades e afirma que a 
aceitação pura e simplesmente da teoria pós-colonial fabricada na academia 
ocidental, principalmente por estudiosos europeus para aplicação aos textos não-
europeus, constitui um dos maiores problemas; além disso, critica o hábito de dar 
voz apenas às literaturas em língua inglesa em detrimento de outras línguas, por 
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exemplo o português, trazendo então uma questão chave para a discussão: “Será 
que o subalterno não fala porque o pós-colonialismo fala e ouve somente a língua 
inglesa?” (BONNICI, 2005, p. 200). 

De acordo com ele, a literatura brasileira colonial apresenta poucas tentativas 
de análise das estratégias coloniais, dos mecanismos de subversão e menos ainda 
sobre a questão idiomática da apropriação da língua portuguesa, assim, autores 
como Silviano Santiago, Lynn Mário T. Menezes de Souza e Flávio Kothe 
configurariam raras exceções, uma vez que “esta nova estética ainda não informou a 
literatura brasileira que [...] poderia ser considerada pós-colonial.” (BONNICI, 1998, 
p. 08). 

Em um campo de estudo que propõe a intersecção das áreas do saber, que 
em consonância a Luckács critica a separação delas em unidades “na qual a 
literatura deve ficar separada da política” (BONNICI, 2006 p. 16), pois “a realidade 
entra na arte e é refletida por ela’ (Said, 2003, p. 17 apud BONNICI, 2006, p. 16) 
cujos princípios são a subversão e a luta contra o apagamento dos indivíduos que 
passaram pela experiência colonial, a prática comum de ignorar as literaturas latino-
americanas, para priorizar apenas as de língua inglesa e francesa, reproduz uma 
prática do próprio colonialismo que se critica e procura contrapor. 

Objetiva-se então, neste trabalho, analisar a obra Ponciá Vicêncio (2005) de 
Conceição Evaristo à luz da teoria pós-colonial, buscando identificar os efeitos dos 
deslocamentos desenvolvidos pelas personagens e as consequências da 
experiência diaspórica. Também, em concordância a Bonnici, evidenciar os 
elementos e características dessa obra pós-modernista (que retrata o período após 
a independência do Brasil), que permitem caracterizá-la como uma produção pós-
colonial. 

Trazendo a América Latina, mais especificamente o Brasil, para o centro e 
tornando-os palco das discussões, opta-se por analisar uma obra de uma autora 
brasileira: Maria da Conceição Evaristo de Brito, que nasceu em Belo Horizonte-MG 
em 1946. Conceição graduou-se em Letras pela UFRJ, em seguida tornou-se 
mestre em literatura pela PUC/RJ e doutora em literatura comparada pela UFF. 
Professora doutora e escritora, Conceição se tornou um dos principais nomes da 
literatura afro-brasileira, ou literatura negra, no país; em suas  obras, traz o negro 
como sujeito da literatura e escreve a partir das vivências, trazendo temáticas como 
a identidade e a experiência da diáspora, nitidamente visíveis na obra escolhida 
(Ponciá Vicêncio). 

Ponciá Vicêncio como literatura pós-colonial diaspórica 

Retomando a menção a Lukács, é importante ressaltar que ao criticar a 
separação da literatura e da política em unidades distintas, ele não se preocupa em 
discutir experiências individuais de um leitor ou de um autor acerca de um romance, 
mas considera um contexto/cenário abrangente e coletivo, trazendo então a 
concepção de cultura “como um locus de rupturas e dissonâncias arcabouço que 
‘sistematiza os processos pelos quais a realidade entra na arte e é refletida por ela’” 
(Said, 2003, p. 17 apud BONNICI, 2006 p. 16).  

Admitindo-se então a literatura e a arte como formas de expressão da 
realidade, fornecendo um é possível observar, como alega Inocência Mata, que as 
literaturas pós-coloniais refletem “a situação de luta da cultura e sociedade públicas 
do Terceiro Mundo” (2008, p. 31), por meio das histórias individuais do personagem. 
Segundo ela, tais literaturas “projetam uma dimensão política na forma de alegoria 
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nacional” (2008, p. 31), ao construir seus personagens como espelhos, através dos 
quais se observa a história coletiva. 

Nesse sentido, Mata argumenta que o personagem das literaturas pós-
coloniais desempenha o papel de falar “os anseios e demônios de sua época, dando 
voz àqueles que se colocam, ou são colocados, à margem da ‘voz oficial’” (2008, p. 
21), sendo essa uma estratégia do autor, que possui plena consciência e 
responsabilidade pelo que diz ou faz seus personagens dizerem, “daí poder pensar-
se que o indizível de uma época só encontra lugar na literatura” (2008, p. 21), o que 
estabelece perfeito diálogo e concordância com a fala de Bonnici quando ele afirma 
que “a linguagem é extremamente poderosa para construir textos anticoloniais” 
(2005, p. 195). 

Tendo pleno domínio dessa linguagem como recurso anticolonial, Conceição 
Evaristo constrói uma narrativa baseada na história da protagonista Ponciá Vicêncio, 
mas que aborda diversos outros pontos no decorrer do livro. A história se ambienta 
tempo-espacialmente no Brasil Império, apesar de não acontecer de forma explícita 
uma localização feita pelo narrador ou pelos personagens, diversos trechos que 
fazem referência aos acontecimentos históricos da época permitem inferir que de 
fato seja isso. 

“Três ou quatro dos seus, nascidos do ‘ventre livre’, entretanto, como muitos 
outros, tinham sido vendidos” (EVARISTO, 2005, p. 50). Quando apresenta ‘ventre 
livre’ refere-se a uma das leis assinadas pela Princesa Isabel, antecedente à 
abolição da escravidão, na qual tornavam-se livres (apenas no texto da lei, diferente 
da realidade, o que é reforçado pelo emprego das aspas) os filhos das escravas 
nascidos a partir daquela data. Ou então o seguinte trecho “A cana, o café, toda a 
lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos” (EVARISTO, 2005, p. 82), 
nessa passagem são elencados produtos típicos da produção brasileira no período 
colonial que se valiam da mão de obra escrava, principalmente a cana-de-açúcar e o 
café. 

Tendo localizado o tempo e o espaço em que se desenvolve a narrativa, 
parte-se para o enredo. Ponciá Vicêncio é uma garota que vive na roça com sua 
família, o pai, a mãe e o irmão, enquanto os homens trabalham na lavoura nas terras 
dos brancos, ela e a mãe trabalham o barro e fabricam utensílios diversos. Todos os 
indivíduos da família são livres, mas filhos e netos de escravos continuaram vivendo 
em regime idêntico à escravidão, por isso com o passar dos anos, Ponciá se sente 
sufocada com aquela realidade e decide partir para a cidade em busca de uma vida 
nova e melhor, seu plano era retornar para buscar os seus quando estivesse bem 
estabelecida. 

Todavia, a sorte não estava ao lado de Ponciá e muitas dificuldades, muitos 
contratempos acabaram atrasando significativamente seu retorno. No período em 
que esteve fora, seu irmão, Luandi José Vicêncio, também partira em direção à 
cidade, na tentativa de encontrá-la. O desencontro dos dois cria três histórias 
paralelas, simultaneamente: Ponciá tenta trabalhar e sonha com o retorno; Luandi 
procura pela irmã enquanto se esforça para se tornar soldado e a mãe deles fica 
sozinha em casa esperando, devido ao falecimento do pai antes mesmo da partida. 

Até que um dia a mãe, Maria Vicêncio, decide procurar pelos filhos e inicia 
sua jornada. Ponciá e Luandi conseguem retornar a casa separadamente, sem ter 
conhecimento do retorno um do outro e ao encontrar a casa vazia voltam para a 
cidade. Com a ajuda dos outros moradores da vila, foram sendo informados sobre 
os retornos e aos poucos foi se tornando mais fácil encontrar-se novamente. 
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Primeiro é a mãe que encontra Luandi e depois ambos encontram novamente 
Ponciá, encerrando assim a narrativa. 

Analisar-se-á mais detalhadamente o enredo, apresentou-se primeiramente 
um breve panorama para explicitar a presença marcante da diáspora na vida das 
personagens, sendo possível até afirmar que constitui um elemento base sobre o 
qual a narrativa é construída e se desenvolve. 

Além disso, é interessante trazer para a discussão os elementos que marcam 
a colonialidade presentes na obra, como por exemplo, a escravidão em um primeiro 
momento, a relação servil que configurava uma continuação desta logo após e a 
perduração do racismo. Todos esses fatores se coadunam desencadeando uma 
insatisfação, desejo de mudança e consequente deslocamento em busca de efetivar 
esse desejo. Nesse sentido, a diáspora pode ser entendida então como corolário da 
colonialidade observável dentro da obra. 

De acordo com Bonnici, “o termo diáspora refere-se ao trauma coletivo de um 
povo que voluntária ou involuntariamente foi banido da sua terra e, vivendo num 
lugar estranho, sente-se desenraizado de sua cultura e de seu lar” (2005, p. 193). A 
diáspora, então, é relativa ao movimento, a mudança de um lugar para outro, 
“implica conotações de movimento disperso, disseminação, descentramento e 
displaçamento” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, p. 39). 

A literatura diaspórica, além de caracterizar a fluidez espacial e uma 
“mobilidade incrustada no romance” (MISHRA, 2007, p. 5), também pode fazer 
alusão às consequências desta experiência de deslocamento e à  realidade da vida 
no novo espaço geográfico. Por isso, a vivência diaspórica constitui terreno fértil 
para literatura, uma vez que “a relação entre o ato de narrar e a experiência humana 
de mobilidade sempre se constituiu em estratégia proveitosa para se pensar o 
literário” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, p. 38). 

Braga chama a atenção para o fato de que “a representação ficcional da 
diáspora na produção literária contemporânea se dá pela sobreposição de dois eixos 
analíticos, a saber: o coletivo e o individual” (2014, p. 40), ou seja, cada eixo 
representa uma faceta de realidade: o coletivo reflete as experiências de grupo, de 
várias pessoas juntas; enquanto que o individual traz aquilo que um indivíduo 
específico vivencia. Contudo, na literatura o eixo individual pode ser 
estrategicamente elaborado e desenvolvido, de forma a representar na história de 
um as lutas de vários, um possível cruzamento entre ambos os eixos. É o que 
Conceição Evaristo faz ao elaborar Ponciá Vicêncio, e contar por meio dela, do 
irmão e da mãe as lutas e vivências de todo um grupo, o seguinte trecho confirma 
isso: “Eram trabalhos que contavam partes de uma história. A história dos negros 
talvez. [...] Bom que ela se fizesse reveladora” (EVARISTO, 2005, p. 130).  

A identidade na diáspora 

A diáspora de forma mais específica é um elemento intrínseco e 
possivelmente constituinte na obra, ao longo da narrativa Ponciá se desloca da Vila 
para a cidade e vice-versa três vezes, o irmão faz o mesmo trajeto duas vezes e a 
mãe vai indo e voltando de vila em vila, aumentando cada vez mais a distância 
percorrida. 

O mais interessante é que a diáspora já se fazia presente nas vidas deles 
antes mesmo da partida súbita de Ponciá, os homens da vila tinham de ir para as 
terras dos brancos para trabalhar, como se observa a seguir: “Tinha mais um irmão 
que pouco brincava com ela, pois acompanhava o pai no trabalho da roça, nas 
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terras dos brancos. Ela e a mãe ficavam dias e dias sem ver os dois” (EVARISTO, 
2005, p. 18). 

É possível perceber na obra que a viagem empreendida por Ponciá 
representa exatamente aquilo que a teoria pós-colonial caracteriza como diáspora, 
ela saiu de sua terra, abriu mão de sua família e sua vida para buscar em outro lugar 
uma possibilidade de reescrever sua história, de viver mais e melhor. “Quando 
Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nascera, a decisão chegou forte e 
repentina. Estava cansada de tudo ali” (EVARISTO, 2005, p. 32). 

Por que uma ida tão repentina, como um gesto de quase fuga? Ponciá não 
conseguiu explicar que sua urgência nascia do medo de não conseguir 
partir. Do medo de recuar, do desespero por não querer ficar ali repetindo a 
história dos seus (EVARISTO, 2005, p. 38). 

 

Porque “ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova. 
[...] partiu no trem do outro dia [...] Nem tempo de se despedir do irmão teve” 
(EVARISTO, 2005, p. 32). 

“O deslocamento, característico da contemporaneidade, pode ser indicativo 
de frustração e insatisfação como também de busca para a ascensão social.” 
(BONNICI, 2006, p. 23). Assim, Ponciá partiu voluntariamente para uma nova 
realidade, todavia esse querer é um desejo motivado por aspectos exteriores a ela, 
não sentiu vontade de se aventurar pelo mundo e conhecer coisas novas, a 
motivação foi a esperança de uma melhora de vida. Desta forma, apesar de 
voluntária, essa movimentação tem muito de involuntário também nas entrelinhas, 
como se observa no seguinte trecho: “A crença era o único bem que ela havia 
trazido para enfrentar uma viagem que durou três dias e três noites.” (EVARISTO, 
2005, p. 35). 

Após a decisão repentina de se mudar e uma longa viagem, Ponciá chegou 
na cidade e encontrou-se completamente só, “não divisou um rosto conhecido, 
experimentou um profundo pesar, embora soubesse de antemão que não havia 
ninguém esperando por ela” (EVARISTO, 2005, p. 34). A partir da chegada, 
enfrentou situações difíceis, como dormir na rua, até conseguir arranjar um emprego 
e começar a trabalhar. Ponciá, como a maioria dos imigrantes, tinha esperança de 
que seria ela a ditar o próprio futuro. 

De acordo com Albert Memmi, “aquele que nunca deixou seu país e os seus, 
nunca saberá a que ponto lhes é apegado” (2007, p. 177), por isso depois que 
Ponciá deixa a Vila Vicêncio e passa a viver em solitude na cidade, ela se dá conta 
do imenso vazio que a ausência da família provoca, “ao se lembrar da mãe, sentiu 
um aperto no peito” (EVARISTO, 2005, p. 22) e percebe que “a dor da ausência da 
mãe e do irmão aconteceu mais forte ainda” (EVARISTO, 2005, p. 57), uma vez que 
“já estava há tempo fora do povoado e tinha uma saudade intensa dos que tinham 
ficado” (EVARISTO, 2005, p. 45). 

Algo importante a ser destacado é que nas sociedades pós-coloniais “as 
desigualdades de gênero mantêm a classe das mulheres operárias nas ocupações 
profissionais mais marginalizadas e mais mal (ou não remuneradas)” (BONNICI, 
2006, p. 15), o mesmo acontece com Ponciá, que além de encontrar dificuldades 
para arranjar trabalho, passa a executar tarefas domésticas com baixa remuneração, 
“Ela que muitas vezes saía junto com ele na labuta diária do fogão, da limpeza, das 
trouxas de roupa nas casas das patroas” (EVARISTO, 2005, p. 54). 

Aliando-se a ausência dos integrantes familiares, à solitude, com a condição 
sociopolítica a qual se é submetida, é possível perceber que as personagens 
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“tendem à desilusão e à decepção e, em certos casos, ao desespero” (BONNICI, 
2006, p. 17). Todos esses fatores interligados propiciam uma situação de 
objetificação do indivíduo, característica da colonialidade, quando Sartre “discursa 
sobre a construção da pessoa como Sujeito em relação ao Outro” (BONNICI, 2006, 
p. 14) ele chama atenção para a reciprocidade. 

Ou seja, uma pessoa pode ser Sujeito e também pode ser objeto para o outro 
simultaneamente, “nas sociedades pós-coloniais, porém, o sujeito e o objeto 
pertencem inexoravelmente a uma hierarquia em que o oprimido é fixado pela 
superioridade moral do dominador” (BONNICI, 2006, p. 14), isto é, “a opressão, o 
silêncio e a repressão das sociedades pós-coloniais decorrem de uma ideologia do 
sujeito” (BONNICI, 2006, p. 14), que promove um anulamento da subjetividade do 
colonizado, restando-lhe apenas o papel de objeto perante o colonizador. 

As identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso 
implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por 
meio da relação com o outro, da relação com aquilo que não é, com 
precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de seu 
exterior constitutivo, que o significado ‘positivo’ de qualquer termo - e, 
assim, sua ‘identidade’ - pode ser construído (Derrida, 1981; Laclau, 1990; 
Butler, 1993 apud HALL, 2000, p. 110). 

Em um cenário no qual todos esses elementos se coadunam provocando a 
objetificação de Ponciá e consequente impacto sobre a identidade, a protagonista 
vivencia uma espécie de disforia, desilusão e desespero que Thomas Bonnici afirma 
anteriormente. “Ponciá havia tecido uma rede de sonhos e agora via um por um dos 
fios dessa rede destecer e tudo se tornar um grande buraco, um grande vazio” 
(EVARISTO, 2005, p. 23), por isso ela  

perguntava-se se valera a pena ter deixado a sua terra. O que acontecera 
com os sonhos tão certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, 
eram certezas! Certezas que haviam sido esvaziadas no momento em que 
perdera o contato com os seus. E agora feito morta-viva, vivia (EVARISTO, 
2005, p. 33). 

Hall entende que nessa realidade de descentramento é preciso pensar o 
sujeito a partir de sua nova posição, como ele mesmo afirma “é não um abandono 
ou abolição, mas uma reconceptualização do ‘sujeito’” (2000, p. 105), o qual se 
encontraria deslocado dentro do paradigma. Assim, Ponciá estaria deslocada dentro 
de sua própria concepção de identidade, as estruturas que ela acreditava 
fundamentá-la foram abaladas devido à experiência diaspórica e ela “sabia apenas 
que, de uma hora para outra, era como se um buraco abrisse em si própria, 
formando uma grande fenda, dentro e fora dela, um vácuo com o qual ela se 
confundia. Mas continuava, entretanto, consciente de tudo ao redor” (EVARISTO, 
2005, p. 44). 

A personagem passava seus dias apática, apenas relembrando sua vida e 
sem ânimo para realizar qualquer atividade, “por várias vezes sentiu o vazio, a 
ausência de si própria.” (EVARISTO, 2005, p. 63), contudo a maior confirmação de 
que a identidade de Ponciá Vicêncio havia sofrido uma ruptura vem quando ela se 
questiona “Quem era ela? Não sabia dizer” (EVARISTO, 2005, p. 92). 

Tal comportamento levou os outros personagens a acreditarem que ela 
estaria ficando louca, realizando-se então uma herança de seu avô Vicêncio, devido 
a revolta suicida que ele pôs em prática, em um momento de desespero, por sua 
condição ainda de exploração e escravização. A crença dos outros personagens de 
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que a situação de Ponciá seria uma consequência da herança familiar revela uma 
visão do sujeito “como sendo a fonte dos significados dos quais, na verdade, ele é 
um efeito” (Pêcheux, 1981, p. 101-2 apud HALL, 2000, p. 115). Sendo assim, a 
condição disfórica de Ponciá revela-se como consequência da experiência do 
deslocamento que ela vivenciou. 

Além disso, há outras situações vivenciadas graças a diáspora que revelam a 
colonialidade inerente, por exemplo, Bonnici argumenta que as personagens 
femininas da literatura pós-colonial “enfrentam a ideologia patriarcal/colonial, 
representada [...] por personagens concretas (pai, marido, empregadores, 
professores)” (2006, p. 23) e no caso de Ponciá isso se materializa na figura do 
marido dela, que “ultimamente andava muito bravo com ela, por qualquer coisa lhe 
enchia de socos e pontapés. Vivia a repetir que ela estava ficando louca” 
(EVARISTO, 2005, p. 54). 

Observe os seguintes trechos, em que Ponciá é submetida à opressão de 
gênero manifestada materialmente por meio da violência, revelando a dupla 
colonização das mulheres, a qual Du Plessis afirma “Uma mulher da colônia é uma 
metáfora da mulher como colônia” (1985 apud BONNICI, 1998, p.13) e que segundo 
Bonnici tal colonização dupla do corpo feminino culmina da “objetificação da mulher 
pela problemática da classe e da raça” (1998, p. 14): 

Desde o dia em que o homem de Ponciá havia batido nela tanto e tanto, a 
ponto de fazer sangrar-lhe a boca, depois condoído do sofrimento que 
infligira à mulher, nunca mais ele a agrediu e se tornou carinhoso com ela. 
Foi tanto pavor, tanto sofrimento, tanta dor que ele leu nos olhos dela, 
enquanto lhe limpava o sangue, que descobriu não só o desamparo dela, 
mas também o dele. Descobriu como eram sós (EVARISTO, 2005, p. 111). 

“Ao ver a mulher tão alheia, teve desejos de trazê-la ao mundo à força. Deu-
lhe um violento soco nas costas, gritando-lhe pelo nome. Ela lhe devolveu 
um olhar de ódio. Pensou em sair dali, ir para o lado de fora, passar por 
debaixo do arco-íris e virar logo homem. Levantou-se, porém, amargurada 
de seu cantinho e foi preparar a janta dele” (EVARISTO, 2005, p. 17). 

Além disso, o “sistema capitalista e suas consequências (o racismo, os 
resquícios de apartheid, a exclusão, a subalternação)” (BONNICI, 2006, p. 23) 
também se fazem presentes na obra. O seguinte trecho ilustra bem: “E que Luandi 
não levasse a mal o que ele ia dizer, mas quase todo negro era vagabundo, 
baderneiro, ladrão e com propensão ao crime. Poucos, muito poucos, eram como o 
Soldado Nestor e ele” (EVARISTO, 2005, p. 121). 

Tal afirmação evidencia a prática do colonizador, de instituir e acusar de 
forma unânime e global as características do outro “de maneira que nenhum 
colonizado é salvo, nem nunca poderia ser” (MEMMI, 2007, p. 120), assim, 
paulatinamente “se degradam, uma a uma, todas as qualidades que fazem do 
colonizado um homem. E a humanidade do colonizado, recusada pelo colonizador, 
torna-se de fato, para ele, opaca” (MEMMI, 2007, p. 122-3) porque “pouco importa 
ao colonizador o que o colonizado verdadeiramente é” (MEMMI, 2007, p. 121). 

Isso colabora para a formação de cenários de objetificação e anulamento da 
subjetividade do indivíduo, tal qual a vivenciada por Ponciá. “A carga de alteridade e 
objetificação produzida no sujeito colonizado e em toda a sua cultura foi tão 
devastadora e abrangente” (BONNICI, 2005, p. 199),  que leva a afirmar que além 
de matar “materialmente o colonizado. É preciso acrescentar que ela o mata 
espiritualmente” (MEMMI, 2007, p. 189). 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 309-317 

 

316 

De fato, a relação colonial deixa marcas profundas, que a primeira vista 
podem não ser percebidas, por exemplo, na obra há uma estratégia da narradora de 
apresentar Ponciá majoritariamente apenas pelo primeiro nome, que a princípio é 
justificado como um desagrado que a personagem tem pelo sobrenome, mas que 
posteriormente revela-se como uma manobra de subversão e negação do 
colonizador, uma vez que “o pai, a mãe, todos continuavam Vicêncio. Na assinatura 
dela, a reminiscência do poderio do senhor, de um tal coronel Vicêncio. O tempo 
passou deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens” 
(EVARISTO, 2005, p. 27). 

Considerações Finais 

Tendo em mente que o Brasil e os outros países da América-Latina também 
passaram pela experiência da colonização, assim como muitos dos países africanos 
experimentaram as mesmas estratégias de dominação, lidando atualmente com 
consequências semelhantes, há uma crítica na teoria pós-colonial de que as 
literaturas desses países também se enquadrem nesse campo de pesquisa. 

Por isso, Ponciá Vicêncio, da autora Conceição Evaristo, foi objeto de estudo 
nesse artigo tendo como base a teoria pós-colonial. Tornou-se evidente que a 
história se passa no contexto imediatamente após a independência política do país, 
contribuindo então para a suposição de que possa ser definido como pós-colonial. 

Além disso, analisou-se a disforia identitária vivenciada pela protagonista, 
como consequência da diáspora semi-voluntária a qual foi submetida, levando em 
consideração a abordagem discursiva que “vê a identificação como uma construção, 
como um processo nunca completado” (HALL, 2000, p. 106) , entendendo a 
identificação como “um processo de articulação, uma suturação, uma 
sobredeterminação, e não uma subsunção” (HALL, 2000, p. 106) de forma a 
contrariar a noção comum de identidade “construída a partir do reconhecimento de 
alguma origem comum” (HALL, 2000, p. 106). 

Portanto, conforme Kobena Mercer “a identidade somente se torna uma 
questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e 
estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza” (Mercer, 1990, p. 43 
apud HALL, 2000, p. 09), por isso, Ponciá e diversos outros personagens 
deslocados só percebem a ruptura e reinvenção de suas identidades após as 
experiências de deslocamento em suas vidas. 

Cláudio Roberto Vieira Braga e Glaucia Renate Gonçalves, no artigo 
Diáspora, espaço e literatura: Alguns caminhos teóricos listam diversas 
características comuns que permitem definir uma categoria como literatura 
diaspórica. Dentre elas temos, a representação de “comunidades na diáspora, com 
personagens que representam sujeitos diaspóricos” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, 
p. 45), o que se observa em Ponciá, pois tanto a protagonista quanto os 
personagens secundários realizam inúmeros deslocamentos ao longo da narrativa 
aliados a “ideias de movimento e cruzamentos [...] articuladas à dispersão diaspórica 
que tem início na terra natal” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, p.  45). 

Também há a apresentação do “fator, ou fatores, que a causaram” (BRAGA e 
GONÇALVES, 2014, p. 45) que se apresenta na obra como a insatisfação com a 
condição socioeconômica familiar. Temos ainda a construção do “enredo de forma 
não linear” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, p. 45) que “realiza-se por meio de um 
estilo narrativo fragmentado ou disperso” (BRAGA e GONÇALVES, 2014, p. 45) o 
que ocorre em Ponciá, pois grande parte da história é contada a partir das 
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memórias, ou flashbacks da protagonista, que se intercalam com os retornos ao 
momento presente. 

A presença do “conflito e a intriga [...] clima tenso” (BRAGA e GONÇALVES, 
2014, p. 45) acontece em diversos momentos, na revolta suicida do avô Vicêncio, as 
agressões que Ponciá sofre do marido, na morte de Bilisa e outros. Por fim, 
“explicita um posicionamento político, já que narrativas diaspóricas geralmente dão 
voz a minorias displaçadas, ignoradas e silenciadas” (BRAGA e GONÇALVES, 
2014, p.  46), observável ao longo de toda a narrativa, mas principalmente nestes 
trechos  

Bom que ela se fizesse reveladora, se fizesse herdeira de uma história tão 
sofrida, porque enquanto o sofrimento estivesse vivo na memória de todos, 
quem sabe não procurariam, nem que fosse pela força do desejo, a criação 
de um outro destino (EVARISTO, 2005, p. 130).  

Se a voz de Luandi não fosse o eco encomprido de outras vozes-irmãs 
sofridas, a fala dele nem no deserto cairia. Poderia, sim, ser peia, areia nos 
olhos dele, chicote que ele levantaria contra os corpos dos seus 
(EVARISTO, 2005, p. 96). 

Assim, de uma longa lista de características, a obra escolhida se enquadra 
em quase todos, o que corrobora firmemente para a possibilidade de afirmá-la como 
uma produção pós-colonial, a qual aborda temáticas de deslocamento, de opressões 
raciais, de gênero e de classe, que dá voz aos silenciados e que organiza-se como 
uma tentativa de subversão e contestação, uma das principais características 
observáveis na obra Ponciá Vicêncio e em outras de Conceição Evaristo.  
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OS RESTOS NO CAMINHO: O RITO DE PASSAGEM ENQUANTO 
CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

 

THE REST ON THE WAY: THE RITE OF PASSING AS IDENTITUARY 
CONSTRUCTION 

 
Andressa de Souza SILVA (UnB) 

 
RESUMO: Este artigo pretende analisar os contos Menina a Caminho, de Raduan Nassar e 
Restos do Carnaval, de Clarice Lispector percorrendo o percurso de caminhada das 
personagens-protagonistas num movimento de amadurecimento a partir da compreensão do 
rito de passagem da infância para a puberdade, por meio da descoberta da sexualidade, 
num contexto de poder dominante consolidado na sociedade brasileira desde o período 
colonial até a atualidade, sustentado pela violência como inflexão. A análise se pauta na 
percepção de que estas meninas, inseridas num contexto de pobreza e de violência, são 
levadas pela sociedade a saírem da infância precocemente ainda sem entrarem na fase 
adulta, permanecendo, portanto, num caminho de ausência. O modo como a sociedade 
trata as crianças, principalmente meninas, às leva a um processo de responsabilidade que 
culmina na perda da infância uma vez que elas estão inseridas num contexto de pobreza, 
de violência e de vulnerabilidade sociais amplamente marcadas de modo que as duas 
narrativas possuem um diálogo bastante importante sobre condutas sociais frente essas 
questões. Para o alcance do objetivo será realizada a metodologia da análise comparativa 
entre textos literários e teorias históricas e sociais bem como a fundamentação da crítica 
literária. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Rito. Sexualidade. Violência. Identidade.  
 

A sexualidade e o lugar da criança na sociedade 

Ainda que os movimentos libertários, sobretudo a revolução dos valores e 
costumes do final dos anos de 1960 nas sociedades ocidentais tenham trazido 
liberdade sexual, a sexualidade feminina continua sendo um tabu social, 
principalmente, quando se fala do autoconhecimento a partir da exploração do 
próprio corpo. 

O tema da sexualidade feminina fica ainda mais velado quando se trata da 
descoberta sexual de meninas que transitam entre a infância e a puberdade, 
momento de grandes transformações, mas que é carregado de silenciamento e de 
constrangimento. Falar da sexualidade da menina é um tema quase proibido, que 
ganha status de profanidade, desse modo, quando a literatura se coloca como 
geradora desta questão, ela se posiciona como transgressora, É nesse lugar de 
transgressão que se situam as duas obras a serem analisadas neste artigo: Restos 
do Carnaval, de Clarice Lispector e Menina a Caminho, de Raduan Nassar. Ambas 
trazem em sua narrativa a descoberta da sexualidade das garotas, que num dado 
momento (pode-se ser entendido como um momento de epifania) deixam, pelo 
menos em parte, o mundo infantil e adentram ao mundo adulto, ao que parece, 
forçadas pelo amadurecimento precoce a partir de contato com a violência 
psicológica, existencial e física. Assim, faz-se importante pensar na abordagem do 
início da sexualidade feminina a partir do viés do amadurecimento precoce das 
meninas na sociedade brasileira pós-colonial, inseridas num contexto de violência 
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seja física ou simbólica em que o rito de passagem é antecipado face ao sofrimento 
imposto às protagonistas. 

Em ambos os contos, as personagens, que são meninas de faixas etárias 
próximas (mais ou menos oito anos de idade) são profundas e apresentam um 
movimento de busca de si, diferentemente de outras obras que posicionam a criança 
como um ser linear e raso. Essas representações são reflexo do modo como o 
universo infantil vem sendo tratado pela sociedade durante as décadas.  

O processo de tratamento da criança e de reconhecimento da infância 
perante a sociedade mudou durante os séculos. Antigamente as crianças eram 
tratadas como um adulto, elas participavam de todas as ações familiares e sociais 
sem que suas particularidades e desenvolvimento psicológico fossem levados em 
consideração: 

Na sociedade antiga, não havia a ‘infância’: nenhum espaço 
separado do ‘mundo adulto’. As crianças trabalhavam e viviam junto 
com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência 
(nascimento, doença, morte), participavam junto deles da vida 
pública (política), nas festas, guerras, audiências, execuções, etc., 
tendo assim seu lugar assegurado nas tradições culturais comuns: 
na narração de histórias, nos cantos, nos jogos. (RICHTER, 1979 
apud ZILBERMAN, 2003, p. 36), 

  Este fato causava muitos danos físicos, sociais e psicológicos que tinham 
como consequência a alienação, a submissão e, principalmente, a violência imposta 
a essa parcela social. Áries (2012, p. 99) afirma que na antiguidade havia a 
inexistência do sentimento da infância:  

 
Na sociedade medieval, [...] o sentimento da infância não existia 

[...] assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude 
constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade 
dos adultos e não se distinguia mais destes. 

Desta maneira, a criança não possuía voz nem lugar na sociedade, ela era 
considerada um mini-adulto, assim, muitas meninas eram obrigadas pelos pais a se 
casarem quando iniciavam a sua puberdade, logo, saíam da casa dos pais e 
passavam a ser submissas aos seus maridos, de modo que estavam sempre 
controladas pela sociedade patriarcal. 

Foi no século XVIII que a infância ganhou uma nova dimensão e passou a ser 
considerada, as particularidades das crianças passaram a ser consideradas como 
importantes e elas se tornaram um grupo de status especial, distinto dos adultos, 
com suas instituições especiais próprias, como as escolas e seus próprios circuitos 
de informações. Desta forma, o mundo da criança passou a ser diferenciado do 
mundo do adulto, mas essa categorização gerou uma nova situação em a criança 
passou a ser diferente, o seu significante tornou-se um status cor de vulnerabilidade 
e ela foi posta num outro lugar, que pode ser dado como um lugar de ausência o que 
ratifica a submissão desse grupo ao poder dos mais velhos. 

Andrade (1998), ao investigar determinadas famílias, identificou uma 
problemática que vem sendo mantida e sustentada por um imaginário social: pensar 
a criança como um “ainda não”, algo que “um dia se tornará sujeito”. Talvez seja por 
esta relação que o poder do adulto sobre a criança na modernidade seja tão 
explícito e explique a situação de vulnerabilidade e abandono que muitas crianças 
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sofrem. Desta forma, meninos e meninas são, muitas vezes, vistos como seres 
divinais desprovidos de sexualidade, o que gera uma dicotomia social, pois a 
descoberta da sexualidade é considerada como a saída da infância e entrada no 
mundo adulto. Nas obras analisadas, é por meio da descoberta sexual que as 
personagens se deslocam de um lugar para outro, ou seja, os contos retratam a 
caminhada dessas garotas da infância para a vida adulta através de uma “errância” 
solitária num contexto de vulnerabilidade e ausência social. 

A rua, a violência e a pobreza 

Em Menina a Caminho (MC), o narrador, em terceira pessoa, observa a 
travessia de uma menina pobre pelas ruas de uma cidade do interior. Enquanto 
caminha, ela vai se deparando com cenas e personagens que irão, intrinsecamente, 
imputando-lhe uma transformação silenciosa por meio da descrição de uma 
realidade dura de abandono e de violência psíquica e até mesmo física que 
acompanham o movimento dela nesta caminhada. A menina precisa dar um recado 
de sua mãe a um comerciante cujo sentido ela parece não compreender, no trajeto 
vivencia várias situações que a distraem de sua missão, mas ao chegar ao 
estabelecimento do personagem, é rechaçada por ele e ao voltar para casa, 
presencia a mãe ser espancada pelo pai que ouve a conversa entre as duas sobre o 
fato acontecido. 

Em Restos do Carnaval (RC), a personagem em primeira pessoa narra as 
memórias de um carnaval que a marcou aos oito anos de idade, quando vivenciou a 
dicotomia entre a euforia de, pela primeira vez, poder brincar o carnaval fantasiada 
com os restos de materiais usados para a confecção da fantasia de sua amiga e a 
tristeza de vivenciar a doença de sua mãe seguida da frustração pela tragédia 
familiar no período de carnaval. Ao ter de ir comprar medicamento para a matriarca 
sem sua fantasia de rosa, a menina se sente desencantada pelo carnaval, mas, 
depois de apaziguados os ânimos em casa, ela sai para a rua, se depara com um 
menino de 12 anos que lhe reconhece como uma rosa e lhe joga confetes e o 
carnaval ganha um novo significado.  

Os dois contos possuem pontos de intersecção que trazem um recorte social 
bastante importante para se pensar a trajetória e a construção da identidade das 
crianças mediante um cenário social muito comum em nossa sociedade, talvez, o 
principal deles seja a rua, espaço que ganha status de personagem conduzindo as 
ações e as transformações das protagonistas. A rua não parece ser colocada como 
um espaço de liberdade, mas sim de abandono, o que confirma um cenário de 
violência em relação a essas meninas, isso fica bastante evidenciado no conto 
Nassareano, já em Restos do Carnaval, esta relação é menos explícita, uma vez 
que o espaço está transformado e mascarado pela fantasia do carnaval, uma festa 
que permite a troca de posições e de valores. Ao terem contato com esse espaço, 
estas garotas caminharão rumo a uma mudança de paradigma existencial a partir da 
vivência de situações que as levam à descoberta da sexualidade e ao 
reposicionamento de seus corpos situando-os em outro lugar que ainda não é o da 
fase adulta, mas que também não é mais o da infância, pois estão entre os dois 
universos que se opõem entre a fantasia pueril e a realidade. Nesse processo de 
mudança, o cenário da rua ganha importância fundamental nas duas obras. A rua é 
local de caminhada, lugar onde as personagens se deslocam da infância para a 
puberdade. A rua é, portanto, local de passagem, tanto literariamente quanto 
simbolicamente, pois é este espaço que permite as vivências e os movimentos que 
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conduzem as protagonistas ao rito de passagem entre esses lugares na 
reconstrução identitária. 

O segundo ponto de contato entre as narrativas é a presença da violência. As 
meninas estão sempre em contato com a violência dada como inflexão, quando 
transforma o sujeito que a sofre. Percebe-se, portanto, que o mundo da imaginação, 
da brincadeira e do lúdico, tão importante ao desenvolvimento de uma criança, é 
roubado constantemente e cotidianamente pela realidade dura a qual vivem estas 
crianças.  

As mudanças que as protagonistas sofrem se pautam nas relações de 
alteridade com os outros personagens dados por meio de um cenário violento. 
Essas relações também são pautadas pelas questões de gênero e de poder que se 
colocam de maneira sutil nas obras, mas que se revelam importantes na construção 
identitária das garotas.  

          Em Menina a Caminho, as relações se dão por meio do poder impetrado de 
maneira extremamente violenta que revelam o sofrimento do ser feminino a partir da 
opressão do masculino (macho) sobre o feminino (fêmea) que podem ser 
estabelecidos em dois momentos importantes na narrativa; o primeiro deles está na 
cena em que um casal de cachorros é atacado por um grupo de meninos enquanto 
acasalava; ao ser atacado, o cachorro some enquanto a cadela caminha em direção 
à garota: 

 “O cachorro some de vista, enquanto a cadela, que vem na 

direção da menina, acaba se dobrando de costas contra um muro, 
enfiando a cabeça entre as pernas dianteiras e lambendo 
sofregamente a queimadura atrás” (NASSAR, 1994, p.30). 

O narrador, ao trocar as patas por pernas, humaniza a cadela e, ao descrever 
que o animal corre em direção à menina, aproxima as duas numa condição de 
fêmeas atingidas pela violência. Para o crítico Miguel Sanches Neto (1997), esta 
cena possui simetria com a cena final em que a mãe da menina é espancada pelo 
seu parceiro ao evidenciar a condição de vulnerabilidade do feminino em que o 
macho provoca sofrimento à fêmea por 

Para além desta cena, há inúmeros fatos que pontuam a pobreza, o 
abandono e, sobretudo, as mais diversas formas de violências as quais a garota é 
exposta, como a cena em que ela presencia o pai agredir mãe a ponto de a vizinha 
ter de interferir e de ter de ajudar a mulher num ato de sororidade.  Ainda há uma 
grande violência verbal direcionada à criança proferida pelo dono do armazém ao 
qual a menina tem de dar o recado da mãe, que ao final do conto fica subtendido 
que na verdade é uma afronta dela ao português pelo suposto fato de seu filho ser 
homossexual, numa espécie de vingança por ele (o comerciante) ter difundido pela 
cidade comentários de que ela era adúltera, ao que tomado pela fúria ele responde:  

Puxa daqui, puxa já daqui sua cadelinha encardida, já agora 
senão te enfio essa garrafa com fogo e tudo na bocetinha, e também 
na puta da tua mãe, e na puta daquela tua mãe... (NASSAR, 1994, 
p.59). 

Ao ouvir estas palavras, a menina sai correndo e perde o laço de fita que 
havia na cabeça. O laço pode ser representado como o que resta de infantil em seu 
universo que é perdido a partir da violência que ela sofre. A linguagem que Raduan 
Nassar usa no conto é extremamente dura e já indica esse cenário violento e cruel 
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ao qual essa menina está inserida. Essa linguagem se aproxima da oralidade e 
,inegavelmente, representa a hostilidade com que a ela é tratada durante toda a 
narrativa, fato que contribui para o seu amadurecimento forçado. Para Miguel 
Sanches Neto, “a importância deste conto (MC) está na vida das palavras, neste 
olhar de afeto para uma criatura pobre e solitária que se confronta com todas as 
forças obscuras de um universo hipócrita”. 

 

Em Restos do Carnaval, a relação estabelecida entre a criança e a genitora é 
de violência, uma vez que a menina se sente frustrada e ao mesmo tempo culpada 
frente à possibilidade da morte da mãe. 

A pobreza dessas personagens é o terceiro ponto de intersecção entre as 
obras. Ambas advêm de famílias economicamente desfavorecidas que sobrevivem 
com o mínimo, de modo que estas protagonistas aprenderam a se contentar com o 
pouco que lhes fora oferecido.  

Em Menina a Caminho, a pobreza é extremamente marcada e já é revelada 
pelo narrador logo no primeiro parágrafo do conto: 

O vestido caseiro [...] cobre seu corpo magro feito um pequeno 
tubo; a saia é de um pano grosso e desbotado [...]. Deve dormir e 
acordar, dia após dia, com as mesmas tranças, uns restos 
amarrotados. Uma delas, toda esfiapada, é presa por dois grampos 
se engolindo; já quase desfeita, as mechas da outra estão mal 
apanhadas no alto por um laço encardido que cai feito flor murcha 
sobre a testa (NASSAR, 1994, p.9-10). 

Nota-se pelo trecho descritivo que a menina é pobre e malcuidada, parece ser 
abandonada, diferentemente da personagem Clariceana que tem os cabelos 
alisados e que é maquiada pela irmã numa ação de cuidado. Além desta falta de 
cuidado, a protagonista, precisa cuidar de seu irmão mais novo no episódio em que 
a mãe é espancada por seu pai. 

Assim como em Menina a Caminho em que a protagonista, embora pareça 
caminhar livremente pelas ruas, mas que aos poucos é revelado que ela possui uma 
missão dada pela mãe, em Restos do Carnaval, a protagonista também sai à rua 
com a incumbência/responsabilidade de comprar o medicamento para a mãe que 
está doente;  

Também, como realidade comum, aparece a situação em que a irmã assume 
a responsabilidade de cuidar dos irmãos menores, porém de maneira invertida, a 
protagonista recebe os cuidados da irmã mais velha que não é uma adulta. Essas 
questões presentes nos contos são muito comuns nas famílias brasileiras; 
geralmente, os filhos mais velhos assumem as responsabilidades dos afazeres 
domésticos e do cuidado dos irmãos mais novos para que os pais possam trabalhar 
ou por não possuírem uma estrutura familiar que lhes permita a presença de outros 
adultos, então, desde cedo as crianças, sobretudo as meninas, são obrigadas a 
assumirem compromissos de adultos. 

Elas sofrem pela pobreza e pelas responsabilidades de adultas que lhes são 
incumbidas desde cedo, sofrem com a dor da morte e da violência e esse cenário 
forja a maturidade precoce.   

Em Restos do Carnaval, a personagem, ao rememorar a sua história, já 
adulta, tem consciência desta condição, fato que pode ser confirmado pelo seguinte 
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trecho: “[...] me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um 
quase nada já me tornava uma menina feliz” (p. 26). Nota-se pelo trecho que a 
personagem era economicamente desfavorecida e que ela se percebe sedenta de 
alegria por tê-la pouco durante sua infância, principalmente, com a chegada da 
doença da mãe em pleno carnaval, a menina sofre com a possibilidade da morte da 
genitora e ainda por ter seu carnaval “estragado” por essa situação.  

A sexualidade, o rito de passagem e a transformação identitária 

As situações sociais vivenciadas pelas meninas parecem favorecer o contato 
com a sexualidade delas, o que culminará numa transformação de seus 
posicionamentos existenciais, o que muda o paradigma delas com o corpo e com a 
construção da própria identidade, pois a sociedade moderna vivencia a sexualidade 
enquanto promotora da construção da identidade de seus sujeitos. 

Dessa forma, pode-se pensar que nos contos, ao tomar consciência da 
sexualidade, as meninas vivenciam o rito de passagem, processo que gera uma 
mudança substancial no posicionamento perante a si e à sociedade deslocando-as 
de lugar para um entre-lugar, pois não possuem mais a ingenuidade da infância, 
mas ainda não se constituem como adultas, estão num caminhar errante.  

Para a compreensão desses processos, é necessário entender a constituição 
do rito de passagem. De difícil definição, o rito pode ser entendido em sua essência 
como conceito, como praxe, como processo, como ideologia, como experiência ou 
como função (Schechner, 1995, apud Terrin, 2004, p. 17). 

Para Van Gennep, os ritos de passagem são processos sociais. Nesse 
processo, Van Gennep (1978, p. 191) tipificou um padrão a partir da representação 
de uma estrutura composta por uma tríade baseada na separação, na margem e na 
agregação, que depois foram chamadas por Turner (1977, pp. 36-52) como 
preliminares, liminares e pós-liminares, ou como Terrin (2004, p. 100) define: a 
condição precedente, o período de marginalidade e a inserção na nova condição. Há 
dois outros focos nos estudos dos ritos de passagem: como uma resposta 
adaptativa – os indivíduos são obrigados a mudar de posição dentro de um sistema 
– e como mudança do plano individual para o coletivo.  Nos casos estudados nos 
contos, as responsabilidades e o cenário de violência inseridos no cotidiano das 
meninas promovem estas mudanças contribuindo para que elas vivenciem tão logo 
esse deslocamento, caminhando para a vida adulta, porém sem ponto de chegada. 

Em seu artigo “Sobre estruturas etárias e ritos de passagem”, Mônica Birchler 
Vanzella Meira afirma que o rito de passagem e as próprias marcas apontam a 
importância do movimento da sociedade, de um eterno continuum. Na qualidade de 
passagem, sugere que há diferentes estados, momentos, etapas a serem 
cumpridas, conquistas a serem alcançadas. Fase e ritual são efêmeros, transitórios, 
passageiros e que seus efeitos causados no indivíduo são duradouros e marcas 
importantes que dificilmente sairão da constituição de si. 

Nos contos analisados, o rito de passagem é claramente marcado. Em Restos 
do Carnaval, ele se dá por meio da epifania, quando, na rua, a menina se percebe 
enquanto uma “mulherzinha” por meio do contato que ela tem com um garoto mais 
velho que lhe joga confetes e a reconhece como uma rosa.  Observe: 

 

Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um 

rapaz, [...] numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e 
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sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos, de confete: por um 
instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, 
mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim 
alguém me havia reconhecido: eu era, sim, uma rosa (p. 28). 

A partir desta situação, a menina passa a ter uma nova visão de si e a nova 
experiência a leva a amadurecer e a se perceber enquanto sujeito no mundo, algo 
que ela tentara durante a narrativa, porém sem sucesso, isto é, por meio da situação 
descrita, a personagem começa a se enxergar como mulher diante dos olhos do 
menino. O universo feminino no conto também se estende quando surgem outras 
duas personagens que são a amiga da protagonista e a sua mãe. Esse universo 
feminino é rompido quando a menina encontra o rapaz de 12 anos que lhe joga 
confetes. No instante em que a menina encontra o personagem, ela se percebe 
como mulher.  

Durante a narrativa, a menina vem em busca de sua transformação 
identitária, porém sem sucesso, mas é diante do olhar de aprovação do menino que 
ela consegue sair do universo infantil para entrar no universo sexualizado. Este 
aspecto é muito importante a ser pensando na sociedade pós-colonial, uma vez que, 
mesmo num universo feminino, a menina precisa de aval masculino para iniciar o 
seu rito de passagem, ratificando a ideia que muitas pessoas ainda hoje carregam 
de que o homem é o responsável por tornar a menina uma mulher a partir de seu 
olhar erotizado sobre seu corpo. 

É nesse momento de autopercepção que a protagonista vivencia o rito de 
passagem. É importante salientar que na cena narrada há o momento exato do rito 
de passagem, que alguns estudiosos afirmam ser o momento de epifania, mas 
durante a construção de toda a narrativa, como, por exemplo, quando ela alisa os 
cabelos, quando se pinta, quando antecipa o possível problema da chuva e conclui 
que precisa usar combinações para não ficar despida na rua, a protagonista já se 
mostra num processo de busca de autoconhecimento e de transformação, a 
personagem vai se constituindo durante todo o recorte narrativo, assim como 
também acontece no conto Nassareano. 

Em Menina a Caminho, a presença da sexualidade é ainda mais explícita. A 
menina que não possui nome, ao caminhar pelas ruas se depara com várias cenas 
de cunho sexual que vão contribuindo para a sua transformação, o conto é 
carregado de uma conotação sexual, e durante o seu percurso a menina se depara 
com diversos objetos fálicos, como, por exemplo, a pá de um sorveteiro, a muleta do 
sapateiro e o cajado na imagem de João Batista, mas o olhar dela para estas coisas 
é inocente, aparentemente, as cenas que vão passando diante da menina 
inexpressiva parecem não afetá-la, até o final do conto em que acontece o rito de 
passagem em que a garota descobre ou se apropria da sua sexualidade que é 
apresentada de maneira fragmentada por meio da masturbação, veja: 

Acocora-se sobre o espelho como se sentasse num penico, a 
calcinha numa das mãos, e vê, sem compreender, o seu sexo 
emoldurado. Acaricia-o demoradamente com a ponta do dedo, os 
olhos sempre cheios de espanto. (Nassar, 1997: 49). 

É interessante salientar que depois de se masturbar, a garota volta para a rua a 
fim de brincar com as outras crianças, retornando aos valores da infância: “Deixa a 
casa e vai brincar com as crianças da vizinha da frente” (Nassar, 1997:49); ela, embora 
passe pelo processo de autoconhecimento por meio da iniciação sexual em que a 
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narrativa desacelera-se abrindo espaço para a reflexão e compreensão, não vivencia 
a epifania de se reconhecer mulher e de ter a consciência de uma ruptura de fase 
como tem a personagem de Clarice Lispector, a protagonista de Nassareana, ao lidar 
com a sua identidade inconclusa, retorna para a rua, pois é lá, caminhando, o seu 
processo transformador. A rua é o limite exato entre o que é dentro e o que é de fora 
que ainda está sendo construído pela garota. 

Se em RC o rito de passagem demarca uma ruptura consciente de fase da 
menina que se percebe diferente e reconhece que a partir daquele momento houve 
uma mudança de identidade em que não mais regredirá, em MC, o rito de passagem 
alude à transformação inconsciente, silenciosa e progressiva pela qual a garota vai 
passar. Os próprios títulos dos contos dão conta desses movimentos. Em Clarice 
Lispector, o termo restos denota muitas significações: temos o resto como as sobras 
do papel crepom usado para a confecção da fantasia da personagem, como o final 
do carnaval, como fim da vida da mãe (morte) e como o fim da infância da menina e 
consequente nascimento, florescimento do corpo jovem enquanto sujeito (iniciado na 
vida adulta). Já em Nassar, o título remete à ideia da ação contínua, a menina ainda 
caminha, ainda percorre um trajeto de reconstrução e de autoconhecimento, é um 
movimento pautado numa ação que não possui indicativo de término, ela está a 
caminho a fim de reconhecer-se como sujeito transformado, ou melhor, 
transformando-se. Esse processo de identidade é possivelmente mais difícil porque 
ela não se sente pertencente a nenhum espaço, seja na rua ou em casa, ela se vê 
sempre excluída, desta forma, caminhar é preciso para que ela encontre o seu lugar 
e se encontre. 

Considerações finais 

O rito de passagem sempre esteve presente nas mais diversas sociedades e, 
ainda hoje, faz parte das sociedades modernas, embora venha com outros valores e 
simbologias. Em relação ao rito de passagem de saída da infância, a duração do 
período é determinada por instituições sociais e pelo grupo social: o comportamento 
adolescente é culturalmente determinado. É a época de ajustamento sexual, social, 
ideológico e de luta pela emancipação dos pais. É uma potencialidade pronta para 
qualquer nova oportunidade (Mannheim, 1973, pp. 52-53).  

Embora seja muito difícil determinar a fase correta em que deveria haver o rito 
de passagem de saída do mundo infantil na sociedade brasileira moderna, os contos 
analisados trazem elementos que nos permitem entender que as personagens 
protagonistas são levadas a saírem do universo infantil precocemente dado o 
cenário de violência e de sofrimento ao qual elas estão inseridas. Elas sofrem pela 
pobreza e pelas responsabilidades de adultas que lhes são incumbidas desde cedo, 
sofrem com a dor da morte e da violência e esse cenário forja a maturidade 
precoce.  

Percebe-se que o sofrimento e a violência pelos quais as personagens 
passam é o que move as narrativas, ressaltando o aspecto psicológico das crianças. 
Elas começam a alcançar a maturidade, tornando-se mulheres perante situações 
extremas que as fazem questionar sua própria identidade. É na relação violenta com 
o outro que estas meninas irão se descobrir sexualmente. Assim, os conteúdos da 
sexualidade são descobertos por elas por meio de um processo complexo e que se 
dá através da vivência e experimentação. Esta vivência é repleta de valores sócio-
culturais e afetivos, constituindo-se assim como experiência sensível. Desta forma, 
nota-se que discriminação, violência, traição são alguns aspectos do meio social das 
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meninas que as levam a descoberta de sua condição de mulher numa sociedade 
cruel e hostil e lhe imputa uma condição de vulnerabilidade que a conduz para um 
caminho de amadurecimento forçado por essa situação social inflexiva e que a 
experiência de se tornar mulher é afetada por ela. 
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RESUMO: Diante das exigências de documentos norteadores da educação, o objetivo geral 
deste estudo é analisar se os materiais didáticos de ensino de espanhol como língua 
estrangeira utilizados no Instituto Federal de Brasília, campus Ceilândia e Recanto das 
Emas, abordam as questões étnico-raciais de maneira satisfatória e também analisar a 
matriz de referência das competências, habilidades e bases tecnológicas dos livros, sendo 
eles Cercanía Joven 1 e Enlaces 1. Foram utilizados três tipos de pesquisa para 
desenvolvimento do estudo, sendo elas: a pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica. 
Consciente da importância das línguas estrangeiras na formação dos alunos que sabem de 
seu protagonismo na luta por uma sociedade mais igualitária, entende-se que o livro didático 
tem um papel importante e que é um instrumento fundamental tanto para professores 
quanto para os alunos no processo de ensino e aprendizagem. Os materiais didáticos são 
um exemplo da divisão étnica e do racismo estrutural. Muitos livros não tratam com a devida 
importância das questões étnico-raciais e acabam deixando em segundo plano um assunto 
fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade antirracista, justa e igualitária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Aplicada. Questões étnico-raciais. Livro Didático. Ensino 
de Línguas. 
 

1. Introdução 

Com frequência, nas aulas de línguas estrangeiras, o livro didático é um dos 
recursos principais de acesso à língua-alvo para o estudante, bem como recurso 
fundamental para o professor (ARAÚJO, 2012). É por esse motivo que ele se 
posiciona como um dos elementos centrais do processo de ensino-aprendizagem, 
afetando objetivos a serem alcançados, competências e habilidades a serem 
desenvolvidas, bem como conteúdos a serem priorizados. 

Conforme o Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 2012, p.8) “O livro 
didático deve ser entendido como uma produção que está vinculada a valores, 
posições ideológicas, visões de língua, de ensino de língua, de aluno, de professor, 
e de papel das línguas estrangeiras na escola”. Dessa forma, o livro didático de 
línguas estrangeiras guarda estreita relação com as seguintes questões orientadoras 
das práticas pedagógicas situadas no âmbito dos institutos federais: Que estudante 
queremos formar com a educação tecnológica? De que maneira o livro didático 
contribui para o alcance da proposta de uma educação tecnológica omnilateral? Ou 
seja, uma educação integral que contemple o ser humano em sua complexidade e 
intersubjetividade. 

Levando em consideração que o racismo no Brasil segue dissimulado na 
sociedade e que falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem 
a reforçar essa prática, é fundamental que haja no ambiente escolar discussões 
sobre as questões étnico-raciais, visando a construção de uma sociedade justa e 
sem preconceitos. Essa discussão está prevista em lei, de acordo com os 
documentos que norteiam a educação no Brasil Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCN), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica e não pode ser abordada de maneira 
superficial nos livros e sim deve haver um debate mais amplo e profundo. Sendo 
assim, o objetivo principal desse estudo é analisar se os livros didáticos de espanhol 
como língua estrangeira abordam de maneira satisfatória as questões étnico-raciais 
ou se apenas fazem uma abordagem superficial para assim atender as exigências 
dos documentos já citados. O ensino da cultura africana e afro-brasileira no Brasil, 
foram estudadas sempre nas aulas de História e abordavam em sua grande parte o 
tema da escravidão negra, deixando em segundo plano a cultura afro-brasileira, 
sendo ela a constituinte da sociedade brasileira. A lei 10.639/03 propõe novas 
diretrizes para o estudo da cultura africana e afro-brasileira, tornando obrigatório a 
abordagem dessa temática no âmbito de todo o currículo escolar do ensino 
fundamental e médio. Sendo assim, o conteúdo programático deve abarcar temas 
como: História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, explicitando a importância 
do povo negro na história e a contribuição desse povo nas diversas áreas relevantes 
para a História do Brasil. Levando em consideração as afirmações já colocadas, 
propomos a seguinte questão: Como a proposta de uma matriz de referência de 
espanhol como língua estrangeira para os estudantes do IFB pode contribuir para o 
desenvolvimento da educação ao longo da vida? O ensino de Espanhol precisa 
fazer sentido na vida dos estudantes e assim ajudar a formar cidadãos 
comprometidos com os problemas sociais que enfrentamos e que busquem 
melhorias para nossa sociedade. 
 

2. Linguística Aplicada 

A Linguística Aplicada (doravante LA), é uma área relativamente nova, é um 
campo de estudo interdisciplinar que investiga e busca soluções para problemas 
relacionados à linguagem na vida real.  

A dicotomização entre o indivíduo e o meio em que vive, segundo Grabe 
(2002), deixou de reconhecer que as relações de poder eram advindas da cultura, 
por exemplo. Essa visão da LA, deixava de lado o fato de que a língua tem sim um 
papel importante na vida social do homem e de como ele observa o mundo ao seu 
redor. Segundo Moita Lopes (2006), os estudos em LA, possuem caráter aplicado 
em Ciências Sociais, ou seja, visam compreender os problemas relativos ao uso da 
linguagem relacionados ao contexto social do indivíduo. Se a LA é um campo que se 
relaciona ao contexto social e político do ser humano, não se pode deixar de lado o 
fato que o indivíduo é heterogêneo, dotado de particularidades que devem ser 
levadas em conta. A cultura, a classe social, a orientação sexual, etc., são fatores 
que estão diretamente relacionados com a forma de pensar e também com a 
linguagem do indivíduo e devem ser levados em consideração.  

Se outrora a língua foi entendida como uma construção independe de seus 
usuários, de sua diversidade e do mundo que o cerca, numa perspectiva crítica, a 
língua reflete nossas características de forma clara, como classe social, gênero, 
identidade sexual e etc. A língua ganha o status de transformadora social, uma vez 
que se é possível adquirir conhecimento através da língua(gem). Assim, propõem-se 
uma concepção de língua que não apoie as desigualdades sociais. A língua deve 
ser uma ferramenta que produza relação social e não de supremacia entre as 
pessoas. Essa perspectiva contribui para que percebamos como a educação e a 
língua são poderosas ferramentas para a transformação social.  
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O professor tem o papel de perceber como o meio social, o ensino de uma 
nova língua e questões de gênero, classe, etnia, raça, idade, conhecimento, 
sexualidade, etc., se interligam dentro e fora do ambiente escolar. Em outras 
palavras, o professor de línguas, seja ela materna ou não, deve em sua prática 
pedagógica levar em consideração todos os aspectos e questões sociais e a 
diversidade de cada aluno, perceber cada aluno como indivíduo heterogêneo, 
permeado de características que podem fazer a diferença em sua aprendizagem. 
 

3. Livro Didático para o Ensino de Línguas Estrangeiras 

O livro didático (LD), é uma ferramenta que está presente nos diversos graus 
de ensino, desde a educação básica e até mesmo no nível superior, e devido à sua 
grande utilização é um instrumento que precisa estar em constante avaliação, 
sempre levando em conta suas potencialidades e suas limitações. No mundo atual, 
a modernização está cada vez mais presente na vida das pessoas. É evidente o 
crescente número de indivíduos que fazem uso dessa nova tecnologia e a mudança 
na maneira como interagem uns com os outros (internet, redes sociais, tablets, 
smartphones, etc.). Essa tecnologia se estendeu para a educação e hoje em dia é 
normal o uso dessas inovações dentro das salas de aula. Porém, mesmo com todo 
esse progresso e desenvolvimento, o LD continua soberano e ainda é o principal 
recurso dos professores no processo de ensino e aprendizagem. As escolas 
públicas, em sua grande maioria, não possuem uma infraestrutura que propicie sua 
inserção nesse mundo pós-moderno e com isso o LD é de extrema importância para 
docentes e estudantes. No ensino de línguas, o LD é geralmente o único recurso 
didático que muitos professores e alunos tem disponível e com a implementação do 
PNLD e a inclusão de línguas estrangeiras (Inglês e Espanhol) a partir de 2011, o 
uso de LDs está em expansão nas escolas públicas.  

Apesar do LD ser um apoio do professor em sua prática docente, não podemos 
deixar de citar também as limitações que o LD de língua estrangeira possui. Como 
por exemplo, a inibição da criatividade do professor, uma vez que ele segue 
atividades propostas, que já vêm prontas, e a dificuldade em atender às diversas 
necessidades dos alunos, visto que, em sala de aula encontram-se diversos 
contextos, cada aluno com suas particularidades.  

A produção dos LD tem caráter político e econômico envolvidos. É o governo 
que, por meio de editais, determina critérios para a aprovação de obras didáticas, 
determina a produção e estipula quais livros são pertinentes ao ensino brasileiro e 
assim movimenta o mercado com a compra. Ter um livro aprovado pelo PNLD é de 
grande valor para as editoras e autores. O livro passa a ser considerado adequado 
para ser adotado em escolas brasileiras, portanto suscetível para ser comprado, 
essa aprovação serve como base para aceitação desses livros também nas escolas 
particulares, as quais não estão inseridas no programa.  

Uma das exigências do PNLD é que se haja nos LDs a abordagem das 
questões étnico-raciais (BRASIL, 2015, p.11, 21). Para que um livro seja aprovado, é 
obrigatório que essa exigência seja atendida. Alguns livros não abordam de maneira 
satisfatória as questões de etnia e raça, trazendo poucas coisas que possam levar 
ao debate ou então trazendo pessoas negras em posições inferiores aos demais 
grupos. Isso se torna prejudicial, pois a população negra precisa se sentir 
representada em todos os ambientes, levando em consideração todo o sofrimento 
deste povo durante o período de escravidão e todo o sofrimento que enfrentam até 
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hoje devido aos resquícios desse período tão nefasto na história do Brasil. O 
material deve ter a preocupação em fomentar o debate sobre o racismo na 
sociedade atual (levando em consideração questões históricas) de forma que faça o 
aluno refletir sobre a diversidade étnico-racial.  
 

4. Questões étnico-raciais 

Proibido por lei, o racismo é um ato inaceitável, entretanto, ainda muito 
presente na sociedade brasileira. O ambiente escolar é um local onde deve-se haver 
o debate e a conscientização sobre o racismo, pois ainda hoje os negros sofrem os 
resquícios da época colonial, onde viviam como sub-humanos em condições 
extremamente precárias devido a escravidão.  

Em 1872 foi feito o primeiro censo da história do Brasil pela Diretoria Geral de 
Estatísticas (BRASIL, 1872), esse censo mostrou que apenas 0,08% dos 
escravizados eram alfabetizados o que explica a falta de relatos em primeira pessoa 
sobre esse drama. Dentre essa ausência gritante de relatos, há uma única 
autobiografia de um africano que foi trazido para o Brasil e passou pelo sofrimento 
do navio negreiro e da escravidão, seu nome era Mahommah Baquaqua. O relato 
dos ultrajes vividos no navio negreiro é chocante. Baquaqua relata que ele e seus 
companheiros foram empurrados para o porão do navio em estado de nudez e eram 
amontoados, separando homens pra um lado e mulheres para o outro. O porão era 
tão baixo que eles eram obrigados a se abaixar ou ficar sentados. Amontoados e 
acorrentados em posição incômoda, viajavam por cerca de trinta dias em meio a 
resquícios de urina, fezes, vômitos e sob um forte calor. Muitos morriam em meio ao 
trajeto e os que morriam tinham seus corpos jogados ao mar. Os relatos contam 
também sobre o mercado de escravos, onde os negros eram colocados em meio 
aos animais e à sujeira, com aparência de fome e doença, uma visão 
melancólica (BAQUAQUA ,1997). Livres depois de tanto sofrimento e trabalho 
forçado, os negros foram largados à própria sorte. Sem acesso a terras, educação e 
marcados pelo preconceito e vítimas de racismo. Não houve uma política de 
inserção do negro na sociedade e até os dias atuais a população negra sofre com 
isso. No Brasil se critica muito a política de cotas, muitos chamam de “racismo 
reverso”, pois para estas pessoas, todos têm a mesma capacidade para conseguir 
entrar em uma universidade, conseguir um emprego, etc. Não levam em 
consideração que os negros ficaram livres da escravidão, mas foram marginalizados, 
jogados nas periferias, sem oportunidade de se reerguer. Uma realidade dolorosa 
que reflete nos dias atuais e que a sociedade brasileira insiste em abrandar, 
relativizar e diminuir.  

A falta de representatividade nas diversas esferas e a propagação de ideias 
negativas sobre o negro são grandes inimigos na construção de uma identidade 
positiva. No livro didático isso fica evidente quando o negro aparece na maioria das 
vezes em posições inferiores aos brancos.  De acordo com os estudos de Araújo 
(2013, p. 122), “a escola ainda não utiliza materiais didáticos que apresentam 
pessoas negras e indígenas como referência, minimizando a participação e a 
importância destas na formação do Brasil”. Uma educação de qualidade tem que 
valorizar a cultura negra e isso não deve acontecer apenas em datas 
comemorativas, como a consciência negra, por exemplo, mas deve ser uma prática 
diária e que envolva professores e educandos para que o negro possa se sentir 
representado e o preconceito seja erradicado, formando cidadãos conscientes e 
despidos de preconceitos.  
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5. Metodologia 

Essa pesquisa tem como natureza o modo qualitativo e os tipos de pesquisa 
que foram utilizados nesse estudo são a pesquisa exploratória, descritiva e 
bibliográfica. A pesquisa exploratória foi utilizada para ganhar mais intimidade com o 
objeto analisado e teve como papel o preenchimento de lacunas que normalmente 
surgem em um estudo. A pesquisa descritiva foi utilizada para observar, registrar, 
analisar e correlacionar fatos. Já a pesquisa bibliográfica foi utilizada para procurar 
explicar o problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 
dissertações e teses. Investigar é um esforço de elaborar conhecimento sobre 
aspectos da realidade na busca de soluções para os problemas expostos (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986).  

O objetivo da pesquisa, foi investigar se há uma abordagem, seja por meio da 
representatividade negra ou por atividades relacionadas às questões raciais, de 
etnia e que incentivem a ação pedagógica voltada para o respeito e valorização da 
diversidade, aos conceitos de cidadania, apoiando práticas pedagógicas 
democráticas e o exercício do respeito e da tolerância. Foi analisado se os livros 
escolhidos abordam de maneira satisfatória as questões étnico-raciais ou se apenas 
abarcam esse tema de maneira superficial, apenas para entender a exigência de 
documentos norteadores da educação.      

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram escolhidos dois livros de 
espanhol utilizados pelos alunos do primeiro ano do ensino médio integrado do 
Instituto Federal de Brasília, sendo eles o Cercanía Joven 1 e Enlaces 1 aprovados 
pelo PNLD 2015-2017. Eles têm diferentes versões para os níveis básico, 
intermediário e avançado. As versões que foram analisadas, são as de nível básico. 
Tomando como base os documentos norteadores da educação, Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nos livros, foram analisadas 
as questões étnico-raciais, ou seja, como as pessoas negras são representadas, 
através das imagens presentes nos LD’s, qual o espaço foi reservado para a 
discussão do preconceito racial e ainda se essa abordagem foi feita de maneira 
satisfatória ou apenas de maneira superficial para atender as exigências dos 
documentos norteadores da educação no Brasil. 

 

6. Análise de Dados 

O problema central desta pesquisa está em promover uma discussão sobre 
um dos principais instrumentos de trabalho utilizados por professores de língua 
estrangeira: o livro didático.  

No Brasil, a Lei N. 10.639/03 inclui no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todo o 
currículo escolar, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, sendo assim, o ensino de língua espanhola deve abordar de 
modo satisfatório as questões étnico-raciais. No ensino de línguas, o Livro Didático é 
geralmente o único recurso que muitos professores e alunos tem disponível, e por 
isso precisa abordar as questões étnico-raciais e fazer com que os negros se sintam 
representados, para que o ensino de línguas possa fazer sentido na vida do 
estudante e ele não se sinta desmotivado. 

Quadro 1 - O que pedem os documentos norteadores? 
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Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica  
 

 Entre os princípios fundamentais do país, consagra o fundamento da dignidade da pessoa 
humana; os objetivos de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o 
desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais, e de promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, etnia, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; além de 
consagrar o princípio da prevalência dos direitos humanos nas suas relações internacionais.  

            Fonte: BRASIL, 2013, p. 164. 
 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

 São raras as oportunidades que o aluno tem para ouvir ou falar a língua estrangeira. Assim, 
com certa razão, alunos e professores desmotivam-se, posto que o estudo abstrato do 
sistema sintático ou morfológico de um idioma estrangeiro pouco interesse é capaz de 
despertar, pois torna-se difícil relacionar tal tipo de aprendizagem com outras disciplinas do 
currículo, ou mesmo estabelecer a sua função num mundo globalizado. 

               Fonte: BRASIL, 1997, p. 28. 
 

PNLD – Programa Nacional do Livro Didático 

 ¹Aprimoramento do estudante como um ser de direitos, pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 ²valorizar e promover os direitos humanos, mediante temas relativos à diversidade de gênero, 
étnico-racial, de orientação religiosa e de orientação sexual, bem como os direitos de 
aprendizagem das pessoas com deficiência e altas habilidades, investindo em práticas que 
contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, 
discriminação e violência sob todas as formas; 

               Fonte: ¹BRASIL, LDB apud PNLD 2015, p. 9.  ²BRASIL, 2015, p.11. 
 

Entende-se que o livro didático tem um papel importante no processo de 
conscientização, e que é um instrumento fundamental tanto para professores quanto 
para os alunos no processo de ensino e aprendizagem. No Brasil, ainda se tem uma 
ideia que vivemos em igualdade com negros, brancos, indígenas, quilombolas, 
homossexuais e outras minorias. Os materiais didáticos são um exemplo da divisão 
étnica e do racismo cordial. Muitos livros não tratam com a devida importância às 
questões étnico-raciais e acabam deixando em segundo plano um assunto 
fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade antirracista, justa e 
igualitária. 

O livro Enlaces 1 está dividido em 8 unidades, cada unidade aborda uma 
temática diferente e se propõe a trabalhar as quatro habilidades do ensino de 
línguas: ler, escrever, ouvir e falar. O livro aborda também questões gramaticais da 
língua espanhola, trabalha de maneira interdisciplinar e transversal, além de tratar 
dos diversos gêneros discursivos. há uma parte de uma unidade é destinada ao 
debate sobre o racismo, porém há também unidades que não trazem absolutamente 
nada sobre questões de etnia ou raça, nem mesmo imagens de pessoas negras.  

Em oito unidades o livro reserva uma pequena parte da unidade 7 para o 
debate sobre o racismo, (OSMAN et al., 2013, p. 118) ele traz relatos de jovens 
argentinos que sofreram ou presenciaram alguma situação de preconceito. O livro 
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traz um informativo extraído do Boletín Callao, de Buenos Aires do ano de 2005 com 
o relato de três jovens. O primeiro relato, de Jonathan de vinte anos, fala sobre a 
discriminação sofrida por uma criança negra na escola, onde todos zombavam dele 
pelo simples fato dele ser negro e ninguém fazia nada, nem o próprio garoto reagia, 
Jonathan ainda relata que nunca aconteceu nada com ele, mas já viu acontecer com 
outras pessoas. O segundo relato é de Dorita, de quatorze anos, que conta o 
racismo sofrido por um colega de classe, porém nesse caso o professor interveio e 
deu uma lição em todos eles. O terceiro relato é de Gastón, de vinte e dois anos, 
que conta como há muito preconceito em sua cidade, contra pessoas de pele 
morena e também há muito preconceito social e linguístico. O livro aborda o racismo, 
porém de maneira insuficiente, coloca outros temas junto, como o preconceito 
linguístico e o bullying. O racismo é um tema muito amplo e bastante polêmico. O 
ideal seria que tivesse uma parte dedicada somente a discussão da temática racial, 
para que o debate pudesse ser eficaz e proveitoso. A impressão que fica é que os 
autores apenas colocaram as temáticas, todas relacionadas em uma mesma parte 
da unidade, para mostrar que atendeu as exigências dos documentos, abordando as 
temáticas mais polêmicas e que, reforço mais uma vez, precisariam de uma parte 
exclusivamente para a discussão desses temas separadamente. 

Há algumas atividades de gramática e léxico (OSMAN et al., 2013, p. 119) e no 
final da página há três perguntas relacionadas ao preconceito que mediado pelo 
professor, pode gerar um bom debate em sala de aula. São três perguntas, duas 
delas tratam do preconceito e uma delas sobre o bullying, aqui mais uma vez reforço 
a necessidade de se dedicar uma parte do livro somente para a discussão racial. 
Nas duas perguntas que tratam do preconceito, uma fala quer saber se os alunos já 
presenciaram algum caso de preconceito no seu dia a dia e a outra fala que a notícia 
lida na atividade é do ano de 2005 e quer saber se nos dias atuais ainda existem 
casos de violência e discriminação entre jovens da sua idade. 

O livro Cercanía Joven 1 está dividido em 3 unidades com 6 capítulos, cada 
capítulo trabalha um gênero discursivo diferente e o livro se propõe trabalhar as 
quatro habilidades do ensino de línguas: ler, escrever, ouvir e falar. O livro trabalha a 
transversalidade, a interdisciplinaridade e também a interculturalidade, pois ao final 
de cada unidade didática há uma sessão dedicada fazer um diálogo entre a cultura 
do estudante e a cultura hispano falante.  No que se diz respeito a questões étnico-
raciais, aparecem pouquíssimas imagens de pessoas negras e uma parte dedicada 
a temática racial. Quase não há representatividade negra, as únicas vezes que 
pessoas negras aparecem nas imagens em posições de destaque é quando são 
vitoriosas no esporte, como o livro traz a foto da ex-jogadora de vôlei Regla Torres, 
que é cubana e uma das maiores de todos os tempos nesse esporte (COIMBRA et 
al., 2013, p. 89) 

O livro traz o debate da questão étnico-racial na unidade 2, (COIMBRA et al., 
2013, p. 104) começa explicando que os alunos irão ler uma crônica de Juan Villoro 
que fala sobre o homem que morreu duas vezes, em seguida tem duas perguntas 
aos alunos sobre o homem que morreu duas vezes e sobre as causas de suas 
mortes. O texto (COIMBRA et al., 2013, p. 104-105) fala sobre Moacir Barbosa, o 
primeiro goleiro negro da história da seleção brasileira, conta um pouco de sua 
trajetória no mundo do futebol. O texto conta como Moacir sofreu preconceito na 
década de 1950. Na final da copa do mundo entre Brasil e Uruguai, no Maracanã, o 
Brasil foi derrotado pela seleção uruguaia e a culpa da derrota caiu toda sobre 
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Barbosa, essa segundo o escritor, seria sua primeira morte, onde sofreu preconceito 
do povo brasileiro que diziam que, por ser negro, ele não tinha a mesma elasticidade 
e explosão dos goleiros brancos e por isso supostamente teria falhado em um dos 
gols do Uruguai. O primeiro goleiro negro da história da seleção brasileira teve que 
sofrer pela derrota e pelo preconceito e racismo que lhe renderam muitas 
humilhações públicas. A segunda morte do arqueiro brasileiro foi no ano 2000, 
quando faleceu e foi sepultado no Rio de Janeiro.  

Há sete questões (COIMBRA et al., 2013, p. 106-107) que o livro propõe para 
reflexão do texto, as questões estão divididas por sessões. A primeira sessão tem 
quatro perguntas e tratam dos elementos da crônica, segunda sessão tem duas 
perguntas e tratam da análise do sentido da crônica e a terceira sessão tem uma 
pergunta e trata da intertextualidade. As questões mais relevantes para o debate 
racial são as duas questões da segunda sessão, e que mediado pelo professor, 
poderá render um bom debate sobre o preconceito racial e como isso é passado de 
geração em geração e dura até os dias atuais. A primeira questão pergunta o porquê 
de Moacir Barbosa ter morrido duas vezes e a segunda pede para que os alunos 
expliquem uma expressão do texto que fala do primeiro goleiro negro da seleção 
brasileira que sofreu pela derrota e pelo desprestigio de seu sangue. 

O livro traz um pequeno texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano 
(COIMBRA et al., 2013, p. 107), que fala como Barbosa nunca foi perdoado e que 
inclusive em certo jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas, em 
1993 foi visitar os companheiros na concentração e foi impedido de entrar pelas 
autoridades. Moacir Barbosa, sofreu preconceito e nunca foi perdoado pelo simples 
fato de a cor de sua pele ser negra. Com esses textos o professor pode propor um 
bom debate sobre o racismo e como isso acontece na sociedade atualmente e como 
podemos combater essa prática tão sórdida. 

 

7. Considerações Finais 

O que se pode perceber após o estudo, é que os livros analisados ainda não 
abordam como deveriam a questões étnico-raciais, deixando muito a desejar. Os 
livros deixaram um espaço muito pequeno para o debate, o que mantém o racismo 
velado nas salas de aula e o branqueamento que nos é imposto pela sociedade no 
dia a dia. 

O negro precisa se sentir representado e nos livros didáticos analisados os 
negros raramente aparecem em posições de destaque. Uma das bases do racismo 
difunde que pessoas negras devem receber menos, assumir postos de trabalho 
instáveis e inseguros entre tantas outras situações de violência e nos livros vemos 
esse apagamento, a ausência do negro. O livro didático precisa mostrar aos 
estudantes que pessoas negras, diferente do que prega a sociedade, são também 
doutores, professores, artista e tantas outras coisas que desejarem. Na sociedade, o 
negro é sempre ligado a estereótipos negativos a mulher é relacionada com a 
sexualidade, enquanto o homem negro é relacionado a criminalidade e isso mostra o 
evidente branqueamento da sociedade e o racismo estrutural que normatiza essas 
situações e propaga o mito da democracia racial, fato que observamos que ainda 
estamos longe de alcançar, pois o preconceito racial ainda é algo que assombra 
nossa sociedade de maneira absurda e covarde. Na sociedade brasileira podemos 
observar com clareza como o racismo ainda é algo intrínseco. O chamado racismo 
estrutural, onde se normalizam as atitudes racistas e se diminui a luta dos negros 
por igualdade, é algo que precisa ser combatido. A escravidão era a instituição que 
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influenciava todas as outras e isso se mantém até hoje (SOUZA, 2017), pois os 
problemas pós-coloniais nos mostram o quanto ainda há coisas que precisam ser 
mudadas em nossa sociedade. Vivemos um branqueamento da sociedade, onde os 
negros são subalternizados e/ou excluídos em todos as instâncias da sociedade e 
podemos observar isso também na educação. Em diversos materiais didáticos é 
possível encontrar a figura do negro em posições inferiores aos brancos, é natural 
para a sociedade que o negro seja sempre o faxineiro, a cozinheira, a empregada 
doméstica, etc., não que sejam profissões indignas, mas a questão é a seguinte: Por 
que os negros poucas vezes são representados em posições intelectuais? Por que 
na grande maioria dos casos os brancos ocupam essa posição? O estudante negro 
precisa também se sentir representado nessas posições, ele precisa se sentir capaz 
de ocupar cargos intelectuais na sociedade e o estudo do espanhol como língua 
estrangeira não pode os privar desse direito.  Ainda que digam que essas questões 
são problematizações sem fundamento ou ainda vitimismo, mas a realidade é que a 
representatividade conta e pode ter influência significativa em sua formação social. 
O debate racial também no ensino de línguas é necessário para formar uma geração 
mais consciente, isso mostra a importância do sistema educacional na luta pela 
conscientização de que esse panorama precisa mudar, é preciso lutar contra o 
sistema combater o racismo. 
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LA HETEROSEMANTICIDAD TERMINOLÓGICA PARCIAL EN EL ÁMBITO 
JURÍDICO: DISCUSIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS TÉRMINOS 

‘VIOLENCIA’/ “VIOLÊNCIA” (ESPAÑOL/PORTUGUÉS) 
 

PARTIAL TERMINOLOGICAL HETEROSEMANTICITY IN THE LEGAL FIELD: 
DISCUSSIONS FROM THE ANALYSIS OF THE TERMS ‘VIOLENCE’ / 

“VIOLÊNCIA” (SPANISH / PORTUGUESE) 
 

Marcelo José Rodrigues de Barros HOLANDA (IESB/UnB) 
 Eduardo Melo REBOUÇAS (IFB/UnB) 

 

RESUMEN: Los signos adquieren y construyen valores socio-lingüístico-cognitivos 
específicos en cada lengua-cultura. Así, en lenguas próximas, las palabras, aunque 
presenten semejanzas de forma, son, por razones socio-cognitivo-culturales, potencialmente 
heterosemánticos en algún grado. Eso sugiere especificidades de significación en cada 
comunidad lingüística. Basándose en esta perspectiva sociocultural de lenguaje, 
atribuyéndose a los términos una característica potencial de heterosemanticidad, la 
sociedad y la experiencia sociopolítica influyen directamente en la conceptualización y 
comprensión de los términos, que adquieren valores que se distinguen en medios sociales 
diferentes. Se analiza el término “violência” (port.) a partir de la visión terminográfica 
brasileña de Guimarães (2009) y ‘violencia’ (esp.) a partir del Diccionario Español Jurídico 
electrónico de la RAE – Real Academia Española (2018). En Brasil, con la edición de la Ley 
Maria da Penha (Ley 11.340/2006), se han introducido otras formas de violencia igualmente 
punibles, lo que particulariza el término en la legislación brasileña. La discusión no sugiere 
que el término en español no tenga sus singularidades o que haya valoraciones socio-
jurídicas entre los países. Por el contrario, se demuestra que el término ‘violencia’ tiene 
potencialmente conceptos propios en cada sociedad, que influyen directamente en la 
aplicación de las leyes en cada país.  

PALABRAS CLAVE: Violencia. Ley Maria da Penha. Socioterminología. Heterosemánticos 
parciales. 
 

Introducción 

Como perspectiva inicial, entendemos que el léxico se forma intersubjetiva y 
sociocognitivamente con base en las experiencias socio-culturales de los hablantes 
(MARCUSCHI, 2007; TOMASELLO, 2003; REBOUÇAS, 2019). En cada lengua, se 
evidencian características particulares de simbolización, conceptualización y 
categorización de la realidad. Desde el punto de vista lingüístico, simbolizamos 
lexicalmente las cosas, experiencias, fenómenos, procesos de la realidad 
biopsicosocial, y les damos, en cada contexto sociocultural, sentidos particulares a 
los signos lingüísticos, y es por medio de esos sentidos que tenemos acceso al 
mundo (MARCUSCHI, 2007). Eso desarrolla, desde el punto de vista semántico, una 
perspectivación, particularización de los signos en cada lengua, incluso en el 
contexto de lenguas próximas, el cual es frecuente la existencia de signos 
semejantes en la forma (significante), pero potencialmente distintos en el ámbito del 
significado en cada cultura, si entendemos que las experiencias socio-lingüístico-
culturales forman parte del proceso de conceptualización y, por lo tanto, parte de la 
semántica de las palabras.   
            Este proceso de particularización semántica del signo subyace no solamente 
al léxico general, sino también al lenguaje especializado, a la conceptualización de 
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los términos en cada lengua-cultura. Este trabajo trata en especial de la construcción 
e interpretación conceptual-terminológica de palabras especializadas a partir de las 
experiencias y especificidades de cada sistema socio-jurídico. Este campo/ámbito (el 
jurídico) evidencia, en potencial, particularidades de conceptualización terminológica 
en cada país y, por consiguiente, de interpretación de determinado término de 
acuerdo con la ley. Este trabajo tratará de los términos ‘violencia’ (español) y 
violência (portugués), con atención a las especificidades socio-jurídicas del término 
en Brasil, tras la Ley Maria da Penha (Ley 11.340/2006), con vistas a discutir cómo 
palabras que, desde el punto de vista del léxico general, no son consideradas, entre 
el portugués y el español, heterosemánticas (palabras de forma semejante con 
significados distintos) y, desde el punto de vista del léxico especializado, constituyen 
términos con especificidades semánticas, conceptuales, debido a la realidad jurídica 
de cada país, de cada comunidad lingüístico-cultural. 

Los conceptos de violencia, que no desmitifican sus episodios solamente 
cuando hay embates físicos entre los cuerpos, no sirven de todo a la realidad, pues 
la ausencia de reglas estatales para proteger víctimas de otras formas violentas, o la 
no utilización de legislación que cohíba acciones de minimización de la dignidad de 
la parte que es herida o coaccionada, moral o físicamente, son también faces de 
ella, la violencia, y que merecen prohibición tal cual ocurre con la forma tradicional, o 
de pensamiento prototípico. 

En ese sentido, hay autores que describen las formas sutiles de violencia 
(SEGATO, 1999; MICHAUD, 2001; AYENSA, 2008), y, a partir de eso, es posible 
percibir la intensidad de otras maneras de ataques a la persona, no solamente a sus 
cuerpos materiales, capaces de dejar marcas casi invisibles y que hieren la dignidad 
de las víctimas igual o de forma más profunda que la vía tradicional, como se verá 
en las dos entradas analizadas, una del diccionario jurídico de Brasil (GUIMARÃES, 
2009) y de otra del diccionario español jurídico electrónico de la RAE – Real 
Academia Española (2018). 

En Brasil, después de la edición de la Ley Maria da Penha (11.340/2006), 
hubo una nueva realidad inmersa a las formas de categorizar la violencia para el 
contexto jurídico brasileño, no siendo solamente considerada punible la manera que 
necesite actuación o coacción física a alguien para hacer o no hacer algo, sino 
también punibles la violencia sexual, la patrimonial, la moral, la psicológica y el 
acoso sexual. 

Esas especificidades advienen de realidades socioculturales que exigen una 
reinterpretación de los términos, para adecuarse a cada sociedad, a cada cultura. 
Esto influye en la caracterización conceptual del término ‘violencia’, y sus 
particularidades en cada país, sea en lo que se refiere al contexto jurídico de la 
mujer, como el de otros grupos: indígenas, negros, grupos de distintas identidades 
de género, extranjeros, grupos religiosos, etcétera. De este modo, no hay dudas de 
que lo que se entiende legalmente por ‘violencia’ en una comunidad puede no ser 
punible jurídicamente en otra. 

A continuación, trataremos de los conceptos de violencia, enfocaremos las 
nuevas concepciones del término en Brasil a partir de la Ley Maria da Penha y luego 
trataremos del concepto de heterosemanticidad, a fin de tratar de la dimensión 
conceptual de los términos analizados y de su caracterización como 
heterosemánticos terminológicos parciales. 
 

Tipos de violencia: de lo más prototípico a los más invisibles 
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El ensayista y autor del diccionario brasileño Dicionário compacto jurídico, 
Guimarães (2009, p. 249), define el término violência (port.) como “uso da força 
física sobre alguém para coagi-lo a submeter-se à vontade de outrem, para fazer ou 
deixar de fazer algo […]”. Sin la intención de disminuir la definición del autor, algunos 
puntos deben ser aclarados sobre el tema, que es importante y muy presente en las 
más diversas sociedades, pues existen dos aspectos que forman parte de la 
violencia: un elemento identificable de fuerza física, con los efectos más comunes y 
conocidos; y otro que compone una categoría más inmaterial, preso a un 
mandamiento normativo. Así la violencia como daño físico es algo “fácilmente 
identificable”, teniendo en cuenta las marcas visibles que acciones de esa naturaleza 
producen en los cuerpos; por otro lado, “como violación de las normas, casi 
cualquier cosa puede ser considerada una violencia” (MICHAUD, 2001, p. 10, la 
traducción es nuestra). 

Según Michaud (2001, p. 11), la definición del término ‘violencia’ debe 
abarcar tanto sus estadios cuanto sus actos. De esa manera, el autor indica que hay 
violencia cuando, ante una interacción social, 

[...] uno o varios actores actúan de manera directa o indirecta, 
maciza o debandada, causando daño a una o a varias 
personas en grados variables, sea en su integridad física, sea 
en su integridad moral, en sus materiales o en sus 
participaciones simbólicas o culturales (MICHAUD, 2001, p. 11, 
tradução nossa). 

 

En esa perspectiva, Michaud (2001, p. 13-14) señala que la violencia se 
constituye por medio de valores que fundan determinada sociedad, o, como escribe, 
“el sagrado de referencia”. Aún apunta que, pese a que haya grupos humanos 
distintos, algunos valores pueden ser difundidos entre ellos de forma más amplia, 
pero esa especie de adhesión no exenta los caracteres de divergencia o no 
homogeneidad sobre las convicciones de esos grupos. Entonces, la idea de 
violencia es algo que: 

[…] cristaliza la heterogeneidad de las convicciones y las 
divergencias, tanto es así que el recurso de ella para 
aprehender los acontecimientos es el indicador más seguro de 
que están en juego valores importantes – y en el centro de un 
antagonismo” (MICHAUD, 2001, p. 13-14, tradução nossa). 

  
  Según Segato (1999, p. 389, tradução nossa), el tema “estupro cruento” es 

introducido como medio de señalar la violencia casi que en estado puro, o, como 
anota, “exent[a] de finalidad instrumental”. Léase esa finalidad instrumental como la 
utilización de la acción agresiva para llegar a un determinado fin. 

La autora, a pesar de atarse en su estudio al tipo criminal “estupro”, sostiene 
que antes del crimen principal, cuya evidencia es que la consumación solamente 
existe con la conjunción carnal (sexo vaginal), otras formas de violencia ocurren a la 
víctima. Ahí es que Segato (1999) establece el término “estupro cruento” para 
señalar la sutileza de la violencia antes de su ápice, o, como defiende Guimarães 
(2009, p. 249, tradução nossa), sumisión a la “voluntad de otra persona”. 

La utilización de la violencia, con motivaciones afectivas o sexuales, es una 
búsqueda de una afirmación, reafirmación o inminente persecución por el poder 
patriarcal, adyacente en nuestra cultura, aún androcéntrica. Eso ocurre, pues, en el 
caso del crimen de estupro, que también pasa en los ambientes domésticos, la 
búsqueda del criminoso puede no ser, efectivamente, la satisfacción sexual, pero la 
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afirmación, la reafirmación o la intención de alcance del poder masculinizado, en que 
la garantía, el objeto, es el cuerpo del otro como posesión para uso. 

En las causas del estupro cruento (SEGATO, 1999), no hay limitaciones de 
la figura del hombre y de la mujer, como ocurre en el pensamiento común 
(prototípico). Sobre el binarismo de jerarquía de los géneros masculino y femenino, 
es importante resaltar que la diferenciación biológica es el punto de partida para la 
jerarquización de esas diferencias, en un notable espacio de manutención y disputa 
por el poder en las relaciones de un género sobre el otro. De ahí se tiene la noción 
de que las mujeres deben siempre resguardarse para un único hombre; regla distinta 
a ese que debe buscar su afirmación sexista, masculinizada, hasta para que tenga 
respaldo y se mantenga en el grupo de los dominadores (LEVY, 2004). 

Es importante que se amplíe la reflexión sobre las relaciones de poder entre 
los géneros y hay que trabajar en la reconstrucción de la figura femenina y 
masculina en y para el contexto social actual, con la intención de proponer igualdad 
material a los seres humanos. 
 

La Ley Maria da Penha (11.340/2006) y las manifestaciones de violencia de 
orden afectivo o familiar en Brasil 
 

El 7 de agosto de 2006 fue promulgada y sancionada, por el Presidente de 
la República, Luís Inácio Lula da Silva, la Ley nº 11.340, nombrada de Maria da 
Penha, como un homenaje a las dos décadas de sufrimiento y de lucha de Maria da 
Penha Maia Fernandes, para que fuese punido el hombre, su marido, que la agredió 
y casi la mató (BELLOQUE, 2007, p. 11, tradução nossa). 
   
    Cuando trata de la referencia sobre el nombre de la Ley nº 11.340/2006, Belloque 
(2007, p. 12) sintetiza la historia vivida por Maria da Penha Maia Fernandes, 
biofarmacéutica, de la ciudad de Fortaleza (Estado de Ceará, Brasil), que sufrió 
agresiones multiformes y amenazas constantes durante el período en que fue 
casada con el economista Marco Antonio Heredia Viveiros.  
    “Por el temor de que la situación se agravase aún más, Penha no se atrevió a 
pedir la separación. Y fue justamente lo que ocurrió en 1983, cuando Marco Antonio 
intentó matarla, disparando una bala de revólver en su dorso mientras ella dormía”, 
apunta Belloque (2007, p. 11, tradução nossa). En aquella situación, el marido 
intentó explicarse y eximirse de la culpa, afirmando que la situación ocurrió, en 
realidad, a causa de un robo en la casa de la pareja. Sin embargo, “[d]os semanas 
después del atentado, Penha sufrió nueva tentativa de asesinato. Esa vez, él intentó 
electrocutar a Maria da Penha durante ella se duchaba”. Fue entonces después de 
ese hecho que la víctima decidió separarse de hecho de Marco Antonio Viveiros 
(BELLOQUE, 2007). 

Presentado el histórico de la Ley Maria da Penha, se observa que ella 
alcanza las variadas formas de violencia, como anotan Bandeira y Almeida (2005, 
p.13, tradução nossa): 

a. violencia física: “agresión física al cuerpo de la mujer, por medio 
de bofetadas, empujes, pellizcos, picaduras, patadas o, aún, por el uso 
de armas”; 
b. violencia sexual: es aquella manejada por la coacción a la 
práctica sexual, en que la víctima es obligada, con el uso de la fuerza, 
coacción o amenaza, a cumplir deseos de orden sexual del agresor. 
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En el caso del estupro conjugal, las autoras afirman que el “agresor 
puede ser el propio marido o compañero”; 
c. violencia psicológica: también conocida como “agresión 
emocional”, es aquella en la cual están caracterizados el rechazo, la 
humillación, la falta de respeto y puniciones exageradas contra la 
víctima; 
d. violencia moral: son “actos de humillación, descalificación, 
ridiculización y difamación que ocurren repetidamente, especialmente 
en el local de trabajo, para obligar a que la víctima presente su 
dimisión”; 
e. acoso sexual: es una forma distinta de la violencia y ocurre, 
frecuentemente, en el ambiente de trabajo. El agresor, normalmente el 
jefe, lo cual usa su fuerza y poder por la condición jerarquizada en 
relación a la víctima, obliga a la trabajadora a mantener con él 
relaciones sexuales no acordadas, “creando un ambiente hostil y de 
abuso”; 
f. violencia patrimonial: son acciones que dificultan a la agredida  
el acceso a sus materiales, así como la pérdida, el daño o la retención 
de bienes y valores. 

 

    De esa forma, vistas las múltiples maneras de ejercer la violencia sobre la víctima, 
con soporte en la Ley Maria da Penha de Brasil, entendemos que el concepto 
presente en la entrada violência (GUIMARÃES, 2009) necesita una revisión, 
después de compararlo con la entrada ‘violencia’ (RAE, 2018), y con base en el 
actual contexto socio-jurídico de Brasil (particularización conceptual del término), 
teniendo en cuenta la Socioterminología (FAULSTICH, 2006), el uso de las 
terminologías en distintos contextos socio-político-culturales.  
 

La heterosemanticidad terminológica y los términos “violencia” (esp.)/ 
violência (port.) 

El término ‘heterosemanticidad’ nos remite a diferencias de significación. 
Desde el punto de vista intralingüístico, se refiere a la pluralidad de significados - a 
las distintas manifestaciones sémicas - de una unidad lingüística. En este caso, en el 
ámbito de una lengua específica, la literatura especializada trata ese fenómeno más 
comúnmente como ‘polisemia’ (REBOUÇAS, 2019, p. 37). En el ámbito 
interlingüístico, en el estudio de diferentes lenguas, la heterosemanticidad se refiere: 

a la distinción semántica que unidades lingüísticas formalmente 
semejantes presentan, comparándose al menos dos lenguas. La 
Lingüística viene enfocando principalmente las lenguas próximas y 
las investigaciones volcadas hacia la enseñanza, al aprendizaje y a 
la traducción. Fenómeno al que se incluyen los heterosemánticos 
(interlingüísticos). (REBOUÇAS, 2019, p. 37, tradução nossa) 

 

     Con relación a este fenómeno, los investigadores también utilizan el término 
‘falsos amigos (interlingüísticos) y - aunque nos parezca menos adecuado - ‘falsos 
cognados’. Utilizaremos el término ‘heterosemánticos’ para referirnos (en una 
dimensión interlingüística) a signos que presentan semejanzas en la forma y 
distinciones de significado. Pueden ser subdivididos en ‘totales’, si presentan 
distinción total de significado(s) (palabras como polvo y oficina entre el portugués y 
el español, por ejemplo), y ‘parciales’, si, además de poseer semejanza formal, 
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presentan, al mismo tiempo, como mínimo, una acepción común y una distinta entre 
las lenguas en análisis (palabras como “cocina”/ cozinha y gato entre el portugués y 
el español, por ejemplo) (REBOUÇAS, 2019, p.15).  
    Como nos demuestra autores/as como Tallone (2014), el fenómeno en cuestión 
no se restringe al léxico general, sino que se extiende al lenguaje especializado, a la 
terminología, si entendemos que esta se (re)construye y se mantiene 
intersubjetivamente en las distintas comunidades lingüístico-culturales con base en 
sus especificidades contextuales, lo que, aunque tratemos de lenguas próximas, va 
particularizando la significación o el concepto de los términos en cada lengua.  
    La Terminología, como área científica de la Lingüística y que analiza la 
construcción de los términos técnicos o científicos, tiene sustrato en la propia fuente 
discursiva, es decir, en las diversas fuentes del discurso, como el científico, el 
técnico o el vulgar, son los medios donde se sacan los términos utilizados entre los 
profesionales (FAULSTICH, 2006). 

Así, la Terminología es vista como una disciplina sistémica, que prepara un 
‘corpora’ (FAULSTICH, 2006) propio para uso en redacciones técnicas o 
elaboraciones de diccionarios con gran alcance, teniendo en cuenta que la creación 
de “normas”, vistas como las descripciones de los términos, son válidas dentro de un 
lenguaje de especialidad y con función de un determinado valor, “con el contexto de 
uso” (FAULSTICH, 2006). La Socioterminología trabaja con la sistematización de las 
variantes terminológicas, que existen cuando, por medio de la “variación” 
(FAULSTICH, 2006) un término puede admitir nuevo concepto, o definición, a 
depender del uso contextualizado.  

De esa forma, la diversidad presente en una lengua suele ocurrir, entre otros 
factores, a causa del origen geográfico y/o social de los interlocutores; o porque las 
situaciones sociales en que están los interlocutores hacen que ellos cambien su 
forma de hablar (FAULSTICH, 2006). La pragmática discursiva es parte importante 
para las modificaciones consideradas necesarias a los ajustes que mejor 
identifiquen  un término, y su función dentro del contexto social de uso y 
representación.  

Por lo tanto, la Socioterminología, “como disciplina que desarrolla métodos 
de análisis para el término y para su descripción, según las características de 
variación en el contexto lingüístico y social donde ocurre” (FAULSTICH, 2006), 
considera que los términos son pasibles de variación en los medios lingüístico y 
social, teniendo en cuenta el hilo entre Lingüística y Sociedad (FAULSTICH, 2006) y 
el funcionamiento de la lengua para la comunicación/interacción escrita y oral. 

Tallone (2014) propone una tipología o clasificación para los 
heterosemánticos terminológicos (a los que ella denomina ‘falsos amigos’ o ‘falsos 
cognados’), y entiende, así como presentado, que existen los ‘totales’ y los 
‘parciales’, con conceptualización cercana a la que se ha presentado. Con relación a 
los parciales, y teniendo en cuenta los contextos socio-jurídicos de Portugal y 
España en su ejemplificación, Tallone (2014, p.247-248) los subdivide en:  

 Jurídicos, cuando ambos términos pertenecen al campo dei lenguaje 
jurídico, como en el caso de los sustantivos crime / “crimen” (PORT = 
"delito"; ESP = "delito de sangre") o cadastro / catastro (PORT y ESP = 
"registro público de fincas rurales y urbanas"; solo PORT = 
"antecedentes penales"). 

 Extrajurídicos, en que los dos términos tienen una coincidência 
semântica (casi) total en el lenguaje corriente, pero uno de ellos es un 
término délfico, es decir, posee también un significado jurídico que el 
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otro no comparte. Ejemplos de este subgrupo serán los verbos falhar 
("fracasar") / “fallar” ("fracasar", "dictar sentencia") o conhecer ("tener 
conocimiento de") / conocer ("tener conocimiento de", "tener 
competência para"). 

 Mixtos, cuando en los dos términos existe polisemia externa 
(RUELLAN, 2010, p.424 apud TALLONE, 2014, p.248), o sea que 
ambos tienen significados jurídicos y extrajurídicos, siendo 
coincidentes o no en el primer caso y divergentes en el segundo. Se 
pueden incluir en este subgrupo los sustantivos custódia / “custodia” 
(PORT = "detención"; ESP = "tenencia de un menor"), o diligênca / 
“diligencia” (PORT = "acción determinada por un juez para cumplir una 
exigência procesal"; ESP = "actuación del secretario judicial"). 

    En el caso de los términos “violencia”/ violência (tratando en especial del contexto 
brasileño), ambos comparten su acepción prototípica (en el léxico general y en el 
lenguaje especializado), pero su concepto socio-jurídico va a ser específico en 
determinada lengua-cultura, influyendo directamente en la interpretación y aplicación 
de las leyes en determinado país.  
    Hemos analizado dos entradas terminográficas, una de Brasil (GUIMARÃES, 
2009), y otra del diccionario jurídico de la RAE (2018), “violência” y violencia, 
respectivamente.  
 

VIOLÊNCIA (port.) VIOLENCIA  (esp.) 

Uso de força física sobre alguém, para coagi-lo a 
submeter-se à vontade de outrem, para fazer ou deixar 
de fazer algo. Pode ser: física, material ou real, quando 
se emprega força material e outros meios que 
impossibilitem a resistência do paciente (vis corporalis); 
moral ou ficta, quando o agente intimida o paciente com 
ameaça grave de mal iminente, ou se é juridicamente 
incapaz de livre consentimento (vis compulsiva); 
iminente: a que se apresenta com perigo atual, traduzido 
na ameaça de consumação imediata; arbitrária, aquela 
cometida no exercício de função pública ou a pretexto de 
exercê-la. Presume-se a violência, no estupro e atentado 
violento ao pudor, se a vítima não é maior de 14 anos; se 
é alienada ou débil mental, e o agente sabia-o; se não 
pode, por qualquer razão, oferecer resistência. 

1. Pen. Fuerza física que aplica 
una persona sobre otra y que 
constituye el medio de comisión 
propio de algunos delitos, como 
el robo y los delitos contra la 
libertad sexual, entre otros. 

 
Figura 1: Entradas retiradas parcialmente de las obras de Guimarães (2009) y de la RAE 

(2018), respectivamente.  
 

Microestructuralmente, y con relación a las características sémicas, se 
observa que la entrada de Brasil (GUIMARÃES, 2009) no presenta información 
gramatical; en Guimarães (2009) hay una separación de tipos de violencia en 
categorías, con distintas concepciones; en la RAE hay una información del área 
jurídica del uso común del término (Pen.: derecho penal); y en ambas está la 
expresión “fuerza física”, como concepto principal, en el sentido de obligar a la 
víctima a hacer o no hacer algo, o como medio de comisión específico para algunos 
delitos jurídicamente punibles (como el robo o los crímenes contra la libertad 
sexual).  
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Podemos observar que la base conceptual de los términos en ambas las 
entradas se refiere al concepto prototípico de violencia (uso de la fuerza física) - 
semejanza conceptual interlingüística. Sin embargo, la descripción del término, 
propuesto por Guimarães (2009), señala el uso de la fuerza física para obligar 
alguien a hacer o no hacer algo y no como “medio de comisión propio para algunos 
delitos” (RAE, 2018).  

La entrada terminográfica de Brasil amplía un poco más la conceptualización 
del término frente a la entrada del diccionario jurídico de la RAE, aunque, como se 
ha presentado, haya ausencia de informaciones relevantes sobre el término respecto 
del contexto brasileño, así como debe de haber con relación al contexto español, 
teniendo en cuenta que no hemos adentrado al estudio del sistema jurídico de 
españa o de otros países de lengua española. De todos modos, es potencial la 
diferenciación conceptual del término entre los países, como se ha discutido, 
observando su conceptualización como particular en cada sistema sociocultural y 
socio-jurídico, lo que influye directamente en la aplicación de las leyes.  

La revisión terminográfica es importante en el sentido de registrar, de forma 
plena, el concepto de un término en determinada lengua-cultura, área o medio 
especializado. Según Krieger y Finnato (2004, p.52, tradução nossa), “los productos 
terminográficos se configuran como instrumentos que registran o componen el léxico 
temático y en su forma plena, reflexionando acerca de sus condiciones de uso en las 
comunicaciones especializadas”.  

En el contexto jurídico, limitar la definición a la “fuerza física” parece 
demostrar que otras manifestaciones no son punibles y que coexisten en la sociedad 
como aceptables, no reprobables, tolerables y, por lo tanto, permitidas por el Estado. 

 

Consideraciones finales 

Inicialmente, se han discutido los conceptos de violencia por medio de las 
definiciones traídas por la visión jurídica de Guimarães (2009) y por las Ciencias 
Sociales, porque estas tienen el fenómeno de la violencia como objeto de estudio. 
Se notó que la violencia no debe ser entendida solamente como el uso de la fuerza 
física o como la agresión física entre dos o más cuerpos, sino que se deben 
considerar las acciones casi invisibles, que, como fue observado, prolongan el 
sufrimiento y la degradación de la víctima en cuanto ser humano. 

Además, algunos ejemplos de manifestaciones sutiles de violencia fueron 
discutidos, con la finalidad de sostener lo que introdujo Segato (1999), Levy (2004) y 
Ayensa (2008), cuando apuntan que hay maneras más sencillas de ese instituto ser 
demostrado, sobre todo con los bloqueos jurídicos legales de los derechos de las 
personas involucradas. 

Enseguida, se vio que la Socioterminología trabaja como un puente entre la 
Lingüística y la Sociedad, una vez que no hay cómo desconectar una de la otra, ya 
que los términos solamente se prestan al uso efectivo y con función en los discursos 
en los cuales son empleados. Seegún Faulstich (2006), un término que es impuesto, 
sin validación de su utilización en la comunicación escrita y oral, no tiene efecto ni 
representación.  

Se discutió que los términos ‘violencia’ y ‘violência’ son heterosemánticos 
parciales terminológicos, pues aunque los dos términos traigan la ‘fuerza física’ 
como medio para su manifestación, el contexto jurídico de Brasil amplía los tipos de 
‘violência’, por medio de la Ley Maria da Penha.  
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Analizadas las dos entradas de los términos ‘violência’ y ‘violencia’, notamos 
la necesidad de revisión de la descripción hecha, en portugués, a pesar de que en 
ambas no hay concepciones sobre la existencia de las formas más sutiles de la 
violencia. 
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ANÁLISE DE ALGUMAS EXPRESSÕES EM TEXTOS DE LINGUAGEM 
JURÍDICA: IMPROPRIEDADES VOCABULARES? 

 

ANALYSIS OF SOME EXPRESSIONS IN LEGAL LANGUAGE TEXTS: 
VOCABULARY IMPROPERTIES? 

 

Giselle FATURETO (UnB) 
 

RESUMO: Esta pesquisa, realizada no âmbito do Léxico e da Terminologia, tem como 
objetivo analisar expressões empregadas em construções de texto próprias da linguagem de 
Direito. A pesquisa foi baseada na teoria de Basilio (2005), Neves (2000) e Azeredo (2018). 
O motivo deste estudo é investigar a frequência de uso das expressões não dicionarizadas 
“vez que”, “frente a” e “face a” em uma amostra de textos da área jurídica publicados no site 
do STF. Assim, a análise da pesquisa foi realizada da seguinte forma. Em um primeiro 
momento, selecionamos os textos que apresentaram a frequência das expressões não 
dicionarizadas no lugar de expressões já existentes no léxico da língua portuguesa. Após a 
seleção de textos, verificamos a frequência de uso desses termos relacionados às 
expressões já existentes na língua portuguesa, como “uma vez que”, “em frente a” e “em 
face de”. Fizemos uma análise parcial e constatamos, no livro A Constituição e o Supremo, 
publicado no site do STF, 77 ocorrências de “em face de”, 9 ocorrências de “face a”, mas 
nenhuma ocorrência de “face de”. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Linguagem jurídica. Lexicologia. Gramática. 
Propriedade vocabular. 
 

Introdução 
 

A partir de revisões e leituras de textos jurídicos nos últimos anos, deparamo-
nos com a frequência de uso de expressões não dicionarizadas, como “vez que”, 
“frente a” e “face a” no lugar das expressões já dicionarizadas “uma vez que”, em 
frente de” e “em face de”. Dessa forma, resolvemos estudar esses casos e investigar 
as motivações linguísticas de expressões não dicionarizadas em textos da área do 
Direito. 

Para este trabalho, escolhemos uma amostra de textos da área jurídica 
publicados no site do STF e realizamos uma pesquisa no âmbito do Léxico, da 
Gramática e da Terminologia, com a proposta de responder as seguintes perguntas: 
as expressões em evidência são impropriedades ou variantes? Quais as motivações 
linguísticas para esse uso? 
 

Fundamentação teórica 
 

De acordo com Basilio (2011, p. 8), “o léxico é “ecologicamente correto”: 
temos um banco de dados em permanente expansão, mas utilizando sobretudo 
material já disponível, o que reduz a dependência de memória e garante 
comunicação automática.” A autora defende que há uma reciclagem de itens da 
língua portuguesa para serem usados em novas construções, quer dizer, há uma 
palavra existente com diversas possibilidades de sentido (palavras polissêmicas) e, 
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também, a formação de novos conceitos a partir do léxico já existente. Isso nos faz 
pensar em palavras de classe aberta, como o caso de substantivos, verbos e 
adjetivos, os quais contêm um radical com carga semântica e se juntam aos 
possíveis afixos existentes na língua para se transformarem em novas palavras com 
novos significados.  

Quando fazemos a distinção entre classe aberta e classe fechada, pensamos 
logo na classificação apresentada por Ilari (2015, p.9):  

há uma diferença óbvia de função entre palavras de classe aberta e 
as palavras de classe fechada: as primeiras têm um conteúdo 
descritivo que remete à realidade extralinguística, ao mundo; as 
segunda funcionam como ‘instrumentos gramaticais, isto é, como 

utensílios que estruturam a sentença.  
 

A língua é heterogênea, dinâmica e, assim, passível de mudanças. Os itens 
lexicais, por causa do caráter extralinguístico, têm mudanças e formações a partir de 
motivações do ato comunicativo, enquanto os itens gramaticais são vistos como 
instrumentos de estrutura da sentença, como formas presas às sentenças e como 
estrutura formal.  Desse modo, ao pensarmos sobre as locuções utilizadas na 
linguagem jurídica e sobre a economicidade da língua, perguntamo-nos o motivo da 
utilização de expressões não dicionarizadas no lugar de expressões já 
dicionarizadas e existentes na língua portuguesa.  

Para iniciar a nossa análise, precisamos compreender se a expansão da 
língua também ocorre em palavras de classe fechada, forma presa, como a 
preposição e a conjunção. 

Conforme Azeredo (2018, p. 211), “preposição é uma palavra invariável que 
se põe obrigatoriamente antes de uma unidade nominal e, unida a esta, dá origem a 
uma construção investida na função de adjunto ou de complemento”. Desse modo, a 
preposição possui propriedade semântica? Ainda de acordo com Azeredo (2018, p. 
213): 

Dispersas por tantos usos e responsáveis por tantos valores, as 
preposições mais frequentes, como em, de, para, a, com e por, 
tendem para o enfraquecimento semântico. Unidas a certas bases 
ou praticamente unidas ao consequente em locuções empregadas 
em alta frequência (ex. de repente, com licença, por favor), a 
preposição já não tem sua presença na construção motivada pelo 
respectivo significado. Preposição entra na construção com uma 
espécie de apêndice da base, que a seleciona e exige. Desse modo, 
o significado relacional é projetado a partir da base, restando à 
preposição o papel de conector puramente formal. (grifo nosso) 

 

Quanto às conjunções, a gramática tradicional aborda que a conjunção tem 
função conectiva, com o objetivo de conectar, ou seja, unir uma sentença a outra. 
Portanto, pode-se pensar em perspectiva semântica sobre as conjunções? 

No caso de locuções, objeto de análise da nossa pesquisa, como ocorre a 
criação de locuções e qual é a função delas? Neves (2018, p. 1.334) aponta que 
“locução é uma sequência de palavras que formam um significado conjunto, mas 
que não se unem graficamente”. 

Neves (2000, p. 680) aponta que “a preposição em integra construções 
indicativas de circunstâncias do tipo de em + nome + preposição (locução 
prepositiva), expressando as seguintes relações semânticas: a) de lugar, como 
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Estava brincando em frente de casa e sumiu (OMT); e b) de substituição, como Sua 
atitude de salvar livros em vez de queimá-los foi respeitada. (ACM)”. Cabe ressaltar 
que locução prepositiva funciona como uma preposição. 

Ainda conforme Neves (2000, p. 802), “locuções conjuntivas têm, 
normalmente, o elemento que como final, e que envolvem, em geral: a) um elemento 
temporal ou um particípio passado, como em já que, uma vez que, desde que, dado 
que, visto que, visto como (locuções causais).” 

Quanto à locução uma vez que, o papel semântico é de elemento causador 
de um evento. Segundo Neves (2018, p. 885): 

Algumas conjunções causais são compostas, isto é, constituem as 
tradicionalmente denominadas locuções conjuntivas, que, em geral, 
têm o elemento que como final, e que têm uma base lexical variada. 
Exatamente pelo valor da base lexical, o significado dessas locuções 
é mais específico do que o significado das conjunções simples. 
Exemplo: Não devia estar neste sonho, uma vez que necessitam de 
mim em outros (GD-R). 

 

Metodologia 
 

A pesquisa foi baseada no método descritivo-avaliativo. Para avaliarmos as 
expressões não dicionarizadas, selecionamos, primeiramente, os textos que 
apresentaram a frequência das expressões não dicionarizadas no lugar de 
expressões já existentes no léxico da língua portuguesa. Após a seleção de textos, 
verificamos a frequência de uso desses termos relacionados às expressões já 
existentes na língua portuguesa, como “uma vez que”, “em frente a” e “em face de”. 
 

Análise de dados 
 

O corpus que embasou a nossa pesquisa foi retirado de três obras presentes 
na biblioteca virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), a saber: A Constituição e o 
Supremo, Súmulas Vinculantes e Revista Trimestral da Jurisprudência. Nessas 3 
obras, foram encontradas as locuções não dicionarizadas face a, frente a e vez que.  
 

FACE A 
 

Constatamos, no livro A Constituição e o Supremo, publicado no site do STF, 
77 ocorrências de “em face de”, 9 ocorrências de “face a”, mas nenhuma ocorrência 
de “face de”. 

Observe os três exemplos a seguir retirados do corpus selecionado da área 
jurídica: 

1.  “Contratação emergencial de advogados face ao caos administrativo 
herdado da administração municipal sucedida. (...)” (BRASIL) 

2. “Esta condição de titularidade local do controle societário – e, 
consequentemente, políticogerencial – tornou-se verdadeiramente 
inequívoco com a plena autonomia política (e não apenas administrativa, 
já parcialmente exercida) do Distrito Federal face à União, consequente à 
Constituição de 5-10-1988.” (BRASIL) 
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3. “Reclamação convertida em ação direta de inconstitucionalidade, na forma 
de precedentes do STF (ADI 864, rel. min. Moreira Alves), com 
deferimento de nova cautelar, face a subsistência das razões 
determinantes da provisória privação dos efeitos da lei reproduzida.” 
(BRASIL) 

 

Antes de analisarmos os exemplos, observe a definição da expressão 
dicionarizada em face de apresentada no Dicionário de dificuldades da língua 
portuguesa (2008): 
 

Em face de. Diante de, ante; por causa de: Em face da escassez de recursos, o 
projeto foi arquivado. / “No desfecho do romance, em face da catástrofe iminente, o 
fidalgo batiza o indígena...” (Alfredo Bosi, Dialética da colonização, p. 177) / O 
anúncio era ofensivo à moral; em face disso, pediram a punição do responsável. / 
“Todos os dramas lhe tinham parecido desprezíveis em face desse drama maior.” 
(Fernando Namora, O homem disfarçado, p. 24) / “Não seria o primeiro que, em face 
da viuvez, se acolhia ao altar.” (Vivaldo Coaraci, Todos contam sua vida, p. 77)  
Não é admitida pelos gramáticos e lexicógrafos a variante face a*. 
 

No final do verbete do dicionário, há uma recomendação quanto ao uso de 
face a, ou seja, “não é admitida pelos gramáticos e lexicógrafos a variante”. Note 
que o lexicógrafo Cegalla (2008) apresenta face como variante e, também, 
apresenta um verbete da expressão face a. Veja: 
 

Face a. locução censurada pelos gramáticos e não acolhida pelos dicionaristas, mas 
frequentemente nos meios de comunicação e na literatura de hoje: “Face, porém, à 
situação surgida, o acirramento de uma disputa seria inevitável.” (Juscelino 
Kubitschek, Manchete, 9/10/93) / “Yeltsin se mobiliza face à oposição.” (JB, 7/11/92) 
/ “Face às perspectivas que se abriam à sua frente, Henri ficou muito emocionado.” 
(Rubens Fonseca, Os prisioneiros) / “E me sinto pequenino, insignificante, face a 
essas grandezas.” (Fernando Sabino, O encontro das águas, p. 110)  Esta locução 
talvez seja imitação do francês moderno: Les douze face à la nouvelle Europe. 
 

Apesar da orientação de que a locução é censurada pela gramática 
normativa, o autor apresenta exemplos de uso encontrados em entrevista do ex-
presidente Juscelino Kubistchek e em textos literários de autores reconhecidos, 
como Rubens Fonseca e Fernando Sabino. 

Em face de é uma locução prepositiva que tem a ideia de diante de, por causa 
de. Entretanto, ao omitir a preposição em e mudar a preposição de para a, há 
mudança sintática e semântica ao utilizar face a em vez de em face de? Veja: 
 

Regra Uso em textos jurídicos 

em + nome + preposição   nome + preposição 

em + face   +  de Ø + face + a 
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Percebemos que o uso da expressão não dicionarizada face a tem o mesmo 
sentido que em face de, ou seja, não há mudança semântica, apenas mudança 
sintática. 
 

FRENTE A  
 

Observe os exemplos a seguir retirados do corpus selecionado da área 
jurídica: 

1. Isso posto, e frente ao § 1º-A do art. 557 do CPC/1973, dou provimento ao 
recurso. (STF, 2017) 

2. A sra. ministra Rosa Weber: Na minha compreensão, a escolha, o juízo de 
valor, não poderia, frente ao texto constitucional, ser entregue ao TSE. (STF, 2015) 
 

Antes de analisarmos os exemplos, observe a definição da expressão 
dicionarizada em frente a/em frente de apresentada no Dicionário de dificuldades da 
língua portuguesa (2008): 
 

Em frente a, em frente de. As duas formas são corretas: Estavam em frente a (ou 
de) um obelisco. / Eles acamparam em frente á (ou da) Prefeitura. / “Depois, em 
frente ao Arco do Triunfo, moveu a cabeça, murmurou: - É muito grave deixar a 
Europa.” (Eça de Queirós, A cidade e as serras, p. 148). 
 

Na definição anterior apresentada pelo dicionário, em frente de ou em frente a 
traz a ideia de espaço. Ao omitir a preposição em, há mudança sintática de frente a? 
E mudança semântica? Veja: 
 

Regra Uso em textos jurídicos 

em + nome + preposição   nome + preposição 

em + frente   +  de  

Ø + frente + a em + frente   +  a 

 

De acordo com Ilari (p.189),  
Nas extensões polissêmicas, há sempre resquícios dos usos 
originários e são esses usos que justificam as extensões de sentido, 
mesmo que o falante não os perceba. Tome-se como exemplo o 
caso da locução prepositiva “frente a”: uso originário era espacial e 
envolvia a referência a um espaço que “fica à frente” para evocar o 
contato entre os dois referentes que atuam um à vista do outro. 
Frente a pode instaurar um termo de comparação. 

 

Ao analisar a definição de em frente a ou em frente de do dicionário e a 
definição da locução frente a de Ilari, verificamos que, além da mudança sintática, há 
mudança semântica. 
 

UMA VEZ QUE 
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Uma vez que é uma locução conjuntiva formada de uma base lexical com 
carga semântica temporal mais a conjunção que. A função sintática dessa locução é 
a mesma que uma conjunção causal, ou seja, é um elemento que conecta duas 
orações com sentido de causa. 

Observe os exemplos a seguir retirados do corpus selecionado da área 
jurídica: 

1. Incorreção, pela simples omissão de uma consoante, na grafia do 
sobrenome do advogado. Circunstância que não configura nulidade do ato 
processual, nem mesmo sua ineficácia, vez que não se tornou impossível 
a identificação do processo, para efeito de intimação. (BRASIL) 

2. Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por um 
parlamentar, embora trate de matéria típica de administração. (BRASIL) 

3. Não incide correção monetária sobre créditos excedentes de ICMS, vez 
que inexiste previsão na legislação ordinária. (BRASIL) 

 

Com a omissão de “uma”, a ideia de temporalidade continua? Está completa? 
Por que, apesar da alta frequência de uso, ainda não foi dicionarizada? Além da 
mudança sintática, há mudança semântica? Veja: 
 

Regra Uso em textos jurídicos 

elemento temporal + que nome + que 

uma vez   +  que Ø  vez + que 
 

Notamos que o uso no português falado procede da mesma forma. Omitimos, 
também, na oralidade, o elemento uma, como no exemplo a seguir: 

 “João: - Maria, você vai à universidade toda sexta-feira?  
  Maria: – Vez ou outra.”  
A partir desse exemplo, conseguimos manter a ideia de temporalidade no 

contexto. O mesmo fenômeno ocorre na locução vez que, a qual é considerada 
como expressão não dicionarizada na língua portuguesa. Apesar da omissão da 
palavra uma, a ideia de temporalidade continua. 
 

Considerações finais 
 

Após observamos os usos de locuções não dicionarizadas, é importante 
ressaltarmos a adequação vocabular. A escolha das palavras deve ser feita a partir 
do tipo de texto utilizado pelo autor, ou seja, é preciso observar os critérios que 
compõem o tipo textual. 

De acordo com Pereira et al. (2011, p. 219), “o emprego adequado de um 
termo depende do referente, dos participantes do ato de comunicação, do código e 
da situação de comunicação.” Assim, o autor deve observar o conceito designado ao 
termo, os participantes, a língua e o ambiente do ato comunicativo. 

Quanto à análise em questão, as locuções selecionadas fazem parte de um 
ato comunicativo voltado à linguagem do Direito, texto de caráter formal, inserido em 
textos jurídicos do Supremo Tribunal Federal (ambiente do ato comunicativo). Dessa 
forma, espera-se o emprego adequado da língua portuguesa quanto aos aspectos 
gramaticais e lexicais de acordo com a norma padrão. Portanto, conforme a norma 
padrão da língua portuguesa, as expressões vez que, frente a e face a são 
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consideradas impropriedades vocabulares e devem ser substituídas pelas 
expressões dicionarizadas uma vez que, em frente a ou em frente de e em face de. 

Por fim, concluímos que o uso da locução face a e vez que, apesar de trazer 
mudança sintática, não apresenta mudança de significado (e poderiam ser 
consideradas como variantes das expressões dicionarizadas) enquanto o uso da 
locução frente a apresenta tanto mudança sintática quanto semântica.  
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RESUMO: O presente trabalho versa sobre a inserção das mulheres negras no serviço 
público por meio da Lei 12.990 de 2014 dentro do quadro docente do Instituto Federal de 
Brasília – IFB. Tendo por objetivo apresentar a aplicação da lei 12.990/2014 pelo IFB e 
recomendar um olhar interseccional nas ações afirmativas, em especial nas cotas raciais no 
serviço público. Foi usada a metodologia qualitativa, adotada para adicionar dados 
quantitativos, bem como, pesquisa bibliográfica e documental que aborda sobre raça, 
gênero, políticas públicas, cotas raciais e cotas no serviço público, análise dos editais de 
concurso para docente do IFB do ano de 2016, assim como as listas de aprovados e de 
convocação do mesmo concurso. Os resultados da pesquisa permitem pensar como apesar 
de uma legislação que garante as cotas no serviço público ainda é difícil para as pessoas 
negras, em especial as mulheres negras, estarem em cargos de prestígio dentro das 
instituições e sendo estes processos seletivos pensados e elaborados por pessoas brancas, 
fica ainda mais difícil vencer as barreiras por eles impostas. As mudanças estão 
acontecendo de forma tímida, demostrando que precisamos cada vez mais de políticas 
públicas interseccionais que visem combater as desigualdades sociais, raciais e de gênero.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Raça. Gênero. Políticas Públicas.  
 

 

Mulheres negras no serviço público 

O presente artigo surge como um desdobramento da pesquisa desenvolvida 
no Trabalho de Conclusão do Curso de Gestão Pública. Tem como objetivo 
apresentar a aplicação da Lei de Cotas no serviço público pelo Instituto Federal de 
Brasília e recomendar um olhar interseccional nas ações afirmativas, em especial as 
cotas raciais, no serviço público para efetivas mudanças no mercado de trabalho no 
que se refere à aquisição de mulheres negras em postos de prestígio e bem 
remuneradas.   

A presença feminina está por toda organização social e nos mais diversos 
papéis que desempenham no mundo do trabalho e na sociedade. Elas quase 
sempre têm que lidar com fatores adversos. Na luta pela sobrevivência e 
responsável pelo sustento familiar, as mulheres negras saem de casa e ganham os 
espaços públicos convivendo diariamente com as mais variadas manifestações de 
preconceitos e estigmas. 

Para Sueli Carneiro (2011, p. 110), “o acesso ao emprego e ao trabalho é 
condição primordial para a reprodução da vida, e sua exclusão é também a primeira 
forma de negação desse direito básico da cidadania”. Silvio Almeida (2018) 
complementa essa ideia identificando como o discurso meritocrático anula a questão 
racial como preponderante para a desigualdade educacional. Ainda salienta como 
processos seletivos contribuem para a falácia da meritocracia.  
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Sendo assim, ações governamentais que visem combater essa ideia e 
promover a democratização do acesso são essenciais, pois, “Quem pode duvidar da 
importância para a luta antidiscriminatória de se ter uma mulher negra em posições 
geralmente associadas a homens brancos na academia, nos meios de comunicação 
e no judiciário?” (ALMEIDA, 2018, p.84). Em outro ponto, o autor continua: 

A meritocracia se manifesta por meio de mecanismos institucionais, como 
os processos seletivos das universidades e concurso público. Uma vez que 
a desigualdade educacional está relacionada com a desigualdade racial, 
mesmo nos sistemas de ensino público e universalizados, o perfil racial dos 
ocupantes de cargos de prestígio no setor público e dos estudantes nas 
universidades mais concorridas reafirma o imaginário que, em geral, associa 
competência e mérito a condições como branquitude, masculinidade e 
hetererossexualidade e cisnormatividade (ALMEIDA, 2018, p. 63). 

As mudanças nesse quadro vêm se alterando lentamente com algumas 
iniciativas governamentais, como as cotas raciais e sociais no ensino superior. 
Porém, percebe-se que ainda estamos distantes de uma educação igualitária para 
todos os seguimentos sociais e que possibilite a entrada no mercado de trabalho em 
condições de equidade. Almeida relata em seu livro O que é racismo estrutural? 
(2018) que: 

Desde que comecei a integrar as ações do movimento negro e a estudar a 
fundo as relações raciais, passei a prestar atenção no número de pessoas 
negras nos ambientes que frequento, e que papel desempenham. Nos 
ambientes acadêmicos e próprios ao exercício da advocacia percebi que, na 
grande maioria das vezes, era uma das poucas, senão a única pessoa 
negra nestes lugares na condição de advogado e de professor. 
Entretanto, esta percepção se altera completamente quando, nestes 
mesmos ambientes, olho para os trabalhadores da segurança e da limpeza: 
a maior parte negros e negras como eu, todos uniformizados, 
provavelmente mal remunerados, quase imperceptíveis aos que não foram 
“despertados” para as questões raciais como eu fora (ALMEIDA, 2018, p. 
47). 

No que tange as mulheres negras, sempre conviveram com o trabalho, e 
mesmo após o fim legal da escravização, elas continuaram sendo as responsáveis 
pelo sustento das suas famílias. Na maioria das vezes a informalidade foi à saída 
encontrada por essas mulheres para se manterem. As mulheres negras, sozinhas ou 
em coletivos, enfrentaram batalhas pela sobrevivência, que ainda hoje são modelos 
para os movimentos sociais. Um exemplo dessa luta coletiva é a organização do 
movimento feminista negro no Brasil, que, como observa Djamila Ribeiro (2018, 
p.45): 

Desde a década de 1970, militantes negras estadunidenses como Beverly 
Fisher denunciavam a invisibilidade das mulheres negras dentro da pauta 
de reivindicação do movimento. No Brasil, o feminismo negro começou a 
ganhar força no fim da mesma década e no começo da seguinte, lutando 
para que as mulheres negras fossem sujeitos políticos.  

As várias opressões que recaem sobre a mulher negra (sociais, raciais, de 
gênero, religiosas, orientação sexual etc.) contribuem para a atual condição em que 
se encontram no mercado de trabalho. As mulheres negras pobres trabalham mais, 
em atividades escondidas do grande público e recebem menos que outros grupos 
sociais, exercendo a mesma função, segundo o IBGE 2014. Para Almeida (2018, 
p.81), no que se refere à divisão racial do trabalho, 

pode ser ainda amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, 
pois mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo 
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Estado ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos 
minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos 
insalubres ou precarizados. (ALMEIDA, 2018, p.81) 

As mulheres negras historicamente tiveram suas demandas como saúde, 
educação, moradia, negligenciada pelos governos. E muitas vezes, elas mesmas 
enquanto sujeitos, também foram esquecidas pelos governantes e pela sociedade 
de forma geral.  

Sendo assim, o acesso à educação de qualidade e a qualificação para o 
mercado de trabalho, ainda são difíceis para elas. Entendendo as mulheres negras 
como vítimas do racismo institucional é essencial a elaboração de políticas públicas 
que se propõe a romper o ciclo das desigualdades. Como afirma Ribeiro,     

Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas 
públicas para as mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser 
para todos. Mas quem são esses “todos” ou quantos cabem nesses “todos”? 
Se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade 
social justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se 
não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais 
profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos 
vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de 
desenvolvimento humano de uma cidade, de um país (RIBEIRO, 2017, p. 
41).  

    Fica evidente que para promoção de igualdade e diversidade é necessário criar 
políticas públicas que deixem de lado o discurso universal, incapaz de atender às 
demandas das mulheres negras e de outros grupos minorizados, e passe a pensar 
propostas e ações voltadas para os grupos em situação de maior vulnerabilidade, 
neste caso, as mulheres negras. 
    Como exemplo de política pública, que pretende alterar o atual quadro da 
inserção da população negra no serviço público temos a Lei 12.990/2014. Apesar da 
Lei de cotas nas universidades terem proporcionado o acesso dessa população ao 
ensino superior, ainda não se observou o mesmo no que se refere ao mercado de 
trabalho. A Nota Técnica nº 17 de 2014, elaborada pelo IPEA, ressalta a 
necessidade de outras políticas públicas para mudanças no perfil do mercado de 
trabalho:   

Assim, pode-se constatar que o impacto das cotas no ensino superior deve 
ser paulatino, não representando uma mudança em curto prazo no perfil do 
mercado de trabalho, muito menos das ocupações públicas. Para estes 
campos, as ações afirmativas não são, de nenhuma forma, dispensáveis. 
Pelo contrário, são cada vez mais necessárias para alavancar o esforço 
afirmativo na formação destes indivíduos, que, ao terem acesso ao ensino 
superior não têm, de imediato, todos os fatores de vulnerabilização e 
desvantagem acumulados em sua trajetória, imediatamente sanados 
(SILVA; SILVA, 2014, p.14). 

A mesma Nota Técnica questiona os critérios neutros dos processos 
seletivos, que muitas vezes se justificam pelo “mérito” do candidato.  

O peso do racismo e da sua intervenção na conformação de pontos de 
partida, acesso desigual a ativos e tratamento social diferenciado também 
fica evidenciado na administração pública, apesar dos critérios 
considerados impessoais de seleção para cargos efetivos. Isto se justifica 
porque, assim como ocorre no ingresso no ensino superior, a despeito de 
critérios pretensamente neutros de seleção, resta evidente que não há 
iguais condições de formação e preparação dos candidatos, além de 
constatarem-se níveis de condição de vida mais precários vivenciados pela 
população negra (SILVA; SILVA, 2014, p.5). 
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O peso do racismo não pode ser desconsiderado, pois este fator interfere não 
apenas no acesso aos bens econômicos-culturais, mas também na forma como este 
individuo vai ser socialmente tratado. Só é possível usar critérios meritocráticos 
quando há igualdade material que permita isso.  

As cotas no serviço público pretendem mudar a realidade da inserção da 
população negra nesses espaços e estimular práticas similares na iniciativa privada. 
A adoção do critério racial é fundamental para que o Estado e a sociedade 
reconheçam o racismo como estrutural e, ao mesmo tempo, proponham soluções 
para combatê-lo. Como colabora Bárbara Estanislau et al (2015, p.19): 

A adoção de cotas raciais pretende mudar a realidade da inserção da 
população negra no serviço público, para que assim se possam irradiar 
outras ideias e valores, tanto para a população negra, mas também e 
principalmente para a sociedade em geral. Para IPEA (2014, p.3) houve um 
grande avanço na concepção e atuação do governo federal com a adoção 
de cotas raciais no serviço público a partir da Lei 12.990/2014, 
notadamente, ao propor cotas com critério racial único, reconhece o peso do 
racismo como elemento estruturante das desigualdades e que limita a 
determinados grupos o usufruto de níveis mais elevados de progresso social 
alcançado pela sociedade brasileira. Assim, justifica-se a adoção de cotas 
raciais para que tais barreiras estruturais possam ser enfrentadas com mais 

equidade pela população negra. (ESTANISLAU et al, 2015, p.19) 

A Lei 12.990/2014 não contempla as questões de gênero, o que não contribui 
para o ingresso das mulheres negras no serviço público, principalmente em cargos 
de chefia, melhores remunerados ou de status social. Essa disparidade de gênero 
foi abordada por Paula Cristina da Silva Barreto (2015) referindo-se aos docentes da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas que se aplica também ao serviço 
público de forma geral. Ela afirma que “no que diz respeito a gênero, nos chama 
ainda a atenção inexistirem políticas de ação afirmativa nas IES públicas ou privadas 
visando combater a desigualdade de gênero” (BARRETO, 2015, p.49). Essa questão 
é importante e não pode ser dissociada, já que a mulher negra é a base da pirâmide 
social, recebendo os menores salários e exercendo atividades de menor prestígio. 

O recorte de raça e gênero possibilita perceber como são necessárias 
políticas públicas interseccionais para que realmente sejam eficazes no que se 
refere à igualdade de gênero e raça dentro das instituições públicas e privadas. Pois, 
mesmo existindo uma paridade de gênero no que se refere à entrada destes 
profissionais na instituição, isso não é visualizado quando se realiza o recorte de 
raça, mostrando que as mulheres negras continuam longe de ocupar diferentes 
cargos na administração pública, principalmente quando esses são de status social.  

O Instituto Federal de Brasília – IFB é um exemplo de instituição pública que 
realizou processo seletivo aplicando a Lei 12.990/2014. A análise desse processo 
identifica como ainda precisamos avançar em políticas públicas interseccionais de 
gênero e raça.  

No último concurso do IFB, em 2016, dos 135 convocados apenas 9 
candidatas foram mulheres negras que concorreram às cotas raciais. No gráfico 
abaixo, percebe-se que do total de convocados, apenas 23 candidatos foram 
aprovados concorrendo pelas vagas destinadas às cotas raciais. Esses números 
mostram que apesar da existência de um aparato legal para a entrada de negros no 
serviço público ainda existem barreiras que impedem a concretização da Lei.   
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 Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base no edital, lista de aprovados e lista de 
convocação do concurso IFB 2016. 

 

Como os processos seletivos são pensados e elaborados na sua maioria por 
brancos, fica difícil vencer as barreiras por eles impostas como, afirma Cidinha da 
Silva (2016), construídas unicamente com o propósito de manter privilégios. A falsa 
ideia de meritocracia está presente nesses processos, colaborando para a errônea 
ideia de que os negros não estão presentes nesses cargos por não terem 
competência.  

O próximo gráfico evidencia que mesmo participando de processos seletivos 
que aplicam a Lei 12.990/2014, os negros continuam não sendo aprovados nesses 
processos e, por consequência, não ocupando cargos públicos considerados de 
prestígio social. A ideia da meritocracia ganha força, e a população negra continua 
longe destes espaços.  
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Fonte: Elaborada pela pesquisadora com base nas listas de aprovados em ampla 
concorrência e pretos e pardos do concurso IFB 2016.  

 

No concurso para docente de 2016 do IFB, 46% das 39 áreas do 
conhecimento não tiveram aprovados por cotas. Em números absolutos, foram 18 
áreas sem aprovação por cotas, em que, em algum momento do processo seletivo, 
o candidato foi reprovado. Esse fato sugere que precisamos de outras medidas para 
complementar a aplicação da Lei, pois essa ainda não demonstra os resultados tão 
almejados da entrada da população negra nos mais variados espaços e cargos. 

A entrada dessas profissionais - docentes negras - nas instituições é 
importante por significar representatividade para os alunos que podem visualizar 
possibilidades tendo referências negras na instituição. Mas, não significa, na maioria 
das vezes, poder, como salienta Almeida (2018). Nem para o indivíduo, nem para o 
grupo que ela/ele representa. 

É necessário que esses indivíduos não só estejam dentro dessas instituições, 
mas também levem as demandas de seu grupo para esses espaços. Esse processo 
tem uma carga emocional e laboral muito grande. É importante salientar que as 
profissionais negras que entram na instituição não são obrigadas a pautarem as 
questões raciais e de gênero.  

As mudanças ainda são tímidas. Identificar o impacto da Lei 12.990/2014 no 
corpo docente do IFB se mostra tarefa árdua e com poucos resultados, visto que a 
implementação da Lei só foi aplicada em dois editais de docentes e que essa 
aplicação não se mostra suficiente para a entrada desses profissionais, já que 
muitos componentes curriculares não tiveram aprovados por cotas raciais.  

Para efetivo impacto positivo da lei, esses profissionais deveriam não só 
entrar na instituição para exercer o cargo em que foram aprovados, mas 
participarem dos espaços de decisão, ocupando funções na estrutura administrativa, 
como diretores e coordenadores, fato que percebemos em pequena escala para os 
negros de forma geral e, em especial, para as mulheres negras. 
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  Para além do debate potente das cotas nas universidades públicas no Brasil, 
é preciso romper com o silêncio institucional que exclui as mulheres negras dos 
postos de trabalho no serviço público. Fica evidente a necessidade de criação de 
políticas públicas interseccionais, que visem a combater as desigualdades sociais, 
raciais e de gênero. 

Um caminho importante está sendo trilhado com as políticas de ações 
afirmativas, principalmente as cotas raciais, contribuindo para o ingresso e 
permanência do jovem negro nas universidades públicas e privadas. Porém, essas 
políticas ainda não contemplam um recorte de gênero. 

Portanto, ainda fica difícil perceber mudanças efetivas no mercado de 
trabalho no que se refere à aquisição de mulheres negras em postos de prestígio e 
bem remunerados. Mostrando que precisamos desse olhar interseccional para uma 
real mudança na estrutura social. A implementação da Lei 12.990/2014 foi um passo 
importante para o mundo do trabalho, possibilitando cotas raciais no serviço público, 
contudo a questão de gênero ainda persiste. Neste sentido, não tivemos a pretensão 
de esgotar o tema, mas contribuir para a discussão sobre as cotas no serviço 
público com um olhar interseccional. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo salientar a importância da educação das 
relações étnico-raciais para a formação de uma sociedade justa, igualitária, de direitos e 
democrática, e assim contribuir para a formação de uma cidadania responsável. Por isso, há 
uma necessidade de ensino com essa temática voltada para o ambiente acadêmico, 
principalmente pela importância e também pelo reconhecimento do povo negro, na 
construção histórica do Brasil. É perceptível, quando não se é pensado e discutido a 
possibilidade de integrar esses espaços de fala e assim, incluir suas contribuições e suas 
obras no plano pedagógico das instituições. O objetivo geral do trabalho é demonstrar a 
importância dos estudos da educação étnico-raciais, para a formação de um conhecimento 
pluralista dos discentes do curso de Tecnologia em Gestão Pública – TGP do Instituto 
Federal de Brasília-DF, foram esboçados os seguintes objetivos específicos: apontar a 
importância dos estudos da educação étnico-racial no curso de Tecnologia em Gestão 
Pública; comparar o projeto pedagógico dos cursos de Gestão Pública e Processos 
Gerenciais, citar o epistemicídio do conhecimento como forma de colonialidade do saber. A 
pesquisa possui como universo de estudo o projeto pedagógico do curso e como 
instrumentos metodológicos: análise documental e pesquisa bibliográfica com uma 
abordagem qualitativa e descritiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Relações étnico-raciais. Racismo. Gestão Pública. 
 

Introdução 

O racismo é um elemento estruturante da sociedade. Foram mais de 300 
anos de escravidão e medidas institucionais para impedir a mobilidade social da 
população negra, e isso foi um limitante para que esse grupo pudesse alcançar 
formas de ascensão na sociedade brasileira. A árdua luta de combate ao racismo 
nas diferentes formas de discriminação é refletida nos estereótipos, na classificação 
de “marginais” para os homens, e “hiperssexualização” da mulher negra. Isso 
contribui na sedimentação negativamente dos papéis sociais protagonizados pela 
população negra que se configuram e reconfiguram, nas diversas barreiras impostas 
para esses cidadãos, e fez com que somente uma única voz e visão fossem 
legitimadas: a eurocêntrica. (GROSFOGUEL, 2016). 

Ao se falar em estudos relacionados a relações étnico-raciais, esta pauta 
deveria ser voltada em todos os ensinos de aprendizagem,  pois vivemos em uma 
sociedade em que a maioria da população se constitui por pretos e pardos (IBGE, 
2018), tendo em vista a importância da cultura africana e afro-brasileira, no ano de 
2003 foi promulgada a da lei 10.639/03 caracterizando a obrigatoriedade desses 
estudos na educação básica, logo, estudar e se aprofundar por este assunto se 
torna essencial para a formação do cidadão, a consolidação da democracia, 
promoção da cidadania e à igualdade social e racial. Apresentando uma nova 
perspectiva e olhares, que os autores negros, possuem sobre essas teorias e 
saberes sobre a educação das relações étnico-raciais, uma visão mais pluralista e 
não eurocêntrica, de diferentes perspectivas e vivências. 
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Ao realizarmos um recorte sobre a participação de intelectuais negros e 
negras que influenciaram de alguma forma a construção do saber acadêmico, 
levantamos uma possibilidade de (re)conhecimento e representatividade da cultura 
afrodescendente como produtora de conhecimento, além de propor uma discussão 
sobre o papel do racismo como ideologia que atua no apagamento da história de 
resistência da população negra em diferentes espaços, inclusive dentro dos centros 
acadêmicos. 

A anulação desses espaços de debates que produzam discussões sobre o 
racismo ecoa profundamente na sociedade, construindo marcas na história da 
humanidade que vão além do senso comum, mas aprofunda-se em questões 
políticas, sociais, psicológicas, econômicas, religiosa e de saúde. E, ao se negar a 
discussão crítica e reflexiva sobre a temática, nesses espaços, afeta sobremaneira o 
debate “empobrecendo o relacionamento humano e limitando as possibilidades 
exploratórias da diversidade racial, étnica e cultural” (CARNEIRO, 2018, p.146), 
ocasionando assim cada vez mais barreiras de impotência, que limita a população 
negra e anula qualquer forma de um novo olhar sobre o mesmo, apagando a sua 
vivência.  

Dificilmente os autores negros estão nas bibliografias dos cursos ministrados 
nas universidades, acontecem como ações de forma isolada, dependendo da 
solicitude do corpo docente, já que não é uma exigência na maioria das ementas 
dos planos de curso. Por conseguinte, poucas vezes os discentes possuem a 
oportunidade de conhecer a contribuição desses autores, refletindo, inclusive, não 
apenas sobre o conteúdo das obras, mas sobre o contexto político-intelectual em 
que foram produzidos. Por isso, é necessária uma resposta institucional, para que 
essas bibliografias se tornem leituras obrigatórias e necessárias para o 
conhecimento dos discentes. 

O discurso “universalista” é visível quando se constata a exclusão sistemática 
de intelectuais negras e negros nos espaços universitários, ao trazer para o 
ambiente acadêmico a produção de tais intelectuais possibilitará romper com o 
silêncio institucionais que a academia naturaliza. E esse silêncio é construído 
academicamente por conta de uma narrativa que é privilegiada. Os estudos sobre a 
educação étnico racial será uma via imprescindível para o debate epistêmico 
evidenciado na forma do racismo silencioso e cruel. As produções teóricas destes 
intelectuais tornam possível conhecer o contexto da cultura negra e como se deu o 
processo de socialização depois do período escravocrata, e que no qual poderiam 
contribuir nas mais diversas áreas, até mesmo em questões não diretamente 
relacionadas a raça. 

Conceitos sobre as diversas formas de racismo: Estrutural, Institucional e 
Interpessoal 

Estudos afirmam que sempre existiram autores negros, porém havia um 
processo de “apagamento histórico” dessa população, e assim a não legitimação de 
suas contribuições, das literaturas que abordam pautas relacionadas a raça e 
gênero.  

Durante o período escravista no Brasil, foi imposto sobre a população 
negra o paradigma de inferioridade e submissão política, social e 
econômica, fazendo com que o branco fosse tomado como 
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referência de identificação na busca pela ascensão social. (SOUZA, 
1983, p.19-23).  

Esse apagamento surge de um processo que alguns autores como Sílvio Luiz 
de Almeida (2016) denominam como racismo estrutural, no qual defende três 
estruturas para a consolidação da definição desse tipo de racismo: econômico, 
político e o campo da subjetividade.  “O racismo é uma decorrência da própria 
estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que se constituem as relações 
políticas, econômicas, jurídicas e familiares. (ALMEIDA, 2016, p.38). 

É perceptível a existência dessa estrutura racista quando analisamos os 
dados, segundo o levantamento do Fundo de População das Nações Unidas 
(UNFPA, 2018). Que constatam que: 

 Na educação, enquanto 22,2% da população branca têm 12 anos de estudos 
ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O índice de analfabetismo 
para a população negra é de 11,8% — maior que a média de toda população 
brasileira (8,7%). 

 Dos jovens entre 15 e 29 anos que não estudavam nem trabalhavam, 62,9% 
eram negros e negras, de acordo com o IBGE. A maternidade precoce é um 
dos fatores que levam meninas a essa condição: do total de meninas de 15 a 
19 anos sem estudo e sem trabalho, 59,7% têm pelo menos um filho sendo 
que, destes, 69% são negras. 

 O Atlas da Violência de 2019, verificou a continuidade da desigualdade racial 
nos indicadores de violência no Brasil. Em 2017, 75% das vítimas de 
homicídios foram de indivíduos negros (soma de indivíduos pretos e pardos, 
segundo a classificação do IBGE), sendo que a taxa de homicídios por 100 
mil negros foi de 43,1, ao passo que a taxa de não negros (brancos, amarelos 
e indígenas) foi de 16,0. Ou seja, proporcionalmente às respectivas 
populações, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, 
aproximadamente, 2,7 negros foram mortos. 

 A informalidade econômica também afeta mais a população negra, apesar 
dos avanços registrados nos últimos anos. A parcela da população negra na 
informalidade caiu de 62,7% em 2004 para 48,4%, em 2014. Mas, no mesmo 
período, os indicadores para a população branca caíram bem mais, de 47% 
para 35,3%. 

 

Abdias Nascimento (1978), teórico, político, ativista social, escritor e poeta 
brasileiro, reconhecido como um dos maiores defensores da cultura e da igualdade 
para a população afrodescendente no Brasil busca e traz uma definição do que é o 
racismo institucional em seu livro: O Genocídio do Negro Brasileiro: Processo de 
um Racismo Mascarado. 

O racismo institucional é definido como o mesmo se manifesta 
institucionalmente, seja na esfera pública ou privada. Isso faz com 
que os negros sejam alvos do preterimento em todos os âmbitos 
político-sociais, e tornam-se o centro de um projeto de genocídio 
dessa população (NASCIMENTO, 1978, p. 
80).                                                        
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O racismo institucional produz não só a falta de acesso (ou esse com menor 
qualidade) aos serviços e direitos, mas também a perpetuação de uma condição 
estruturante de desigualdade em nossa sociedade. Conseguinte, o racismo 
interpessoal se apresenta sob o ato de rejeição e exclusão contra a população 
negra, e como esse racismo é reforçado por estereótipos e preconceitos impostos 
sobre esse grupo.   

São processos de desigualdade política com base na raça/cor que ocorrem 
entre os sujeitos em interação. Integra as relações que acontecem no interior das 
organizações, as quais envolvem gestores e profissionais, profissionais e usuárias 
(os), assim como os laços estabelecidos entre familiares, amigos, colegas. Ademais, 
a relação de descrédito e humilhação pode ser efetivada entre um sujeito que 
desempenha um papel social hierarquicamente superior que da perspectiva do 
racismo, assume ou almeja assumir uma situação de vantagem. 
  

Epistemicídio e sua definição 

No Brasil, Sueli Carneiro filósofa, escritora e ativista antirracismo do 
movimento negro brasileiro é a principal referência no tema que trabalha com o 
conceito de epistemicídio a partir da seguinte definição, que descreve em sua tese 
de doutorado, publicada em 2005 pela Universidade de São Paulo. 

Negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por 
meio da desvalorização, negação ou ocultamento do continente 
africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da 
humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural e pela 
produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos 
denominamos epistemicídio. (CARNEIRO, 2005, p. 324).  

A palavra epistemicídio explanando de forma concisa, é a morte dessas 
epistemologias (conhecimentos e saberes) de um povo. E ao silenciar essas 
epistemologias, silencia-se também a consciência histórica dessa população.  

Esse apagamento é perceptível quando nos deparamos nas listas 
bibliográficas utilizadas nos cursos, onde via de regra não se encontram autores 
negros, e muito menos se propõem esses autores no ambiente acadêmico.  

Ao se falar em epistemologia, discutimos os “lugares de fala” desses autores, 
o que não se refere necessariamente a indivíduos dizendo algo; é um conceito que 
parte da perspectiva de que as visões de mundo se apresentam desigualmente 
posicionadas. “Não estamos falando de indivíduos necessariamente, mas das 
condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de 
cidadania” (RIBEIRO, 2017, p. 58-59).  

Portanto, trata-se de uma análise a partir da localização dos grupos nas 
relações de poder, levando em conta os marcadores sociais de raça, gênero, classe, 
geração e sexualidade como elementos dentro de construções múltiplas na estrutura 
social. Assim, o conceito parte das múltiplas condições que resultam as 
desigualdades e hierarquias que localizam grupos subalternizados. 

Um novo paradigma epistemológico 
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Há muitos vestígios sobre a história dos negros/as africanos/as que foram 
contadas de maneira ofuscada e decadente sobre o padrão europeu que precisam 
ser urgentemente superadas como forma de resgate e (re)conhecimento das 
histórias e  culturas africanas e afro-brasileiras, dando a elas a devida importância e 
o devido respeito entre as demais civilizações que formam o rol das histórias da 
humanidade.   

É necessário que façamos uma tomada de consciência, que 
reconheçamos a importância das culturas africanas e afro-brasileiras 
como sendo tão sofisticadas, de sistemas tão complexos e 
organizacionais como as demais formas culturais. E um dos 
melhores caminhos viáveis para isso é, sem dúvida, à escola, mais 
precisamente a sala. (NOGUEIRA, 2018, p. 263-264). 

 

O ambiente acadêmico é um espaço de produção e apropriação de 
conhecimentos, logo os estudos das relações étnico-raciais precisam ser 
compartilhados, aprendidos e (re)conhecidos. 

É sempre bom destacar que os movimentos sociais têm como 
intenção política atingir de forma positiva toda a sociedade e não 
somente os grupos sociais por eles representados. Em sociedades 
pluriétnicas e multirraciais como o Brasil, os avanços em prol da 
articulação diversidade e cidadania poderão ser compreendidos 
como ganhos para a construção de uma democracia, de fato, que 
tenha como norte político a igualdade de oportunidades para os 
diferentes segmentos étnico-raciais e sociais e supere o tão 
propalado mito da democracia racial. (GOMES, 2012, p.106).  

 

No ambiente acadêmico ainda se verificam demandas em relação as 
discussões sobre o conhecimento consciente das diversidades culturais, respeitando 
a existência de suas histórias e as tradições e particularidades desses grupos, como 
forma de reconhecimento da igualdade e da cidadania através de uma política 
multicultural.  

  

 Políticas Públicas e o papel dos gestores públicos 
  

Ao longo dos anos o conceito de políticas públicas foi ressignificando, não há 
apenas uma única definição e seu conceito possui diversas interpretações. De um 
modo geral, as políticas públicas são ações governamentais realizadas para sanar 
um problema público. Secchi (2013), define política pública como uma diretriz 
elaborada para enfrentar um problema público, que possui dois elementos 
fundamentais: intencionalidade e resposta a um problema público. 

A política pública para ser implementada passa por fases e processos sociais, 
que necessitam conhecimento, procurando entender e formular teoricamente as 
questões envolvidas no problema público. 
  

Até o início da década de 1980, as políticas públicas no Brasil se 
caracterizavam pela centralização financeira e decisória na esfera 
federal, pela fragmentação setorial e institucional e pela exclusão da 
sociedade civil do processo de formulação, da implementação dos 
programas e do controle da ação governamental. Havia mecanismos 
de articulação entre o Estado e a sociedade, mas a incorporação dos 
atores ao processo decisório era excludente e seletiva. Com a 
democratização do País, a agenda de reforma que então se definiu 
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teve como eixos a democratização dos processos decisórios – com a 
descentralização e a participação dos cidadãos na formulação e 
implementação das políticas – e a equidade dos resultados das 
políticas públicas. Participaram da definição dessa agenda os 
movimentos sociais e diversas categorias profissionais envolvidas na 
prestação de serviços públicos, cuja atuação os colocava em contato 
direto tanto com a população atendida como com os excluídos do 
atendimento estatal. (FARAH, 2001, p.119-144). 
  

Os gestores públicos possuem um papel de destaque na formulação e 
implementação das políticas públicas, pois eles são um elo importante desde a 
definição do problema público e a consolidação da política pública, por isso, é 
fundamental possuir um conhecimento pluralista, para que os mesmos tenham 
discernimento na análise da formulação e implementação da política pública. 

O gestor público possui cinco atividades essenciais na criação das políticas 
públicas: definição de agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e 
avaliação das políticas públicas, são atividades inter-relacionadas que os gestores 
desenvolvem para a efetivação da política pública. Essas atividades fazem parte do 
ciclo de políticas públicas, um esquema de visualização e interpretação da política 
pública feita em fase sequenciais e interdependentes. 

Segundo Secchi, a definição de agenda é um conjunto de problemas 
entendidos como relevantes, que necessitam de intervenção pública; a formulação 
de políticas públicas são alternativas de construção de combinação de soluções para 
o referido problema, onde se estabelece objetivos e estratégias; a tomada de 
decisão é o momento, onde os interesses dos atores são demonstrados, e os 
objetivos e métodos que serão utilizados para enfrentar o problema são explicitados, 
a implementação das Políticas Públicas e a avaliação das políticas públicas são as 
etapas finais do processo, no qual a implementação é o ato da concretização dos 
resultados da política pública. (SECCHI, 2013, p.46-62).  

Anderson (1979 apud Secchi, 2013) relataram que a avaliação é um processo 
de julgamentos deliberados sobre a validade de propostas para a ação pública, bem 
como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em prática. 

Um treinamento adequado é essencial para desencadear o expressivo 
potencial dos gestores públicos na resolução de problemas públicos, a 
disponibilização de acesso há uma multiplicidade de conhecimentos que perpassa 
desde toda a graduação, traz um melhor preparo na atuação desses profissionais. 
  

 Projeto Pedagógico dos cursos Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia 
em Processos Gerenciais 

No Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – 
CSTGP ofertado no Campus Brasília do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Brasília, estão definidos a concepção do curso, os procedimentos de 
avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, a estrutura curricular, os 
integrantes do corpo docente e do técnico administrativo, a infraestrutura disponível, 
enfim, todos os elementos pedagógicos que garantem o pleno funcionamento do 
curso proposto.  

O curso superior em Tecnologia em Gestão Pública se iniciou no segundo 
semestre de 2012, por meio do ato autorizativo n.20/2012, e sua criação atende as 
exigências da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional- Lei n0 9394/96, das 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para os Cursos Superiores de Tecnologia- 
Resolução CNE/CP n0 3/2002.  
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 Dentro do projeto pedagógico é possível visualizar o que se foi pretendido ao 
ofertar esse curso, no qual se baseou na possibilidade de contribuição na formação 
dos futuros gestores para atuarem em diversos eixos. 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do Campus 
Brasília pretende contribuir com a formação de profissionais para 
atuarem nas diferentes esferas e segmentos da Gestão Pública, 
tendo em vista a necessidade de elaboração, execução e 
monitoramento das políticas públicas necessárias ao 
desenvolvimento econômico e social, além da consequente 
diminuição das desigualdades. (PPC-TGP, 2017, p. 12).  

  

O curso de Processos Gerenciais se iniciou no ano de 2015 no Instituto 
Federal de Brasília- Campus Taguatinga, o objetivo geral que consta em seu projeto 
pedagógico é de formar profissionais na área com habilidades e competências para 
atuarem como gestores responsáveis pelo planejamento, controle e organização no 
mercado. 

O Tecnólogo em Processos Gerenciais é um profissional que deve 
apresentar consistência técnica para identificar e propor soluções 
que garantam o bom desempenho e a sobrevivência organizacional. 
Possuidor de uma cultura geral, o esse profissional é capacitado para 
exercer funções nas áreas de marketing, finanças, produção, 
recursos humanos, material e patrimônio e estratégia organizacional. 
(PPC -TPG, 2015, p.14). 

  

Ambos os cursos de Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em 
Processos Gerenciais possuem matérias similares em sua grade curricular, que 
evidencia a equivalência dos cursos, apesar dos objetivos descritos no projeto 
pedagógico serem distintos, em que um focaliza mais no setor público e o outro no 
setor privado, a duração dos cursos são de 5 semestres. Contudo, apesar das 
distinções existentes, é necessário que os dois cursos conjuntamente apresentem 
uma formação ampla e sólida para os alunos. 

O curso Tecnólogo em Processos Gerenciais oferta em sua grade curricular a 
matéria optativa em Relações Étnico-Raciais, enquanto no curso Tecnólogo em 
Gestão Pública há essa defasagem, no que corrobora uma limitação da 
multiplicidade de conhecimentos. A grade curricular do curso de TGP, depois da 
reformulação não possui a opção das matérias optativas, e mesmo quando essa 
opção era ofertada não havia a inserção da matéria da educação das relações 
étnico-raciais na ementa do curso. 
  
Quadro 1. Componentes curriculares similares dos cursos 

Tecnologia em 
Gestão Pública 

Carga 
Horária 

Tecnologia em 
Processos Gerenciais 

Carga horária 
semestral/hora aula 

Gestão Patrimonial e 
de Materiais 

60 Administração de 
Materiais 

60 

Contabilidade Pública 60 Contabilidade Geral 60 

Economia Brasileira 30 Economia 60 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 354-360 

 

368 

Trabalho de 
conclusão de curso 

30 Elaboração de TCC 48 

 

Ética e Gestão 
Ambiental 

60 Ética e 
Responsabilidade Social 

60 

Fundamentos da 
Administração 

60 Fundamentos de 
Administração 

60 

Gestão de Pessoas 
no setor público 

60 Gestão de Pessoas 60 

Gestão da 
Informação no setor 
público 

60 Informática Aplicada 60 

Linguagem e 
Comunicação 

60 Leitura e Produção de 
Textos 

60 

Libras 60 Libras (optativa) 60 

Logística Aplicada ao 
setor público  

30 Logística Empresarial 60 

Métodos e Técnicas 
de Pesquisa 

60 Metodologia Científica 45 

Planejamento e 
Orçamento Público 

60 Orçamento Empresarial 60 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Os cursos Tecnólogos em Gestão Pública e Processos Gerenciais ofertados 
no Instituto Federal de Brasília- Campus Brasília, apresentam semelhanças nas 
matérias ofertadas na grade curricular, onde é perceptível no quadro exposto. E isso, 
reforça questionamentos acerca da ausência da matéria da educação das Relações 
Étnico-Raciais no projeto pedagógico do curso de Gestão Pública, e como o 
anulamento desse conhecimento reforça a falta de representatividade dentro do 
ambiente acadêmico. 
 

Considerações Finais 

Essa discussão tem grandes desafios dentro do ambiente acadêmico, pois as 
universidades se desenvolveram dentro de uma estrutura ocidentalizada, e o 
rompimento dessa barreira necessita principalmente que as pessoas alcancem esse 
conhecimento, reiterando que é de grande importância as ações isoladas de alguns 
docentes que estão comprometidos com a educação étnico-racial abrindo espaços 
para reflexões sobre o tema, como por exemplo, a disciplina optativa de relações 
étnico-raciais ministrada para o curso de processos gerenciais do Instituto Federal 
de Brasília- Campus Brasília, que na sua bibliografia foi composta com grande 
maioria de autoras e autores negros. 

A proposta de discussão realizada nesse artigo é trazer reflexão sobre o 
tema, e sugestão de reavaliação do projeto pedagógico do curso de Tecnologia em 
Gestão Pública, sendo uma demanda institucional, que os alunos de diversos eixos 
de graduação sinalizaram o desejo de mudança a favor da inclusão desta matéria, 
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pois, é impensável a formação de profissionais da área de gestão que não tenham 
conhecimento ou nenhuma base teórica dessas leituras, ressaltando a importância 
de aprendizado sobre as questões raciais, a inexistência de trabalhos que discutam 
o epistemicídio na administração pública e a formação dos futuros gestores para que 
combatam o racismo nas relações de trabalho, na formulação de políticas públicas e, 
de modo amplo, na vida social. 
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RESUMO: O presente trabalho procura mostrar a importância da oferta no currículo do 
Ensino Médio Integrado de disciplinas de Educação para relações étnico raciais. Em tempos 
de profundo retrocesso nas políticas sociais e na garantia dos direitos básicos já 
estabelecidos, é de fundamental importância a criação de uma disciplina que dialogue com 
o mundo do trabalho e os direitos humanos. Para que, assim, seja possível garantir 
verdadeiramente a inclusão no mercado de trabalho de cidadãos e cidadãs capazes de 
quebrar com o silenciamento e a naturalização do racismo, do sexismo e da violência contra 
a população negra. É importante perguntar o que tem sido feito no âmbito dos Institutos 
Federais para se combater esse problema. O objetivo geral do trabalho é desenvolver 
atitudes positivas junto aos estudantes negros/as por meio da disciplina de educação para 
as relações étnico-raciais. O estudo tem como universo de pesquisa estudantes do Ensino 
Médio Integrado do Instituto Federal de Brasília – campus Brasília. Como instrumento 
metodológico, será usada a abordagem qualitativa, adotada para adicionar dados 
quantitativos, assim como a pesquisa bibliográfica que aborda a temática sobre raça, 
educação e direitos humanos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Raça. Educação. Direitos Humanos.  
 

Introdução 
 

O presente trabalho de pesquisa nasce a partir do incômodo de uma discente 
do curso de Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília que não tem em seu 
currículo disciplinas que abordem as questões étnico-raciais e de uma professora da 
Educação Básica Técnica e Tecnológica – EBTT – na sua prática diária educacional. 
A docência nos três seguimentos de ensino (Médio Integrado, Subsequente e 
Graduação) é um desafio diário na Rede Federal, mas é também uma oportunidade 
ímpar de exercer uma educação libertadora. De acordo com bell hooks (2017, p.12), 
a prática docente deve demandar um “compromisso político para educar 
corretamente as crianças [jovens e adultos] negros”. A naturalização do racismo, do 
sexismo e da violência contra as minorias ganha força no discurso e, infelizmente, 
perpetua-se na prática. O que tem sido feito no âmbito dos Institutos Federais para 
se combater esse problema? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos define a obrigação de países 
na promoção dos Direitos Humanos universais inalienáveis. A Constituição Federal 
Brasileira, no Capítulo II, versa sobre os Direitos Sociais quando diz, no Art. 6º, que: 
“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
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infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Fica 
evidente, portanto, que os direitos humanos permeiam todas as áreas da atividade 
humana e o quotidiano da vida de cada um e cada uma. Para a garantia desses 
direitos é de fundamental importância a construção de uma plataforma de diálogo 
entre os setores da educação profissionalizante e os Direitos Humanos, de modo a 
formar profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho cientes de seu papel 
no mundo e conscientes da relevância de se defender e respeitar os direitos 
humanos.  

As Nações Unidas estabeleceram os anos de 2015-2024 como a Década 
Internacional de Afrodescendentes (ONU, 2014). No Brasil, estamos passando por 
profundas transformações econômicas, políticas, sociais e ambientais que ameaçam 
os direitos civis e a inserção no mercado de trabalho da população negra. Assim, a 
Década Internacional representa uma oportunidade verdadeira no combate à 
discriminação racial, para assegurar de modo igualitário todos os direitos humanos, 
dentro de um processo democrático de Estado de Direito na nossa sociedade. 

É importante salientar que o Brasil é membro fundador da Organização das 
Nações Unidas que, em 2015, adotou a agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Esta é composta por dezessete objetivos globais (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS), que tem como compromisso “Não deixar 
ninguém para trás”. Dentre as finalidades dos ODS, os objetivos 4, 5, 8 e 10 reúnem 
ações voltadas para a igualdade de gênero, educação e o mundo do trabalho: 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todas e todos; 
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas; 
Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas 
e todos; 
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 
(ONU, 2015). 

 

Para que esses objetivos sejam alcançados na América Latina, o escritório 
regional para a América do Sul do alto Comissionado das Unidades para os Direitos 
Humanos elaborou o relatório da visita ao Brasil do Grupo de Trabalho Sobre 
Empresas e Diretos Humanos da ONU. Redigido com base nas observações em 
diferentes setores no início de dezembro de 2015, esse documento embasa o 
desenvolvimento de iniciativas para aprofundar a implementação dos princípios 
orientadores sobre negócios e direitos humanos por parte dos estados e empresas 
privadas. Uma delas é a consulta regional para a América Latina e El Caribe, que é 
uma plataforma de diálogo para diferentes partes interessadas, Estado, Sociedade 
Civil, Povos Indígenas, Empresas, Organizações Internacionais, Academia, entre 
outros, por meio da qual busca-se assegurar a plena vigência dos Diretos Humanos 
e o desenvolvimento das atividades econômicas, além de dialogar sobre os desafios 
práticos da implementação dos princípios orientadores (RUGGIE, 2011). 

No contexto nacional, o relatório produzido pelo Grupo de Trabalho 
recomendou a criação de plataformas para o fortalecimento de mecanismos de 
diálogo entre as partes envolvidas com especial atenção às diferentes maneiras com 
as quais as ameaças aos Direitos Humanos podem afetar crianças, mulheres e 
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homens. Além disso, deve-se promover eventos que aumentem a atenção dos 
riscos locais e que deem voz às pessoas afetadas nas análises de impacto 
(RUGGIE, 2011). 

Diante do exposto, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, por meio dos Institutos Federais, é um instrumento do território 
nacional que já possibilita o diálogo dos atores envolvidos por meio das suas 
atividades direcionadas à pesquisa, ensino e extensão. Os Institutos Federais foram 
criados com o objetivo central de fortalecer e garantir a oferta de vagas para a 
educação profissional, técnica e tecnológica em todo o território nacional, inclusive 
proporcionando a efetivação da interiorização da oferta (ÁVILA, 2018). 

A Rede Federal configura-se hoje como importante estrutura para que todas 
as pessoas tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas por meio 
da participação social. A criação dos Institutos Federais responde à necessidade, 
num país como o nosso, da institucionalização definitiva da Educação Profissional e 
Tecnológica como política pública e, portanto, se relaciona com segmentos 
importantes do governo, na esfera federal, estadual e municipal, assim como com as 
empresas privadas e a sociedade civil (ÁVILA, 2018). 

Os Institutos Federais, de modo semelhante a outras escolas técnicas, têm 
pouca, ou nenhuma oferta em seus currículos de questões voltadas para educação 
das relações étnico-raciais e os direitos humanos. É importante frisar que os 
currículos são “construídos a partir das relações sociais [desiguais] e envolvem 
relações de poder. Não havendo, portanto, a neutralidade na escolha de qualquer 
conteúdo” (CASTRO; CARVALHO, 2017). 

Sendo assim, o currículo também reflete a sociedade em que vivemos, 
estando ausente a neutralidade e sendo responsável por moldar sujeitos com as 
ideologias que representam. Para José Licínio Barckes e Simone Ferreira Soares 
dos Santos (2016, p.10510),  

o currículo é entendido como um artefato cultural que mais do que 
lidar com conhecimentos, produz sujeitos. O currículo não é apenas 
transmissão de conhecimentos, supostamente neutros e 
desinteressados, a serem apreendidos pelos alunos. O currículo é 
fruto de seleções e exclusões. Ele é um efeito das disputas de poder 
que se dão na sociedade e tende a ser a expressão dos grupos 
hegemônicos. 

Como mudar uma estrutura racista, opressora, desigual e violenta com o povo 
negro quando não nos reconhecemos nos livros didáticos e não discutimos na 
profissionalização dos futuros trabalhadores e trabalhadoras as políticas de ações 
afirmativas? Os estudantes acham que cota “é esmola” se não falamos sobre o 
racismo estrutural nosso de cada dia! É preciso debater a temática e deixar evidente 
que, utilizando as palavras de Djamila Ribeiro (2017), o lugar de fala é o lugar social 
de localização de poder dentro da estrutura que convivemos diariamente.  É preciso 
retirar “os óculos” que sempre nos foram dados através de uma narrativa 
eurocentrada contada por uma única voz que não é a nossa. 

As diretrizes curriculares para a Educação das relações étnico-raciais 
reforçam a necessidade de um ensino que possibilite o diálogo com a diversidade 
étnica e cultural do nosso país. O mecanismo legal é uma ferramenta importante 
para que a História da África, dos africanos, dos negros no Brasil e das populações 
indígenas não sejam mais folclorizadas e possibilita a aproximação dos alunos com 
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suas raízes históricas e tenham a possibilidade de construir uma identidade ligada a 
cultura afro-brasileira,   

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão 
política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação 
de professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de 
garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar 
devidamente a história e cultura de seu povo, buscando reparar 
danos, que se repetem há cinco séculos, à sua identidade e a seus 
direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e 
cultura afro-brasileira e africana não se restringe à população negra, 
ao contrário, diz respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem 
educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade 
multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação 
democrática. (BRASIL, 2004, p.17) 

Pensando as políticas públicas como medidas para a redução das 
desigualdades, das discriminações e mudanças ideológicas é que precisamos de 
uma abordagem racial, nessas políticas. Pensar políticas públicas para as 
populações negras e indígenas é pensar um modelo de sociedade inclusiva e de 
combate às múltiplas discriminações.  

É evidente que a legislação por si só não irá transformar a realidade do 
acesso ao ensino e da inserção no currículo de conteúdos que contemplem a 
História e Cultura afro-brasileira e indígena, porém esse passo é significativo junto 
com outras Políticas Públicas para que a realidade das negras, dos negros e dos 
povos indígenas do país sofram transformações positivas. Nessa linha de 
pensamento contribui Jurema Werneck (2010, p. 12) ao afirmar que:  

As políticas públicas são também importantes instrumentos para 
correção das injustiças sociais. Uma vez que podem induzir e 
produzir profundas mudanças através da liderança, do exemplo e da 
ação constante e firme na redução de desigualdades, das 

discriminações e para a mudança ideológica. (WERNECK, 2010, p. 
12). 

  

Os profissionais da educação têm um papel muito importante para que essa 
realidade seja alterada, eles devem incluir em seus planos de aula, de forma diária, 
alguma temática relacionada à população negra e indígena. Entende-se que a Lei 
10.639/03 e a Lei 11.645/2008 devem ser aplicadas de forma conjunta com o 
conteúdo programático e não ser alvo de ações isoladas, à parte dos conteúdos 
curriculares. Os alunos devem entender que a população negra e as populações 
indígenas fazem e sempre fizeram parte da nossa sociedade e que suas 
contribuições estão presentes em diversas áreas do conhecimento. 

Logo, é importante a criação de uma plataforma de diálogo entre o mundo do 
trabalho e os Direitos Humanos no contexto de igualdade étnico racial e de gênero, 
para contribuir com o processo de desnaturalização dos lugares que “são atribuídos” 
à população negra. O questionamento que faço aos meus estudantes é: por que a 
grande maioria dos professores deles são brancos? E por que as pessoas que 
limpam o banheiro do campus são, na maioria, mulheres e negras?  Isso é natural?  

Uma outra história é possível? 
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É importante lembrar que alguns mecanismos legais foram criados nos 
últimos anos para tentar dar conta dessas questões: temos a lei 10.639/2003, que 
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana no currículo escolar brasileiro,  e que passou por uma atualização em 
2008;  a lei 11.645/2008, que inclui a população indígena, e temos também a Lei 
12.796/2013, que altera o artigo 3º da LDB, para inserir o inciso XII: consideração 
com a diversidade étnico-racial. Apesar de todas as leis acima citadas estamos 
longe de discutir verdadeiramente a temática em sala de aula, pois esbarramos na 
falta de professores com formação adequada para tratar essas questões no 
ambiente escolar. 

Na análise preliminar com um grupo de alunos do IFB campus Brasília que 
participam do projeto Afrocientistas, coordenado pela professora Renísia Felice, da 
Universidade de Brasília, fica evidente como a formação e o acesso ao 
conhecimento pode transformar o olhar dos alunos quanto à questão racial. O 
projeto tem como principal objetivo: despertar a vocação científica e incentivar 
talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino 
médio, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou 
tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB e 
entidades correlatas. 

Observando os alunos que participaram do projeto, cinco meninas e um 
menino na faixa etária dos 16 anos, foi possível perceber que em seis meses de 
estudo, pesquisa, e leitura, eles tiveram uma mudança de atitude, quanto às 
questões relacionadas ao racismo, sexismo e as violências de gênero, assim como 
ao reconhecimento quanto a ser negro e de perceber as diversas faces do racismo 
na vida cotidianamente. Um caso marcante de no projeto foi a mudança de atitude 
de um aluno do projeto Afrocientista. Estávamos no primeiro encontro, cada um se 
apresentou e perguntávamos se algum deles já havia passado por uma situação de 
racismo. Quando chegou a vez do aluno falar, ele disse: “eu que nunca sofri o 
racismo, tenho vários amigos brancos que frequentam a mesma igreja e nunca sofri 
racismo". Houve um silêncio na sala, pois todas as cinco meninas já tinham sofrido 
racismo.  

No decorrer do projeto, com as leituras, os debates, a exibição de filmes, em 
uma roda de conversa, o aluno, que é negro e tem o cabelo crespo e grande, 
percebe que já havia, sim, sofrido racismo:  “Um dia na igreja, que eu frequentava o 
pastor falou que o meu cabelo estava muito grande, e que eu deveria cortar, ao meu 
lado estava um amigo, branco de cabelos lisos e grande, o pastor não falou nada! 
Foi a primeira vez que percebi o racismo!”. Quando perguntado sobre o que 
respondeu, ele disse: “eu não respondi nada, mas também não cortei o meu 
cabelo!”.  

O relato acima evidencia o quanto o processo educacional é importante para 
retirar os óculos que nos são dados e romper com o silenciamento que nos compõe. 
Quando lemos Djamila Ribeiro, bell hooks, Sueli Carneiro, Grada Kilomba, dentre 
outras autoras negras, é possível perceber que o caminho de mudança e de 
resistência só é possível pela educação. A importância de se identificar enquanto 
negras e negros, de perceber como a manutenção do racismo é persistente na 
sociedade brasileira, que foi silenciada por séculos de opressão e exclusão, aflora 
imediatamente.  
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Quando falamos de silenciamento, bell hooks (2019, p. 53) nos diz que é 
preciso “aprender a usar a sua voz por meio de um dizer comprometido com a 
liberdade humana". Falar é libertador para romper com os silêncios que nos compõe, 
pois “manifestar-se não é um simples gesto de liberdade numa cultura de 
dominação” (hooks, 2019, p. 53),  visto que não haveria necessidade de falar sobre 
o oprimido, o explorado se não houvesse mecanismos opressivos de silenciamento, 
submissão e censura. 

 Assim, a oferta no currículo do ensino profissional das disciplinas de 
Educação para relações étnico raciais e de gênero pode representar um caminho 
para a desnaturalização do racismo, da discriminação racial e das desigualdades 
gerados por ele. É preciso ter olhos de ver e ouvido de ouvir; é preciso romper com 
os silêncios, e a ruptura com o silenciamento só é possível por meio do estudo. O 
silêncio das desigualdades, o silêncio nos espaços, em um país como o nosso de 
maioria negra, não nos permite nos vermos nos espaços, principalmente aqueles de 
poder e decisão. Esse silêncio é construído socialmente por conta de uma voz única, 
de uma voz que quer falar sobre nós, sobre os nossos corpos, e que impede que a 
pluralidade de vozes possa falar.   
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ESCOLA PÚBLICA COMO CAMPO SOCIAL E SEMIÓTICO: REVISITANDO O 
CONCEITO DE CONTEXTO NOS ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS 

 

THE PUBLIC SCHOOL AS A SOCIAL AND SEMIOTIC FIELD: REVISING THE 
CONCEPT OF CONTEXT IN THE SOCIOLINGUISTIC STUDIES 

 

Renato Cabral REZENDE (UnB) 
 

RESUMO: No campo dos estudos linguísticos, já é consenso que o “contexto” é um fator 
fundamental no/para o processo de significação por meio da linguagem. Trabalhos como 
Goodwin e Duranti (1992), Bloomaert (2008) ou Hanks (1996; 2008), que revisitam o 
conceito, explorando seus limites e propondo-lhe diferentes perspectivas analíticas, 
entendem que o contexto é fundamental para os processos significativos dos atores sociais 
em suas práticas de linguagem situadas. É preciso ainda, no entanto, explorar contexto em 
níveis, macro e micro de forma inter-relacionada com vistas a tentar compreender melhor 
como o contexto atua na significação linguística. Este trabalho insere-se no domínio da 
teoria da prática comunicativa e tem como objetivo discutir a escola pública no Distrito 
Federal como contexto entendido como campo social (BOURDIEU, 1995; HANKS, 1996). 
Trata-se de trabalho de revisão bibliográfica que retomará a discussão sobre a relevância do 
conceito de contexto – seus níveis de organização e sua natureza a um só tempo local e 
histórica – nas práticas interacionais de estudantes e professores do ensino público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contexto. Práticas comunicativas. Significação. Escola Pública. 
 

 

1) Contexto no campo dos estudos linguísticos: tão mencionado, tão pouco 
bem definido 

A ideia de "contexto" é tanto originária quanto (e por isso mesmo) 
fundamental para o campo de estudos das relações entre língua e sociedade. 
Quando do congresso fundador do campo de estudos que viria a ser conhecido 
como "Sociolinguística", em 1964 (cf. ALKMIM, 2001), nascia um empreendimento 
de longo prazo que se propunha a entender como o "social" é refratado pelo  - ou 
mesmo, em última análise, pode ser compreendido "de dentro" do - sistema 
linguístico; e como, alternativamente, esse mesmo sistema linguístico não pode ser 
desarraigado do social sem perdas severas para a compreensão da significação 
linguística no interior das relações travadas pelos atores sociais. O campo dos 
estudos sociolinguísticos nascia com a tarefa de enfraquecer as fronteiras entre 
aquilo que seria "externo" e o que seria estritamente "interno" à língua. Nascia e 
ainda assim permanece: a busca pelo desenvolvimento de pesquisas em/sobre a 
linguagem que supere a dicotomia linguística internalista x linguística externalista 
tomou caminhos com sub-ramificações profícuas dos quais são exemplos os 
estudos variacionistas e os estudos interacionistas. 

Esteve, porém, presente em todas elas, como se pode notar, a ideia de que a 
externalidade que circunscreve a ocorrência do fato linguístico; seja ele analisado 
interacionalmente ou como fato de variação sistêmica, é componente essencial do 
linguístico enquanto prática de significação social. Isso é contexto, então, uma 
exterioridade a qual nós, linguistas, atribuímos relevância por sua co-ocorrência ao e 
"interferência" no fenômeno linguístico sobre o qual nos debruçamos. Ele é parte do 
processo de significação linguística, pois atua delimitando de sentidos possíveis. 



Revista Intercâmbio dos Congressos Internacionais de Humanidades-ISSN 1982-8640. Ano 2020, p. 379-390 

 

380 

Um trabalho de revisão da literatura de maior fôlego sobre contexto 
especificamente no campo dos estudos sociolinguísticos - se possível, nas 
sociolinguísticas brasileiras - precisa ser feito. Para fins deste artigo, ficarei adstrito 
ao conceito e modelo de contexto proposto por Hanks (2008). Em trabalho intitulado 
"O que é contexto?", o linguista antropólogo promove uma revisão (breve, mas nem 
por isso crítica e precisa) sobre o termo tanto nos estudos interacionais quanto nas 
análises do discurso e propõe-lhe uma formulação conceitual própria. Segundo o 
autor, a tradição dos estudos da linguagem tem como premissa contexto como 
aquilo "em torno" do fenômeno linguístico. Contexto nunca é algo em si, mas sempre 
"contexto de", ou seja, um pressuposto necessário, porém periférico ao elemento 
focal, o item linguístico sob análise. A essa condição ancilar, o autor denomina como 
contexto como estrutura radial. "Contexto é um conceito teórico baseado 
estritamente em relações" (HANKS, 2008, p. 174). 

Mas não fica aí. Tendo, então, como pressuposto que contexto é um conceito 
teórico de natureza relacional, sua proposta consiste na elaboração de um modelo 
de contexto: 
 

O nosso interesse aqui é tanto pelas especificidades semióticas das 
práticas discursivas como por seu encaixamento/incorporação social 
e histórico. Quais são as unidades e os níveis de contexto que 
devem ser distinguidos com o objetivo de fornecer uma rigorosa 
explicação da linguagem como prática? Quais são as relações e os 
processos que dão origem a diferentes unidades e níveis 
contextuais? Como analisar os contextos efetivos sem cair no 
pântano das particularidades? (HANKS, 2008, p. 175). 

 

Da última pergunta acima, deve-se dela fazer penúltima, cabendo-lhe 
sucessão: como analisar os contextos em termos sócio-históricos sem cair nas 
generalizações vazias? 

A proposta do autor é a de que a integração do contexto à análise linguística 
e ao próprio fato per se seja feita em duas dimensões, a dimensão da emergência e 
a dimensão da incorporação/encaixamento [embedding]. A dimensão da emergência 
diz respeito a aspectos da interação que surgem à proporção que esta se 
desenvolve, da produção e da recepção do discurso entre os interactantes. Diz 
respeito, afirma o autor, à "co-presença, à temporalidade em um contexto restrito 
como fato sensível (em termos fenomenológicos), social e histórico" (HANKS, op. 
cit.)" que caracteriza toda interação mediada verbalmente. Está relacionada ao 
tempo real da produção do enunciado e da interação. A dimensão da incorporação, 
por sua vez, ainda segundo o autor, "designa a relação entre os aspectos 
contextuais relacionados ao enquadramento (framing) do discurso, sua centração ou 
sua ancoragem (groundedness) em quadros teóricos mais amplos" (HANKS, op. 
cit.). Ela é a percepção de contexto como um contexto mais amplo. Voltaremos a 
estas duas dimensões mais detalhadamente, abaixo. 

Entretanto, essa maneira dicotômica é a maneira como comumente a 
literatura aborda essas duas noções. Hanks (2008) propõe a integração analítica 
concomitante das duas dimensões: "a emergência pode ser facilmente concebida 
em níveis temporais diferentes, como qualquer historiador sabe, assim como a 
incorporação aplica-se a campos mais locais de produção do enunciado" (op. cit.). 
Retomaremos a relação entre emergência e incorporação de forma mais detalhada 
na seção a seguir. 
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1.1 Contexto como campo semiótico 

A construção do modelo de contexto elaborada por Hanks (2008), na 
dimensão da emergência, é de base fenomenológica. Hanks relê, particularmente, 
Schegloff (1987, apud HANKS, 2008), Schutz (1970a e 1970b, apud HANKS, 2008), 
Goffman (2002 [1972]) e Bühler (1982 [1934]) de maneira bastante peculiar na 
formulação do conceito de campo semiótico. Primeiramente, parte do conceito de 
situação, o "local primordial da socialização" (HANKS, 2008, p. 176). O autor adota o 
pressuposto de Schutz (1970a, apud HANKS, 2008) segundo o qual os sujeitos 
sociais estão em um mundo de relações intersubjetivas em que eles próprios e 
outros sujeitos, reciprocamente considerados, percebem-se como objetos no espaço 
com outros "eus", compartilhando uma reciprocidade constante: cada 
sujeito/indivíduo existe em relação ao outro. Assim, explica o autor, "para cada 
participante da interação, os gestos corporais do outro (incluindo os enunciados) 
apresentam a si mesmos como expressões que projetam e que tornam perceptíveis 
os estados internos de consciência" (idem). Quando em interação, os interactantes 
estão em co-presença, no mesmo fluxo temporal, percebendo as expressões um do 
outro emergindo a cada momento. De Goffman (2002 [1972]), o autor apropria-se do 
conceito de situação, atribuindo-lhe uma releitura fenomenológica a partir dos 
pressupostos de Schutz (1970a, apud HANKS, 2008) acima expostos. Caracteriza-
se a situação como um "espaço de possibilidades mútuas de monitoramento dentro 
do qual os indivíduos co-presentes têm acesso sensorial uns aos outros 
diretamente" (HANKS, 2008, p. 176). A situação deve atender a três critérios para 
ser definida como tal: 1) dois participantes que co-ocupam o mesmo tempo objetivo; 
2) cada um deles está presente corporalmente, percebendo e sendo percebido pelo 
outro; 3) figurar como campo de possibilidades de monitoramento mútuo. As três 
condições implicam cooperação mútua, co-ocupação do mesmo espaço-tempo e 
reciprocidade. (HANKS, 2008, p. 177). A situação compõe o primeiro nível da 
dimensão da emergência. 

Uma segunda camada da dimensão da emergência é o cenário. Hanks (2008) 
explica que a situação não é dotada estrutura significativa. Nela, os participantes são 
apenas potencialmente cônscios da presença do outro, "mas não necessariamente 
atento ao significado expressivo dos gestos do outro" (HANKS, 2008, p. 179). Para 
que a situação tenha significado e relevância, é preciso que estejam dispostos, em 
camadas, as ações socialmente identificáveis dos sujeitos, suas expectativas e 
anseios. Assim ela se torna uma unidade contextual mais estruturada, o cenário. 
Quando afirmo a alguém "Estou te esperando aqui faz umas duas horas!", mais do 
que realizar uma afirmação, estou formulando um cenário porque atribuo relevância 
espacial ("aqui") e temporal ("umas duas horas") à interação tornando-a relevante. A 
propósito da ideia de relevância, o autor explica: 
 

Introduzir o conceito de relevância é transformar fundamentalmente a 
ideia de contexto. Por um lado, julgamentos de relevância sempre 
implicam um tema ou um ponto de interesse a partir dos quais a 
relação de relevância é estabelecida. Por outro lado, esta relação 
está ancorada nas experiências prévias dos sujeitos, à luz das quais 
o interesse emerge" (HANKS, 2008, p. 179). 

 

Formulação e relevância são fundamentais para o direcionamento, pelos 
sujeitos, das atribuições de sentido que estes conferem a seus atos, verbais e não 
verbais, no curso da interação. Mas ambas não dão conta do papel da estrutura 
semiótica da língua neste processo. Afinal, não é pleno o suficiente um modelo de 
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contexto voltado para explicar as interações mediadas pela língua se ela própria e 
seu potencial significativo não forem contemplados. Se o cenário é uma camada 
acima da situação - por ser dotado de formulação e relevância -, sobre ele repousa 
uma terceira camada, o campo semiótico. 

Hanks (2008) remonta ao trabalho do linguista alemão Karl Bühler (1982 
[1934]). Sua releitura deste autor também é muito significativa e peculiar na/para a 
formulação de seu modelo de contexto. Segundo Bühler (1982 [1934]), o sistema 
linguístico distingue duas dimensões que remetem a contexto, o Symbolfeld e o 
Zeigfeld. O Symbolfeld é o "campo simbólico". É o conjunto de palavras, signos e 
expressões e dos conceitos que representam. O Zeigfeld é o "campo 
demonstrativo". Ele consiste no cenário entre os interactantes no interior do qual o 
enunciado é produzido. O Zeigfeld, afirma Hanks (2008, p. 181), em sua releitura do 
autor, "herda todas as características dos cenários, como indicado acima, mas estas 
são transformadas pelo signos (simbólicos, indiciais e icônicos), pelas relações dos 
signos (sintática, semânticas e pragmáticas)". O Zeigfeld é o "Aqui-Agora-Eu" do 
falante, o que o coloca em estreita relação com o sistema linguístico falado pelo 
sujeito em interação. 

A proposta de Hanks é que Symbolfeld and Zeigfeld combinam-se formando 
um todo, o campo demonstrativo, também nomeado pelo autor como campo 
simbólico e campo semiótico. Se Bühler (1982 [1934]), da mesma forma que 
Goffman (2002 [1972]) e os analistas da conversação, em geral, assumem que a 
interação acontece em um cenário fenomenologicamente concebido, estando em 
"atitude natural", portanto, constata-se que 
 

No interior desse cenário fenomênico, os enunciados, em suas 
dimensões simbólica e indicial, tanto refletem como transformam o 
contexto. Eles orientam a atenção dos participantes, tematizam 
objetos de referência, formulam, invocam e constroem o cenário, 
atuam sobre os sistemas de relevância, em resumo, produzem 
contexto (HANKS, 2008, p. 182). 

 

Hanks (2008), como se pode observar acima, explana que os elementos do 
campo simbólico atuam na construção do próprio contexto auxiliando os falantes. 
Note-se que o autor atribui isso às estruturas formais e funcionais da língua em uso, 
o que, necessariamente, implica incluir a temporalidade. Ela é o aspecto final para a 
compreensão dessa primeira dimensão do modelo de contexto formulado pelo autor, 
a emergência: 
 

A situação, o cenário e o campo demonstrativo são emergentes no 
sentido de que eles se desdobram no tempo. Esta é uma 
consequência do fato de que as práticas linguísticas produzem 
contexto de forma contínua. (...) O tempo é central para o estudo da 
conversação e a sequência é fundamental para os sistemas de 
tomada de turno, para a anáfora, para a coerência temática, para a 
produção interativa de sentenças (GOODWIN & GOODWIN, 1992) e 
para a organização de inúmeras estruturas conversacionais (HANKS, 
2008, p. 182-183). 

 

Uma última observação sobre a dimensão da emergência é que é preciso ter 
clareza de que a emergência envolve temporalidade, sendo, no entanto, diferente 
dela, segundo o autor. Os indivíduos, quando formulam interacionalmente um 
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cenário, atribuem relevância a determinados aspectos do cenário, que orientarão 
suas percepções; quando participam conjuntamente de um campo simbólico, são 
orientados pelos signos linguísticos. A temporalidade está implicada na emergência: 
as relações temporais, explica Hanks (2008, p. 183), também são "transformadas na 
passagem da situação para o cenário e deste para o campo demonstrativo". A 
passagem do tempo é uma condição do contexto em sua emergência, certamente; 
diferenciam-se apenas as formas como a passagem do tempo é percebida (ou 
mensurada) nestes diferentes níveis de contexto. Situação, cenário e campo 
simbólico são emergente pelo fato de sua estruturação envolver duração, sequência, 
simultaneidade e ainda memória e/ou antecipação. 
 

1.2 Contexto como incorporação [embedding] 
Hanks (2008) salienta que a passagem da situação para o nível do cenário e 

do cenário para o campo semiótico não é nem uma questão de temporalidade nem 
de inclusão, mas uma questão de ordenamento lógico: só é possível falar de um 
nível de contexto semioticamente complexo, o campo semiótico, se ele estiver 
fundado em um nível mais rudimentar, que compreende apenas a consciência 
perceptual do sujeito falante, a situação: 
 

O cenário herda os traços de co-presença da situação, 
transformando-os por meio de relações de relevância e de unidades 
de ação socialmente reconhecidas. O campo demonstrativo 
simbólico herda do cenário um sistema de relevância 
interperspectival, mas o transforma por meio de sistemas semióticos 
multifuncionais (sendo a linguagem o mais notável) (HANKS, 2008, 
p. 183). 

 

As distinções entre estes níveis de contexto são, ainda conforme o autor, tão 
somente analíticas. Nas práticas comunicativas da vida cotidiana (HANKS, 1996), 
não existe situação que não seja vinculada a um cenário e o cenário nunca é isento 
de alguma semiose, constituindo um campo semiótico. As práticas comunicativas 
não são senão esses três níveis acoplados, no curso da própria prática, uns aos 
outros. A essa "relação de implicação ordenada e de conexão, nós a descrevemos 
como incorporação/encaixamento [embedding]" (HANKS, 2008, p. 184). Acrescenta, 
por fim, o autor uma afirmação tanto categórica (em sua força) quanto crucial (para 
sua teorização) sobre contexto como unidade analítica: "estudar o contexto é 
estudar a incorporação/encaixamento" (idem). A incorporação é a dimensão 
contextual em que os diferentes níveis do contexto - situação, cenário e campo 
simbólico - estão dispostos em camadas justamente por relações de 
incorporação/encaixamento uns nos outros. 

Gostaria de recorrer a uma imagem de que tenho me valido em cursos e 
aulas quando abordo essas dimensões, emergência e incorporação. Em reuniões de 
trabalho com o autor, quando fui seu orientando, como visting scholar, em Berkeley, 
valia-me dela, algo de que ele gostava. Trago-a aqui para facilitação ao/à leitor/a. 
Escultores renascentistas como Leonardo da Vinci e Michelângelo, quando 
trabalhavam com a técnica de cinzelação, partiam de uma pedra de mármore bruta 
(geralmente um bloco de grandes proporções) para chegarem produto final, uma 
forma humana em três dimensões, valendo-se apenas do martelo e do cinzel. Tome-
se como exemplo a escultura "Atlas", produzida entre 1530 e 1534, por 
Michelângelo. A peça, feita em mármore, tem 2,77 metros de altura: 
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Fonte: Atlas, de Michelângelo. Disponível em: < http://www.accademia.org/explore-
museum/artworks/michelangelos-prisoners-slaves/>. 
 

A imagem fornece a ideia exata das dimensões da emergência e da 
incorporação a um só tempo. Se estivéssemos diante do artista no ato de produção 
da escultura, observaríamos que, à proporção que Michelângelo trabalhasse na 
pedra, a figura iria "saindo de dentro dela". As dimensões da emergência e da 
incorporação/encaixamento do contexto propostas por Hanks (2008) são 
exatamente isso: a pedra de mármore não está "em torno" da forma humana 
produzida (o fato "nuclear"). A pedra (o "contexto") não é radial à figura humana. À 
proporção que ela vai sendo talhada (à proporção que a interação vai emergindo no 
tempo), a figura que surge vai se mostrando como integrante da própria pedra, 
"saindo de dentro" dela ao mesmo tempo em que é também pedra (a interação está 
incorporada ao/encaixada no contexto). 
 

2) Por que a escola pública como campo social e semiótico? 

Feita a distinção necessária entre as dimensões da emergência (garantida por 
relações de temporalidade entre os níveis de contexto até aqui apresentados) e 
incorporação (garantida pelas relações de acoplamento lógico entre esses níveis), 
passo agora à formulação de contexto como campo social. A esse respeito, Hanks 
(2008) é bastante enfático: um dos problemas de solução mais difícil na descrição 
do contexto é a do analista conseguir uma explicação geral, pois as abordagens 
semióticas, voltadas predominantemente para a dimensão emergente, quando 
tentam uma explanação mais ampla do fenômeno linguístico contextualizado, 
"tratam as práticas efetivas como mera instanciação situada de leis gerais, que 
domesticam as particularidades, fazendo delas uma mera instância de algo geral" 
(HANKS, 2008, p. 186) e sem conseguir superar a perspectiva radial de contexto. 
Hanks dá ênfase a um aspecto que passa despercebido a nós, linguistas, a saber, 
como as estruturas objetivas da realidade dão forma e condicionam as 
possibilidades interacionais dos sujeitos: 
 

Mas o que dizer a respeito de um contexto organizacional como um 
hospital, um campus universitário, ou um tribunal? Muitas das 
interações que ocorrem nesses contextos são moldadas em parte 
por sistemas institucionais, processos de credenciamento e divisões 
sociais que existem antes e além de qualquer campo demonstrativo, 
que não estão assinaladas em lugar algum do discurso e, mesmo 
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assim, moldam o contexto e restringem o acesso dos sujeitos ao 
discurso. Precisamos de um meio de análise das dimensões 
contextuais que não são radiais em relação ao enunciado ou ao 
campo da co-presença, mas que os moldam significativamente 
(HANKS, 2008, p. 186-187). 

 

Estamos diante de Atlas "saindo de dentro" da grande pedra de mármore ao 
mesmo tempo em que é parte dela. Como visto, um nível contextual, quando 
incorporado por outro, o nível incorporante herda propriedades daquele nível que 
incorporou, conforme explica Hanks (2008, p. 187), propriedades estas que 
transformam o nível contextual incorporador, que atua como horizonte no qual o 
nível que foi incorporado deve ser compreendido. Com base nessa premissa, o autor 
propõe que todo campo semiótico é incorporado a um (ou mais) campo(s) social(is), 
sendo campo social entendido na acepção de Bourdieu (1995), como veremos 
abaixo. Antes de prosseguir, gostaria de registrar que são dois, a meu ver, os 
grandes insights da teoria da prática comunicativa (HANKS, 1996; 2008), a saber, A) 
o postulado de que a prática é a combinação entre sistema linguístico, (ii) as ações 
(verbais e não verbais) realizadas pelos falantes no curso da interação e (iii) as 
ideias de senso prático que os falantes têm sobre a língua e sobre o mundo social; 
B) a proposição de uma dimensão sociológica, finamente associada às dimensões 
fenomenológica e semiótica por meio da/o incorporação/encaixamento, ao conceito 
de contexto na/para a análise linguística (HANKS, 2008). 

Define Bourdieu (1995) um campo social como espaço macrossociológico de 
posições e tomadas de posição em que atores possuem trajetórias e se engajam na 
disputa do capital simbólico específico do campo com vistas à acumulação daquele 
capital para o exercício de relações de poder. O campo social impõe permissões e 
restrições para quais ator(es) pode(m) (e quais não pode(m)) assumir os papeis de 
falante, destinatário e ouvinte (ratificados ou não); quais podem ter competência 
para realizar facework (GOFFMAN, 2011 [1967]). O campo semiótico não impõe 
delimitações assim; seu pressuposto, desde Bühler (1982 [1934]) a Goffman (2002 
[1972]), é de que os falantes estejam em "atitude natural". Apenas isso. Num dado 
campo social, ao contrário, o acesso a posições do campo é restrito, conforme 
propõe Hanks (2008); a autoridade de falar e de referir sobre fatos/processos ou 
sobre outros atores e de dar a conhecê-los e a reconhecê-los também; o poder de 
monitorar o outro é um direito em razão da posição ocupada no campo pelo sujeito e 
não, nas palavras do autor, "uma mera condição existencial" (HANKS, 2008, p. 188). 

A leitura a um só tempo linguístico-interacional e sociologicamente motivada 
de Hanks (2008) sobre contexto permite que as dimensões "micro" do contexto 
possam ser analisadas sem que se ignore a própria dimensão "macro" do campo 
social 
 

De acordo com esta definição [de campo social], segundo Bourdieu 
(1995)], hospital, universidade, profissão, disciplina acadêmica, 
tribunal, supermercado, aeroporto, congregação religiosa e 
vizinhança são todos campos sociais. Isso não significa que eles 
sejam todos equivalentes ou que qualquer um deles não possa ele 
próprio vir a ser incorporado a outro campo. Significa, sim, que essas 
e outras formações sociais fornecem contextos críticos incorporados 
que modelam campos demonstrativos radiais, interativamente 
centrados (HANKS, 2008, p. 188). 
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Nesses termos, uma escola é, certamente, também, um campo social, espaço 
de posição e tomadas de posição pelos atores sociais que ali desenvolvem 
trajetórias: estudantes, professores/a, trabalhadores/as e mesmo, no caso de 
escolas militarizadas do Distrito Federal (DF), policiais. Ocupam posições por meio 
do discurso, de assunção do dizer. Por definição, a escola pública é a instituição 
intermediadora entre a esfera do indivíduo e a esfera coletiva nos regimes 
democráticos. Mais do que prover ao jovem em formação competências e 
habilidades para sua inserção no mundo do trabalho, ela deve ser o locus por 
excelência onde ele vivencie interações, mediadas pela linguagem, em torno de 
questões sociais, econômicas e de diversidade (linguística, cultural ou diversidade 
identitária); interações estas com seus pares e também com os professores. Na 
escola, a juventude também forja-se a si mesma, organizando-se em diferentes 
grupos. 

Nesse sentido, a escola pública brasileira enquanto campo social - e aqui 
reitera-se a necessidade de tomarmos a escola pública do DF como espaço de 
pesquisa, em particular -, é um contexto que sempre precisa ser estudado por 
educadores, sociólogos e, resta claro, linguistas. O motivo mais urgente da 
necessidade de estudo da escola pública como campo social, que incorpora os 
diferentes campos semióticos surgidos no seu dia a dia, reside no fato de que o 
ensino público no Brasil, e no DF, em especial, está no centro da agenda política do 
Estado atualmente. Sua reorganização curricular e formas "alternativas" de 
condução administrativa e pedagógica do espaço escolar consistem no cerne desta 
agenda. A reforma do Ensino Médio e seu novo currículo "flexível", mediante a 
implementação na Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio (BNCC-EM), 
são exemplos evidentes disso; a discussão sobre ensino em tempo integral também. 
Além destes, a condução administrativa do ensino médio público por Organizações 
da Sociedade Civil (OSs), como em São Paulo, ou a "gestão cívico-militar" de 
unidades escolares, como em Goiás e no Distrito Federal (DF), mostram-se como 
fatos notórios de que o campo educacional brasileiro, enquanto campo social 
(BOURDIEU, 1995), está em visível transformação. No DF, o processo de 
militarização das escolas públicas de ensino médio vem se concretizando 
paulatinamente. Atualmente, há quatro unidades de ensino militarizadas, havendo 
previsão de militarização de todas as escolas desta Unidade da Federação. Nesse 
contexto social em que as estruturas "macro" estão sob remodelagem, é 
imprescindível refletirmos como tudo isso pode impactar nos contextos "micro", a 
saber, nas interações orais face a face empreendidas entre os estudantes entre si e 
entre estes e seus professores no interior do espaço escolar não militarizado e 
também no militarizado. 

Com base no modelo de contexto de Hanks (2008) aqui apresentado, torna-
se imperativo entender a escola pública como espaço social de produção de 
sentidos linguísticos nas interações entre os atores que ocupam e tomam posições 
em seu interior; sentidos sempre situados. Afinal, o campo social, ao incorporar os 
campos semióticos que se desenvolvem em seu interior, impõe restrições e 
legitimações aos atores, torna possível os modos de falar, usos da variação 
linguística e de performances linguísticas. É um contexto (tal como estamos 
discutindo) que produz práticas de linguagem situadas cujos sentidos, em última 
análise, dizem sobre as expectativas e o tipo de sociedade que somos. Como a 
presença de policiais militares em uma escola militarizada impactam na interação 
professor-aluno? Quais fenômenos linguísticos das práticas de linguagem dos 
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jovens que ocupam posições nesse campo social, no sentido de Bourdieu (1995), 
podem melhor relevar a incorporação/encaixamento do "micro" pelo "macro"? 

Além destas, à pesquisa linguística que se propõe a investigar o sentido 
situado de práticas comunicativas como a construção de estilos e registros, a 
projeção de identidades, a variação linguística como prática social (ECKERT, 2001, 
2016) não pode faltar a indagação bourdiana central: em que medida o engajamento 
em um campo social "conforma os participantes, não apenas em seus engajamentos 
externos baseados na função agente, como sempre foi, mas de forma mais ampla, 
conforma-os em seus hábitos, disposições e intenções"? (HANKS, 2008, p. 192). 

Qualquer discussão sobre campo social e usos linguísticos deve ser uma 
discussão sobre estratégias socialmente motivadas, pelos sujeitos, sobre o que 
fazem com a língua. Na teoria da prática comunicativa, a que me filio, à noção de 
campo está intimamente associada de habitus. Habitus é definido como estruturas 
estruturantes e estruturadas que são inculcadas no indivíduo em sua trajetória 
familiar e educacional. São as inclinações e pré-disposições para pensar, agir e 
sentir construídas nas relações no interior do(s) campo(s) social(is) em que o ator 
social transita, atuando na conformação de sua postura, seu tom de voz e suas 
escolhas linguísticas, fazendo o indivíduo a rotinizar e tipificar sua conduta social e 
linguística (cf. BOURDIEU, 1977; HANKS, 1996, 2008). O habitus é um modus 
operandi a um só tempo individual (pois modela pessoas individualmente) e coletivo 
(pois é uma formação social) (HANKS, 2008, p. 194). 

Podem ser citados como trabalhos inaugurais nessa perspectiva, como 
tentativa de articulação entre a teoria da prática comunicativa (HANKS, 1996, 2008) 
e os estudos sociolinguísticos de terceira onda (ECKERT, 2001, 2016) as pesquisas 
de Queiroz (2019) e Vilanova (2019). Queiroz (2019), por exemplo, busca 
compreender ações de construção de estilo linguístico (COUPLAND, 2001; 
REZENDE, 2009) elaborado por estudantes adolescentes do sexo masculino em 
relação às estudantes do sexo feminino, aos/às professores(as) e aos militares em 
uma escola pública militarizada no Distrito Federal. Sua pesquisa, ainda em 
desenvolvimento, tem como foco a análise de construção de estilo sociolinguístico 
realizada por meninos, em sua fala, por meio dos usos que fazem variação 
linguística com vistas à expressão de um habitus marginal. A título de exemplo, ela 
tem observado como a variação do item lexical "mesmo", realizado como fricativa 
alveolar surda [s] ['mes.mu], fricativa velar surda [x] ['mex.mu] e zero fonético [Ø] 
['me. Ø mu] é empregada/manipulada por estudantes do sexo masculino em sua fala 
dos meninos quando procuram se mostrar masculinos e marginais em uma escola 
pública militarizada do DF. O foco de análise da autora incide sobre as práticas 
comunicativas destes sujeitos, visando ela, pois, observar como os garotos se 
sentem em relação aos outros atores sociais presentes neste campo social, que 
identidade projetam (COUPLAND, 2001) e se há disputa entre eles no manejo de 
variantes linguísticas com vistas à produção de um estilo "marginal", expressão de 
um habitus similar. A autora tem observado em campo realizado pesquisa 
etnográfica com observação participante, a elaboração de diário de campo, bem 
como a realização de entrevistas semiestruturadas com estudantes da escola em 
questão. 
    Já Vilanova (2019, p. 20) também volta-se para o ensino público, "um dos focos, 
contemporaneamente, de transformações de cunho político-ideológico no país". 
Tendo como premissa que as mudanças institucionais por que passa a escola 
pública podem gerar um campo social novo, existe também a possibilidade de haver 
a reconfiguração dos campos semióticos neste campo social em gestação, 
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sobretudo, conforme afirma o autor, para a compreensão da variação linguística 
como prática social na fala de estudantes diante de novas relações de poder. 
Também por meio de pesquisa etnográfica, realizada mediante observação 
participante de/em interações orais espontâneas de estudantes, e mediante o 
registro em diários de campo e por meio de entrevistas semiestruturadas com 
estudantes de ensino médio, o foco de sua pesquisa é o significado situado, no 
campo social em questão, das variantes linguísticas "mano" e "véi" empregadas 
pelos atores do referido campo. 
 

3) Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo apresentar com algum grau de detalhamento 
o conceito e o modelo de contexto formulado por Hanks (2008) com vistas a pensá-
lo para o desenvolvimento (que já pode ser visito preliminarmente) na análise de 
práticas comunicativas no interior da escola pública, entendida esta como campo 
social. A tradição dos estudos linguísticos e, em particular, dos estudos 
sociolinguísticos, tem há muito trabalhado com contexto como noção radial, faltando-
lhe uma visada que integre o contexto à análise linguística como fenômeno/processo 
de incorporação/encaixamento. Essa visada pode proporcionar uma descrição mais 
densa do sentido situado dos usos linguísticos como prática social. Ao apresentar 
não apenas o conceito e modelo teórico, mas estudos - ainda em elaboração, 
ressalte-se - pautados nele, o trabalho visou também a testar esse modelo, 
apontando, preliminarmente, para o sucesso da referida formulação e sua aplicação 
em pesquisa de campo sobre práticas de linguagem específicas de uso estilístico da 
variação linguística. 
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O CONTO DA AIA E REFLEXÕES SOBRE UMA DISTOPIA CONTEMPORÂNEA 
 

THE HANDMAID’S TALE AND REFLECTIONS ON A CONTEMPORARY DISTOPY 
 

Anna Beatriz PORTELA (IFB) 
Mateus SANTOS (IFB) 

 

RESUMO: O conto da Aia ou The Handmaid's Tale é um romance distópico lançado pela 
autora canadense Margaret Atwood em 1985, que relata uma sociedade fundamentada na 
teonomia totalitária cristã. Passam-se alguns anos e as taxas de fertilidade caem em todo o 
mundo devido a tamanha poluição e a doenças sexualmente transmissíveis. Diante de uma 
imensa desordem é instaurada a República de Gilead, com o governo altamente totalitário, 
extremista e cristão em território estadunidense. O Estado é exclusivamente dominado por 
homens comandantes, de alta classe e com fortes poderes, direitos civis e liberdade, 
enquanto, por outro lado, as mulheres não possuem os mesmos gozos. As mulheres são 
divididas em três funções: Esposas, Aias e Martas. Todas as mulheres têm função, e a das 
aias é, exclusivamente, procriar. Tomando como base o romance de Margaret Atwood, faz-
se necessária uma reflexão dessas funções impostas às mulheres em Gilead em relação às 
mulheres do mundo atual, problematizando as consequências para as mulheres e para a 
sociedade. Assim, esta análise torna-se objeto de resistência e de combate ao sexismo 
institucionalizado no Brasil contemporâneo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Resistência. Sexismo. Totalitarismo. Violência contra a mulher.  
 

NOLITE TE BASTARDES CARBORUNDORUM 
Margaret Atwood 

 

Introdução 

    O presente trabalho visa apresentar ao leitor analogias em relação ao romance O 
Conto da Aia, escrito pela escritora canadense Margaret Atwood em 1985, com a 
realidade das mulheres brasileiras. O romance foi fonte de inspiração para a 
elaboração da série The Handmaid’s Tale, na qual relata-se as mais variadas 
instâncias de violência que as aias e outras mulheres sofrem: a violência 
psicológica, física, sexual, etc. De acordo com o romance de Atwood (1985), a 
maioria das mulheres da República de Gilead ficou infértil devido a uma vasta 
radiação e às guerras que ainda estavam em andamento. Entretanto, June, uma das 
mulheres ainda férteis, foi forçadamente separada de sua família para ser serva de 
um comandante de alto escalão na República de Gilead e, caso ela, agora chamada 
de Offred, não obedeça as ordens dessa nova república, ela se tornaria uma das 
consideradas não-mulheres: as lésbicas, as viúvas, as que não podem engravidar, 
as adúlteras e as feministas. As não mulheres eram então forçadas a trabalhar nas 
colônias, onde havia alto nível de radiação, ou eram submetidas a fuzilamentos e 
exposições caso quebrassem as regras do regime totalitário.  
    A série apela também para um chamado à resistência às mulheres 
contemporâneas, pois como se observa no episódio intitulado Night (Temporada 1, 
episódio 10), mesmo diante de uma situação de pressão na qual as aias foram 
convocadas para apedrejar Ofwarren, devido a problemas mentais e por tentar 
matar uma criança, as mesmas se recusam a apedrejar outra aia. Além disso, vários 
são os episódios de resistência, principalmente marcados por Offred que, em 
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momento oportuno, para se livrar de Gilead, decide ficar para tentar libertar todas as 
aias e sua filha de um regime opressor e altamente agressivo às mulheres que ali 
habitam.  

Um pouco distante de Gilead por não se tratar de uma narrativa de ficção, 
mas nem tanto quanto gostaríamos, está o Brasil atual. O país apresenta, de acordo 
com o relatório VISÍVEL E INVISÍVEL: A vitimização de mulheres no Brasil (2019) 
índices recordistas quanto às questões de violência contra a mulher. São 29% das 
mulheres que sofrem violência ou agressão, além de 40% sofrerem assédio. Esses 
dados são traduzidos no que diz respeito a 536 mulheres vítimas de agressões 
físicas a cada hora no último ano, ou seja, 4,7 milhões de mulheres. Há dados de 
que 19 milhões de mulheres já ouviram comentários desrespeitosos quando 
estavam andando na rua e, ainda, com base no Atlas da Violência 2018 (Ipea/FBSP, 
2018) estima-se que ocorrem 135 estupros a cada dia no Brasil.  
    As funções impostas às mulheres de Gilead podem ser, por analogia, observadas 
de certa forma na realidade brasileira, marcada pelo patriarcalismo, com altos 
índices de violências, sendo assustadora a realidade das mesmas no país. Mesmo 
após a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e “...dos 
esforços e da maior conscientização da sociedade, a violência se mantém estável e 
crônica”, como declara o relatório VISÍVEL E INVISÍVEL: A vitimização de mulheres 
no Brasil (2019, p. 25).  

Tendo como elemento motivador para as reflexões acerca da realidade das 
mulheres brasileiras o romance e a série homônima O conto da aia, de Margaret 
Atwood, este trabalho buscar problematizar a condição das mulheres frente às 
diversas situações de violência vividas diariamente a fim de mostrar, com base na 
análise de dados estatísticos atuais, que a afirmação da filósofa Simone de Beauvoir 
(1949) de que a luta pelo direito das mulheres deve ser permanente, pois basta uma 
crise política, econômica ou religiosa para que esses direitos sejam questionados 
permanece extremamente atual.  

   
O machismo em Gilead em confronto com a realidade brasileira 
 

    Uma das aias do romance de Atwood chama-se Offred em Gilead, onde os nomes 
verdadeiros das mulheres são esquecidos para carregarem apenas a função que 
desempenham. Porém, sabe-se que seu nome verdadeiro é June. Uma mulher de 
33 anos, serva da república de Gilead e que possui uma única função: engravidar do 
seu comandante. Uma das outras tantas mulheres que perdera sua filha, seu 
esposo, sua autonomia econômica e, de forma mais específica, a liberdade de seu 
corpo, pois “as escrituras religiosas eram o que comandavam seus corpos” 
(PERNAMBUCO, 2017, p. 14). O romance é narrado do ponto de vista de Offred, tal 
como é sua vida diariamente, seus medos, tédios, anseios e dores. As aias são 
mulheres uniformizadas, assim como as Marthas e as Esposas dos comandantes 
para separar as funções de cada uma. Sendo as primeiras vestidas com vestido 
vermelho e abas brancas cobrindo seus rostos para as impedirem de ver e de serem 
vistas. As segundas, de vestidos verde desbotado, parecido com os das aias, mas 
sem toucas, somente com um véu. As esposas apresentavam vestidos azul-celeste 
contendo alguns bordados em branco (ATWOOD, 1985). Quanto as Marthas, elas 
eram, geralmente, mulheres pretas e sua função era exclusivamente doméstica: 
Passar, lavar, cozinhar, etc. (ATWOOD, 1985).   

Essa é uma situação bem frequente no Brasil, pois as mulheres com nível 
mais baixo de escolaridade apresentam pouca participação no mercado, possuem 
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poucas alternativas profissionais para ocupar, e acabam se submetendo a trabalhos 
com condições consideradas precárias, por exemplo, o trabalho doméstico 
(ÁLVARO, 2012). Além disso, de acordo com estudos feitos entre 1995 a 2015, pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao Ministério do 
Planejamento, e a ONU Mulheres, demonstram que há uma predominância de 
mulheres como empregadas domésticas ao longo do tempo e, em sua maioria, 
negras (BBC, 2018). Durante o ano de 1995, o público de domésticos contava com 
5,3 milhões de pessoas, sendo 4,7 milhões mulheres e 2,6 milhões negras e pardas. 
Em 2015 esses números aumentaram, chegando a 6,2 milhões de profissionais 
domésticos, nas quais 5,7 eram mulheres e dessas, 3,7 milhões negras (BBC, 
2018). Esse é um dos episódios comuns entre Gilead e o Brasil, o destino de 
trabalhos precários, por falta de oportunidade às mulheres pretas, e o que 
institucionaliza o racismo e a desigualdade de gênero. 
    Tia Sara, tia Elizabeth e tia Lydia são as personagens que cuidavam das aias, 
elas possuíam aguilhões elétricos de tocar gado, eram objetos de medo para as 
meninas, e poderia significar algo a mais caso descumprissem com as regras 
(ATWOOD, 1985). Essa situação, que mexe com o psicológico, pode ser traduzida 
como violência, de acordo com o conceito que as Organizações das Nações Unidas 
(ONU) estabeleceu de que: 
 

Qualquer ato de violência baseado da diferença de gênero, que 
resulte em sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da 
mulher; inclusive ameaças de tais atos, coerção e privação da 
liberdade, seja na vida pública ou privada. (Senado Federal apud 
Conselho Social e Econômico, Nações Unidas, 1992) 

 

    Em paralelo com o Brasil, essa violência psicológica e o sentimento de medo são 
refletidos em números que amedrontam as mulheres. A seguir, uma tabela com 
dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN,2018) 
que traduzem esses fatos.  Nela podemos observar que a violência psicológica vem 
logo após a violência física no registro de ocorrências e é mais frequente entre 
mulheres de 20 a 59 anos.  
 

Tabela 1 –   Violência contra a mulher segundo tipo de violência e ciclo de vida, no Brasil de 2012 a 
2014 

 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), 2018.  
    Além disso, várias são as outras formas de oprimir as mulheres em Gilead, como, 
por exemplo, calando as mesmas, proibindo-as de ler e escrever como se observa 
no trecho “Conto, em vez de escrever, porque não tenho nada com que escrever e, 
de todo modo, escrever é proibido” (ATWOOD, 1985, p.52). E também no trecho a 
seguir: 
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A Bíblia é mantida trancada, da mesma maneira como as pessoas 
antigamente trancavam o chá, para que os criados não o roubassem. 
É um instrumento incendiário: quem sabe o que faríamos com ela, se 
puséssemos nossas mãos nela? Podemos ouvi-la lida em voz alta, 
por ele, mas não podemos ler (ATWOOD, 1985, p.107).  

 

    Essa situação no Brasil, conhecida como analfabetismo, embora dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrem que houve uma queda 
de 7,2% para 6,8% entre 2016 a 2018, e que a porcentagem de mulheres 
analfabetas é maior que a dos homens, 19,1% em relação a 18%, e é mais 
frequente entre as mulheres pretas que somavam 9,1% diferente das mulheres 
brancas, 3,9%. Esses dados refletem na tamanha desigualdade de gênero e raça 
que o Brasil apresenta. Situação essa análoga a Gilead, onde as Marthas ainda 
estão abaixo das Aias. Nota-se isso em um diálogo entre Serena Joy, esposa de um 
comandante, e Offred, a sua aia: “Não me chame de senhora, disse ela com 
irritação. Você não é uma Martha” (ATWOOD, 1985, p.25). Além disso, essa 
situação se agrava ainda mais com a presença do patriarcalismo, sustentado pelo 
discurso da Bíblia, que é guia para a vida em Gilead (ATWOOD, 1985), o que 
costuma ocorrer quando a autoridade masculina tem poder sobre um grupo ou 
sociedade.  

Dessa forma, observa-se no romance que as mulheres estão sempre em 
estado de submissão em relação aos comandantes, como ressalta a personagem 
Offred ao afirmar: “Mas recusar-me a vê-lo poderia ser pior. Não há nenhuma dúvida 
quanto a quem detém o poder de verdade” (ATWOOD, 1985, p.165). O sistema 
patriarcal não é apenas um sistema, ele se ramifica, ele abre possibilidades para 
diversos acontecimentos, e dentre eles, a violência contra a mulher das mais 
variadas formas, o que é demonstrado no livro O Conto da Aia constantemente, 
como vemos no trecho “Foi minha culpa, diz ela. Foi minha própria culpa. Eu os 
incitei, os seduzi. Mereci o sofrimento. Muito bem Janine, diz tia Lydia. Você é um 
exemplo” (ATWOOD, 1985, p.89). Essa é uma tentativa de pôr na cabeça da aia que 
ela é culpada de coisas que não fez, e que deve assumir a culpa das acusações. 
Cena essa altamente marcada por um episódio de violência psicológica. Além 
dessa, há acontecimentos de violência física, notado no trecho “Na semana passada 
mataram a tiros uma mulher, bem aqui. Era uma Martha. Estava remexendo sua 
túnica em busca do passe, e pensaram que estivesse apanhando uma bomba” 
(ATWOOD, 1985, p.31). 
    Em relação aos mais variados tipos de violências e inferioridade que as aias, 
Marthas, esposas e as mulheres brasileiras sofrem, existe um medo entre as 
mulheres de denunciar o agressor, e esse medo advém do sistema patriarcal, que 
após o surgimento da propriedade privada o homem torna-se detentor dos escravos, 
das terras e, consequentemente, da mulher (BEAUVOIR, 1970). Esse impasse na 
vida das mesmas para se libertarem do agressor, é o que vem acompanhado de 
uma grande fragilidade emocional da parte da vítima (OLIVEIRA, P; et al. 2013). 
Com base no que diz Maíra Liguori, diretora da Organização Não Governamental 
(ONG) Think Olga, após uma mulher denunciar episódios de assédio a vítima sofre 
violência em dobro pois “...Vão questionar suas vestimentas, sua conduta, o horário 
em que ela estava na rua, vão minimizar seu relato, questionar sua palavra...” 
(G1GLOBO, 2018). É exatamente esse episódio que encontramos no romance, 
quando as tias não consideram as Não-Mulheres por conta de suas vestimentas, 
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conduta, etc. Elas julgam as mulheres que usam shorts, saias, etc como algo errado. 
Offred sente saudade dessas roupas, de sua liberdade que agora é julgada como 
cruel e que não existe (ATWOOD,1985). No Brasil, fato semelhante também ocorre 
e isso deve-se ao fato do sexismo ser enraizado, e também institucionalizado, ou 
seja, desde o início da história do Brasil as mulheres são submetidas ao 
silenciamento, e a se conformar com situações que podem resultar em um futuro 
feminicídio, sendo constantemente julgadas por suas vestimentas e seu modo de 
agir, como se isso justificasse qualquer forma de violência ou discriminação. 
    Todos os acontecimentos de violência contra a mulher em Gilead são fictícios, a 
priori, pois o livro relata histórias de uma sociedade distópica, que tem como 
característica a extrema opressão, a fim de criticar um regime ditatorial. Entretanto, o 
Brasil não está muito longe dessa sociedade “utópica”. As  facetas doentias do 
machismo estão explícitas nos índices das mais variadas formas de violência contra 
a mulher  registradas (e muitas vezes não registradas) no Brasil. Com base no 
Relógio da Violência do Instituto Maria da Penha (IMP), no Brasil, a cada 7,2 
segundos uma mulher é vítima de agressão física, e a cada 2 minutos uma mulher é 
vítima de arma de fogo. Abaixo, na figura 1, apresentamos outro gráfico, elaborado 

pela Secretaria de Pesquisa e Opinião através do Senado em 2017, que demonstra 
o tipo de violência que as mulheres mais sofrem em nosso país. 

Figura 1 – Qual foi o tipo de Violência? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DataSenado, 2017 
 

Percebe-se que o tipo de violência mais mencionado foi a violência física: 
67% das entrevistadas afirmaram já terem sofrido esse tipo de agressão. Depois da 
violência física, está a violência psicológica com 47% como a segunda brutalidade 
mais frequente entre as mesmas. Esses dados são alarmantes e demonstram a 
complexidade e gravidade do problema que tem como raiz a discriminação de 
gênero. Dessa forma, tivemos 536 mulheres sendo agredidas fisicamente a cada 
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hora no último ano, ou seja, foram 4,7 milhões de mulheres, e desse público, a 
maioria, 42,6%, são jovens de 16 a 24 anos, além do fato da vitimização ser maior 
entre as mulheres negras (28,4%). Já em relação às brancas, os índices são de 
24,7% e às pardas, 27,5% (Fórum de segurança pública, 2018, p. 25-28). Ainda de 
acordo com a pesquisa citada anteriormente, “74,6% das mulheres que sofreram 
violência afirmam que o agressor era alguém conhecido” sendo 23,8% 
cônjuge/companheiro/namorado. Dessa forma, o marido é o principal agressor pois 
“Entre as mulheres que declararam ter sofrido violência doméstica provocada por um 
homem, a maioria teve como agressor pessoa sem laços consanguíneos e escolhida 
por elas para conviver intimamente” (Pesquisa DataSenado, 2017. p.11).  

    No seriado The Handmaid's Tale, inspirado no romance, o episódio 13 da 
segunda temporada, intitulado The Word, mostra que quem sofre violência física do 
marido é Serena Joy. Após tentar conscientizar as demais esposas dos 
comandantes sobre a importância de seus filhos lerem para serem capazes de 
entender a bíblia, Serena tem seu dedo mindinho mutilado a mando de seu marido, 
pois em Gilead ler é proibido às mulheres. 

No Brasil, foi realizada uma investigação com amostra nacional de 2.502 
mulheres com 15 anos ou mais e, nessa consulta, constatou-se que 1.075 mulheres 
já sofreram violência praticada por homem durante a vida, esses os quais são ex-
maridos, maridos, namorados e ex-namorados, e em 100% desses homens, 79% já 
forçaram uma relação sexual, e isso se reflete no fato de que 325 mulheres já 
sofreram com a violência sexual (SCHRAIBER,L; et al. 2007). De forma análoga a 
Gilead, percebe-se que no Brasil a violência, opressão e submissão impostas às 
mulheres são reveladas em números agravantes todos os dias e que, em muitos 
casos, isso provoca a morte das mesmas. 
 

O domínio sobre o corpo feminino e a reprodução forçada 
 

    As mulheres são conhecidas em Gilead por meio de suas roupas, como 
citado anteriormente. As aias trajam-se de vermelho e possuem o rosto coberto por 
toucas que as impossibilitam de enxergar o que acontece ao seu redor e, também, 
de serem vistas, de modo que deixa explícito qual a importância do seu corpo para a 
sociedade (ATWOOD, 1985). As aias trajam-se dessa forma por um único motivo, a 
procriação. Georges Boris e Mirella Cesídio (2007), salientam que, na 
contemporaneidade, o sistema capitalista brasileiro se apropria do corpo da mulher 
por meio da objetificação sexual que está presente nos mais diversos setores da 
sociedade. Como exemplo disso, temos as peças publicitárias, como as campanhas 
de cervejas, nas quais as mulheres são estereótipos sexuais com um simples 
objetivo: o interesse econômico e o ganho do público para consumir o produto. 
Podemos compreender que no romance até as vestimentas baseavam-se na 
dominação: 

Os vestidos de verão estão fora da mala e pendurados no armário, 
dois deles, de puro algodão [...] mesmo assim quando está quente e 
úmido, em julho e agosto, você sua dentro deles. Contudo não  
precisa se preocupar com queimaduras de sol, dizia Tia Lydia. A 
maneira deplorável e exibida com que as mulheres costumavam se 
comportar (ATWOOD, 1985, p. 69). 
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É evidente que a submissão e a objetificação do sexo feminino está 
ocasionando a desigualdade entre gêneros, seja no meio social ou na publicidade, a 
qual impõe o valor da mulher através do seu corpo. Para Lourenço, Artemenko e 
Bragaglia (2014, p.13) “o principal combustível dessa estereotipização é não 
enxergar que o corpo e os seres femininos são dignos de respeito, assim como o 
homem”. Desse modo, é preciso romper com a justificativa machista de que a culpa 
pela violência sexual é por provocação da mulher, portanto, independentemente da 
roupa que a mulher usa, é injustificável tal ato, visto que vivemos em um pais com 
“liberdade individual” de acordo com a Constituição Federal de 1988. 

Além disso, o jornal Exame (2016) publicou uma notícia a respeito da 
erotização de gênero dentro das propagandas publicitárias e, como exemplo, foi 
mencionado o anúncio da Dolce & Gabbana (2007), que retrata uma mulher 
totalmente sensualizada e submissa ao homem que a segura forçadamente. Essa 
imagem foi duramente criticada, por trazer poder ao homem sobre a mulher, o que 
ocasionou a retirada do anúncio das plataformas digitais.  

De acordo com Maria de Fátima Severiano (2001), temos dois pontos de 
estudos sobre a mulher e suas vestimentas: na produção publicitária, com 
motivações claramente mercadológicas; e o lado do consumidor, no qual se observa 
motivações que se vinculam à ordem do desejo insaciável. Nesse contexto, percebe-
se que o corpo da mulher é identificado como objeto de interesse econômico. 

    Segundo o enredo contado pela protagonista Offred sobre seu corpo, ela 
expõe um sentimento de rejeição sobre sua própria nudez, que já lhe é estranha, 
pelo fato dela não se achar pertencente ao seu corpo: 

Minha nudez já é estranha para mim. Meu corpo parece fora de 
época. Será que realmente usei trajes de banho, na praia. Usei, sem 
pensar, entre homens, sem me importar que as minhas pernas [..] e 
as costas estivessem à mostra, pudessem ser vistas. Vergonhoso, 
impulsivo (ATWOOD, 1985, p. 78). 

 

 É notório que, na contemporaneidade, a ideologia da mídia adotou um corpo 
sensual e provocante à mulher, que caracteriza a mulher perfeita como: esbelta, 
elegante, branca, bem-sucedida profissionalmente e financeiramente, subjetivando a 
diversidade cultural sobre o corpo feminino. Apesar dessa pressão vinda das mídias, 
as mulheres brasileiras possuem liberdade para usarem o que querem, embora 
sejam bastante julgadas a depender do estilo da roupa. Fato esse que se diferencia 
das mulheres em Gilead, onde até as roupas são impostas às mesmas como citado 
anteriormente. Nesse sentido, podemos salientar que houve um ideal para o corpo 
feminino, ocasionando em muitas mulheres a não aceitação do seu corpo por querer 
se enquadrar nos padrões impostos pela sociedade (BORIS; CESÍDIO, 2007). 

    A narradora nos mostra vários parâmetros sobre a reprodução forçada, entre 
as quais encontra-se a opressão sofrida pelas aias no momento em que elas 
conseguem engravidar e também no momento do parto, no qual torna-se bastante 
evidente a opressão das Senhoras e o sentimento de que o corpo dessas mulheres 
são sua propriedade, objetificando-os como peças de reprodução: 

Duas outras conduzem Janine ao Banco de Dar à Luz, onde ela 
senta no mais baixo dos dois assentos. [...] A Esposa do 
Comandante entra apressada, com sua ridícula camisola branca, as 
pernas magrelas saindo de baixo dela. [...] Ela sobe rápido no Banco 
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de Dar à Luz, senta-se no assento atrás e acima de Janine, de modo 
que Janine fica emoldurada por ela: as pernas magras descem pelos 
dois lados, como os braços de uma cadeira excêntrica (ATWOOD, 
1985, p. 152-153). 

 

  Segundo  Ana Maria Zukoski e  André Tardivo (2007), pode-se depreender 
que a narradora foi tão bem condicionada pela nova doutrina de seu país que passa 
a acreditar realmente que a culpa pelo estupro de mulheres é única e 
exclusivamente das mesmas que se vestem de forma indecente, despertando no 
homem o instinto sexual, ratificando afirmações do tipo “Eu os incitei, os seduzi. 
Mereci o sofrimento” (ATWOOD, 1985, p. 89), que são totalmente descabidas. 
Assim, a nova forma de pensar da sociedade de Gilead reafirma o ideário de que 
Deus criou o homem com apetite sexual intenso e a mulher apenas para saciá-lo, 
ficando excluída de qualquer forma de prazer sexual.  

Isso também é ensinado às mulheres no Centro Vermelho no romance, quando 
as mesmas estão sendo qualificadas para a função de aias:  

Homens são máquinas movidas a sexo, dizia Tia Lydia, e não muito 
mais. Eles querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a 
manipulá-los, para o bem de si mesmas. Levá-los pelo nariz para 
onde quiserem; isso é uma metáfora. É a maneira como funciona a 
natureza. É o plano de Deus. É a maneira como são as coisas 
(ATWOOD, 1985, p. 174). 

 

 Fazendo essa analogia entre as aias de Gilead e entre as mulheres da 
contemporaneidade sobre a cultura do estupro, é possível traçar algumas 
semelhanças. Segundo uma pesquisa do Datafolha (2016), encomendada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, observa-se que 37% da população acredita 
que “mulheres que se dão ao respeito não são estupradas”. Outro dado mostra 
ainda que 30% acreditam que “a mulher que usa roupas provocativas não pode 
reclamar se for estuprada”. O resultado da pesquisa só comprova o que nós vivemos 
todos os dias: a culpabilização e uma cultura do estupro que se perpetua por meio 
dos discursos da mídia e das artes em um país onde a cada 11 minutos uma mulher 
é violentada sexualmente. 

Nessa perspectiva, as Aias seriam escravas sexuais responsáveis pela 
reprodução. Pode-se afirmar que, nesse contexto, as mulheres foram reduzidas ao 
uso do seu útero, como é mencionado pela narradora da história: “Somos utéros de 
duas pernas, apenas isso [..]” (ATWOOD,1985, p.165). Dessa maneira, elas não 
possuem liberdade e autonomia, sendo estigmatizadas como objeto de procriação e 
donas de casa, no caso das Marthas.  

Pierre Bourdieu (2012) descreve o ato sexual como uma relação de 
dominação, e relata que as práticas e as representações durante a relação sexual 
não são simétricas, ou seja, não há um equilíbrio entre os envolvidos:  

À diferença das mulheres, que estão socialmente preparadas para 
viver a sexualidade como uma experiência íntima e fortemente 
carregada de afetividade, que não inclui necessariamente a 
penetração, mas que pode incluir um amplo leque de atividades 
(BOUEDIEU, 2012, p.30). 
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Os homens, em contrapartida, tendem a compartilhar a sexualidade como um 
ato agressivo, o que gera o desejo de posse, como dominação erotizada, e o desejo 
das mulheres como subordinação erotizada, como reconhecimento de dominação, 
ou seja, a relação sexual se caracteriza como masculino-ativo e feminino-passivo no 
conceito de dominação de Bourdieu. 

Na república de Gilead, o ato sexual com o objetivo de procriação é 
estabelecido como um ato lícito e aceitável e todo o ambiente é preparado para a 
realização do ato como um ritual, descrito no trecho a seguir: 

Minha saia vermelha é puxada para cima até minha cintura, mas não 
acima disso. Abaixo dela o Comandante está fodendo. O que ele 
está fodendo é a parte inferior de meu corpo. Não digo fazendo 
amor, porque não é o que ele está fazendo [..] Tampouco estupro 
descreve o ato (ATWOOD,1985, p.115, grifo nosso). 
  

Essa situação vivenciada por Offred, uma aia, retrata o que acontece com 
muitas mulheres na atualidade, vítimas de estupros. De forma semelhante a esse 
acontecimento do romance, está a situação das mulheres com seus cônjuges em  
muitos casos de estupro marital. Nas sociedades patriarcais, é pensamento corrente 
no senso comum que a relação sexual marital não é considerada estupro, uma vez 
que as mulheres são sempre ensinadas a atender as necessidades e desejos dos 
homens, compreendendo muitas vezes, que o casamento presume sacrifício para a 
sua manutenção. Por conta disso, muitas mulheres submetem-se, ainda hoje, a 
inúmeras violências em suas relações conjugais, sem conseguir nomear e 
reconhecer determinadas condutas como uma violência ou um estupro, por 
exemplo. O sentimento da personagem Offred no romance é algo além do que se 
pode rotular como estupro, é uma violência superior que nem ela mesma sabe 
explicar, da mesma forma como ocorre com as mulheres violentadas pelos seus 
companheiros, que dizem amar sua companheira, mas ao mesmo tempo a submete 
a uma relação não consentida (SOBRAL, 2008). 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal O GLOBO (2018) sobre o 
anuário de segurança pública revela que o Brasil nunca teve tantos casos de estupro 
quanto em 2018, com recorde de 66.041 registros — um aumento de 5% em relação 
ao ano anterior. Por dia, 180 pessoas foram violentadas no país em 2018. 81,8% 
das vítimas são do sexo feminino. Em relação à raça, 50,9% são negras, 48,5% 
brancas e 0,6% amarelas. No caso do estupro de vulneráveis, o ápice da violência 
sexual ocorre aos 13 anos entre meninas. O levantamento mostra ainda que 75,9% 
dos agressores são conhecidos das vítimas. Do total de estupros reportados, 93,2% 
tiveram autoria única e 6,8% foram cometidos por mais de um abusador. Os homens 
são maioria (96,3%) entre os autores.  

O romance O Conto da Aia, apresenta também as não-mulheres, que são as 
inférteis, as lésbicas, as feministas, as que não acreditam em Deus. Na atualidade 
brasileira, podemos as relacioná-las  com as feministas, por se tratarem de mulheres 
que lutam contra o sistema patriarcal e que constantemente vem sendo vítimas dos 
mais variados ataques. Diante de um uma notícia publicada no site da BBC (2018), a 
respeito das manifestações históricas lideradas por mulheres contra o candidato a 
presidência Jair Bolsonaro, a manifestação do “#EleNão”, ocorrida em São Paulo, foi 
um dos maiores eventos históricos do Brasil, pois recrutou mais de 100 mil mulheres 
com um único objetivo: lutar contra o sistema político proposto pelo então candidato. 
Uma das manifestantes, Céli Regina Jardim Pinto, afirma em seu discurso que 
houve uma popularização da luta feminista, pois está sendo espalhada as 
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manifestações, as causas do protesto (BBC, 2018). O grande engajamento das 
mulheres levou o movimento a outra dimensão, transformando-se numa mobilização 
contra o sexismo, o racismo e a homofobia. Vivemos em uma sociedade machista 
que precisa se reeducar e entender que a luta feminista precisa existir para extinguir 
a desigualdade entre os gêneros, assim como respeitar os corpos das mulheres 
como sendo de propriedade delas, e exclusivamente delas.  

  

Considerações finais 
 

O romance O conto da aia (ATWOOD,1985) pode ser utilizado para fazermos 
algumas comparações com as mulheres brasileiras, principalmente relacionando as 
violências vivenciadas pelas mesmas, o estupro, a dominação masculina, a 
opressão e o domínio do corpo feminino por algumas instituições sociais, além de 
trazer reflexões sobre família, religião e Estado. A representação das mulheres em 
The Handmaid’s Tale nos mostra os reflexos do patriarcado na sociedade brasileira. 

Por meio dessa breve análise de algumas das muitas formas de  dominação 
vivenciadas pelas mulheres no romance de Margaret Atwood, que refletem a 
sociedade contemporânea, em específico, as condições de violência enfrentadas 
pelas mulheres atualmente no Brasil, podemos concluir que a sociedade distópica 
representada no romance, não é tão distópica assim, visto que as mulheres 
brasileiras tem vivenciado formas de violência, discriminação e dominação sobre 
seus corpos, como demonstram os números e índices de violências citadas no 
decorrer do artigo que, de forma alarmante, demonstram que realidade e ficção 
dialogam e nos servem de alerta.  
    A partir desse pressuposto, pode-se considerar que a visão do romance reflete os 
dias atuais ao demonstrar como o olhar sobre a mulher é reduzido ao seu corpo, à 
sua roupa, à sua conduta com o marido, à sua postura em relação a maternidade, 
etc. Fato esse que desconsidera a mulher como um ser pensante, que tem suas 
próprias vontades, anseios e formas de agir diferentes umas das outras. O padrão 
de mulher bela, recatada e do lar tem sido uma regra, assim como em Gilead, 
porém, não é algo tão explícito e formalizado. Em meio a tantos avanços em leis e 
liberdades conquistadas pelas mulheres, é uma constante a conduta de julgar que, 
caso o sexo feminino se distancie desse padrão ele será altamente criticado, ou até 
mesmo tratado como um “homem”, legitimando violências à mulher da forma mais 
agressiva. Essa é uma situação do mundo real que se assemelha com o episódio do 
comandante reprimindo sua esposa pedindo para mutilarem o dedo da mesma pelo 
fato dela se distanciar da regra, por lhe desobedecer. Esse episódio é espelho de 
uma sociedade que rotula mulheres a cada instante, em cada momento de suas 
vidas, em cada ação, ao contrário de as verem como seres com características 
próprias, e cérebro. 
    Além disso, o romance destaca a questão das vestimentas das aias, um ponto 
não tão distante do nosso país, que por vezes legitima um estupro por conta da 
roupa da vítima, da mulher. E isso é percebido em diversos comentários das redes 
sociais, nas quais muitas são abertas e repassadas, ou seja, o discurso de que a 
roupa da mulher é chamativa, provocante ao homem se espalha rapidamente. E é 
esse discurso, entre outros, que continua matando as mulheres. É esse pensamento 
tão atual que vai levando as mesmas a números exorbitantes de mortes todos os 
dias no Brasil.  
    O recorte feito na série, embora não tenha sido destaque no livro em si, em 
destacar o papel das Marthas, que em sua maioria são pretas, como domésticas, 
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realizando um trabalho considerado precário, também foi um fator muito importante 
de semelhança com a realidade brasileira. O Brasil, com sua cultura além de 
machista, racista, objetifica o corpo da mulher preta, e a transforma em um 
instrumento meramente sexual. O pensamento de que é a mulher preta que possui 
um corpão, uma bunda grande, seios extravagantes diz muito sobre os casos de 
estupro e feminicídio serem ainda maiores entre as mulheres consideradas pretas. 
Isso se torna ainda mais perigoso quando utilizado como artifício da indústria em 
conseguir atrair clientes para a compra de determinado produto ou evento, como é o 
caso do carnaval, evento mundialmente conhecido, durante o qual o corpo da 
mulher negra é exibido em toda a imprensa de forma sensualizada e erotizada, 
quase sempre seminu.  
    Portanto, a reflexão entre o romance O Conto da Aia e a vida das mulheres 
brasileiras na contemporaneidade demonstra que as mulheres vivem tempos 
sombrios. Essa aproximação entre realidade e ficção nos inspira a resistir, assim 
como a personagem Offred resistiu, às mais perversas violências impostas pelo 
sistema patriarcal e capitalista, e é por meio da resistência, do combate a esses 
sistemas, da união das mulheres, do compartilhamento de informações, de “meter a 
colher”  em briga de marido e mulher é que vamos conseguir construir um mundo 
mais justo, menos desigual, no qual a mulher seja vista como um ser humano pleno 
de direitos.  
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DISCURSOS DE GÊNERO NO CINEMA: UMA ANÁLISE DO FILME “EU NÃO 
SOU UM HOMEM FÁCIL”  

 

GENDER SPEECHES IN CINEMA: AN ANALYSIS OF THE MOVIE “I AM NOT AN 
EASY MAN” 

 

Paula Fernandes Furbino BRETAS (IFB)  
Cecília Braz ARCANJO (UNB)   

 

RESUMO: Neste artigo, objetiva-se compreender como são construídos/transformados os 
discursos de gênero no cinema a partir da análise do filme “Eu não sou um homem fácil”. 
Abordar essa temática significa propor uma análise de desconstrução do gênero, sendo este 
uma construção social que postula inclusões e exclusões sobre o feminino que pode ser 
alterada ou naturalizada no/pelo discurso. Assim, discursos como práticas sociais não 
apenas representam a realidade, mas também a constroem, o que possibilita pensar na 
mudança social (FAIRCLOUGH, 2001). Compreendendo a análise fílmica como 
possibilidade de aprofundar questões relacionadas às percepções e reações após o contato 
com o filme, utilizou-se como método a aplicação do modelo de análise de filmes nas 
ciências sociais aplicadas proposto por Isboli, Pepece e Gaiotto (2016), que aliou semiótica 
e análise de discurso francesa. Na análise de dados, tem-se a caracterização dos 
antecedentes, os elementos componentes, o contato com o filme propriamente dito, as 
mensagens trabalhadas e os possíveis efeitos consequentes (ISBOLI; PEPECE; GAIOTTO, 
2016). Em um contexto contemporâneo de lutas discursivas que perpassam as lutas por 
hegemonia (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), espera-se poder contribuir para o 
entendimento de como os discursos podem naturalizar ou transformar realidades sociais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Discurso. Análise fílmica. 
 

Discurso como prática social 
A “virada linguística” na teoria social foi um fenômeno observado a partir dos 

anos 1970 em que se buscou entender fenômenos sociais a partir dos discursos 
(FAIRCLOUGH, 2001). No âmbito da ciência, a teoria social busca estudar o homem 
e suas relações. Portanto, não pretende como objeto de estudo o homo sapiens, ser 
biológico, mas sim o ser histórico, o que se torna humano a partir de sua vivência no 
social. Considerando que a linguagem permite a interação dos seres humanos como 
seres históricos e sociais, entendemos a importância dessa perspectiva na qual a 
linguagem ganha foco.  

Van Dijk (1985) argumenta que a composição da vida social que se baseia 
em atividades cotidianas, por sua vez mediadas pela linguagem. As pessoas 
conversam, travam diálogos institucionais, contam histórias, fofocas e piadas o 
tempo todo (VAN DIJK, 1985). No caso deste artigo, estendemos essa enumeração 
para considerar que as pessoas também assistem diversos filmes em seu cotidiano. 

Boje, Oswick e Ford (2004) salientam que é possível criar a realidade com a 
linguagem, sendo uma visão limitada percebê-la como simples ferramenta para 
descrever e relatar a realidade. Na mesma direção, segundo Van Dijk (1985), a 
realidade é construída subjetivamente, existindo interpretações pessoais que podem 
ser compartilhadas a partir do desenvolvimento da intersubjetividade na conversa 
cotidiana que permite a criação de senso comum e de regras para permitir que um 
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entenda o outro. Corroborando com essas ideias, Saraiva e Carrieri (2008) 
argumentam que a linguagem é o meio que permite aos indivíduos significarem seu 
mundo para a interpretação do outro e, portanto, é uma ferramenta que possibilita a 
estruturação do pensamento, a comunicação e a expressão do homem.  

Para demonstrar a importância dessa construção da realidade social por meio 
da linguagem e a relação entre discurso, poder e ideologia, Hardy (2001), autora da 
área de administração, exemplifica que o discurso da estratégia tem introduzido 
práticas de gestão nas organizações nos últimos anos. Cita também o discurso pós-
guerra de direitos humanos na defesa do direito a asilos a refugiados. Para a autora, 
os processos de produção, disseminação e consumo de textos, criam, sustentam e 
contestam sentidos a partir da interação de grupos sociais e estruturas sociais 
complexas nas quais os discursos estão inseridos (HARDY, 2001). Portanto, há 
lutas de sentidos nesses espaços, o que demonstra que a relação entre discurso, 
poder e ideologia não é tão simples, uma vez que o discurso não é apenas 
expressão do poder (MUMBY; CLAIR, 2000).  

Em outras palavras, mesmo havendo discursos dominantes, muitas vezes 
naturalizados e tomados como certos, eles se mantem nessa posição numa 
constante luta que inclui reproduções e transformações por meio de práticas 
comunicativas cotidianas (HARDY, 2001). Há um complexo e dinâmico processo de 
forças ideológicas competindo entre si a partir dos interesses dos diferentes grupos 
(MUMBY; CLAIR, 2000). As relações de poder aparecem como resultados dessas 
lutas discursivas. Tendo como base a análise do discurso, é possível compreender 
como se configuram as relações de poder na organização social bem como as 
condições que ditam o que se pode dizer ou quem pode falar (HARDY, 2001).  

Considerando a junção da crítica social e a materialidade discursiva dos 
problemas sociais, emerge o conceito de práticas sociais ao lado do de discurso 
conectando a análise das estruturas sociais à análise da (inter)ação, e buscando 
superar a dicotomia teórica entre estrutura e agência (RESENDE, 2008).  

Fairclough (2001) utiliza como conceito de discurso o uso da linguagem ou 
parole (fala). Para o autor, em sua Teoria Social do Discurso, o discurso pode ser 
analisado de forma tridimensional: como texto, como prática discursiva e como 
prática social. Fairclough (2003) considera que os textos – instância da linguagem 
em uso, como escritos, falados, visuais e sonoros – possuem efeitos no social. 
Textos são elementos dos eventos sociais e podem mudar nosso conhecimento, 
nossas crenças, atitudes e valores. Textos publicitários podem objetivar engendrar 
identidades de consumidores. Textos podem iniciar guerras ou promover mudanças 
nas relações industriais. Podemos aprender com textos. Podemos também perceber 
que efeitos de textos podem incluir, assim, mudanças no mundo material, nas 
pessoas, nas ações, nas relações sociais. Entretanto, tais efeitos não ocorrem como 
processo mecânico de causa e efeito, pois são mediados pela construção de sentido 
e dependem do contexto e não de regularidade de padrões (FAIRCLOUGH, 2003). 

Após essa explanação sobre efeitos dos textos, temos de salientar que os 
mesmos não chegam diretamente às estruturas – entidades abstratas como 
linguagem, estrutura econômica e classe social – pois essa relação é mediada pelas 
práticas sociais e estão diretamente ligadas à noção de agência. As práticas sociais, 
nesse sentido, são ordens discursivas de um contexto que restringem a ação no 
âmbito da agência. Elas são organização social e controle da variação linguística 
(FAIRCLOUGH, 2003). É interessante frisar que usamos “restringir” e não 
“determinar” e que, mesmo existindo uma estrutura geral, ela não é estática. O uso 
da linguagem é, portanto, moldado no social, tomando o discurso como forma de 
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ação e assumindo que a sua relação com a estrutura social seja dialética, isto é, o 
discurso é constituído pelo social assim como também o constitui (COSTA, 2013).  

    No contexto deste artigo, o filme “Eu não sou um homem fácil” é composto 
de textos (imagens, sons, etc) que estão restringidos por ordens discursivas 
permeadas por lutas discursivas que debatem o que é gênero na 
contemporaneidade e sua importância na vida social. Contudo, essas mesmas 
ordens discursivas que restringem não são estáveis e, portanto, possibilitam que 
diferentes textos possam mudar nosso conhecimento, nossas crenças, atitudes e 
valores. É este o caráter de mudança social que Fairclough (2001) advoga ao 
considerar o discurso enquanto prática social. 
Lutas discursivas sobre gênero 

O estudo do gênero aborda as relações sociais entre homens e mulheres com 
foco na identidade de cada sujeito, que é construída a partir da aceitação ou não das 
determinações sociais que definem os papéis masculinos e femininos na sociedade.  

O conceito, segundo Louro (1997), insere o debate no campo social, uma vez 
que é aí que se constroem as desigualdades. A autora sustenta a necessidade de 
romper a dicotomia homem/mulher atribuindo ao conceito de gênero, mantendo sua 
utilidade teórica na medida em que incorpora as diversas formas de masculinidade e 
feminilidade que se constroem socialmente, uma vez que mulheres e homens vivem 
de formas diversas das hegemônicas, não sendo representados como "verdadeiros" 
mulheres e homens, encontrando-se à margem da estreita concepção binária 
(LOURO, 1997). 

Assim, observa-se que os estudos de gênero rejeitam os papeis de gênero 
criados a partir de uma compreensão das diferenças entre homens e mulheres de 
forma naturalizada, passando a entender tais papeis como construções permeadas 
por aspectos sociais, vivenciadas de formas diferentes por cada indivíduo. 

Scott (1995) entende a inserção do termo “gênero” nos estudos acadêmicos 
como uma maneira de se referir à organização social da relação entre os sexos. A 
autora afirma que se buscou rejeitar o determinismo biológico implícitos nos termos 
“sexo” e “diferença sexual”, enfatizando os aspectos relacionais das normativas 
sobre feminilidade. A autora afirma, no entanto, que a versão mais simplista do 
termo pode ser sinônimo de “mulher”, visando o reconhecimento do campo de 
estudos no meio, uma vez que sua conotação é mais neutra, fenômeno que a autora 
caracteriza como a busca de legitimidade acadêmica para os estudos feministas 
(SCOTT, 1995). 

Já Rago (1998) define o gênero como como a construção social e cultural das 
diferenças sexuais. A autora explica que o início da utilização do termo foi motivo de 
debates e estranhamento no meio acadêmico, sobretudo nos estudos feministas, por 
relutarem em retirar o foco dos estudos do “sujeito mulher”, enfraquecendo a luta 
feminista. No entanto, as feministas acabaram por avançar na crítica aos 
questionamentos dos comportamentos, da lógica masculina, representando toda a 
humanidade. A autora afirma: 
 

A categoria do gênero permitiu nomear campos das práticas sociais 
e individuais que conhecemos mal, mas que intuímos de algum 
modo. [...] Fundamentalmente, passamos a perceber que o universo 
feminino é muito diferente do masculino, não simplesmente por 
determinações biológicas, como propôs o século 19, mas sobretudo 
por experiências históricas marcadas por valores, sistemas de 
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pensamento, crenças e simbolizações diferenciadas também 
sexualmente (RAGO, 1998, p. 92). 

 

Assim, “a superação da lógica binária contida na proposta da análise 
relacional do gênero é fundamental para que se construa um novo olhar aberto às 
diferenças” (RAGO, 1998).  

Percebe-se que a temática de gênero ganhou espaço no meio acadêmico 
como forma de contraposição aos estudos que tratam a sexualidade com foco nos 
aspectos biológicos de homens e mulheres, introduzindo dimensões sociais e 
culturais na abordagem entre as diferenças sexuais e passando a inserir no debate 
novas ideias como as subjetividades e as identidades dos sujeitos em sua 
construção  social. 

A identidade de gênero, segundo Louro (1997) é uma construção que está em 
constante mutação, pois os sujeitos estão frequentemente construindo e 
descontruindo suas formas de ser e estar no mundo, assim, tais construções são 
sempre transitórias, pois transformam-se ao longo do tempo, a partir da articulação 
com histórias pessoais, identidades sexuais, de classe, entre outras. Segundo a 
autora: 
 

Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 
representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos 
ou femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas 
disposições, suas formas de ser e de estar no mundo (LOURO, 1997, p. 
10). 

 

Assim, observa-se que a noção de gênero passa a ser considerada a partir de 
novas percepções acerca das relações sociais, dos questionamentos às 
diferenciações estritamente biológicas entre homens e mulheres, das perspectivas 
de construção das identidades dos sujeitos, portanto, passando a considerar fatores 
mais subjetivos nas análises das relações entre homens e mulheres, anteriormente, 
restritas a diferenças sexuais.  

Importante ressaltar o argumento de Scott (1998) quando apresenta gênero 
como uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Assim, segundo a 
autora, foi possível, a partir da disseminação dos estudos sobre sexo e sexualidade, 
que o gênero passasse a distinguir as práticas sexuais dos papéis sexuais, 
enfatizando um sistema de relações que não entende tais práticas como 
determinantes para a sexualidade. 

Dessa forma, a inserção do gênero na academia trouxe novas dimensões 
para os estudos sociais, incluindo novas perspectivas sobre relações, papeis e 
orientações que envolvem feminilidades e masculinidades. 
 

Metodologia 

O presente estudo possui enfoque qualitativo, utilizando como método a 
análise fílmica, compreendendo-a como possibilidade de aprofundar questões 
relacionadas às percepções e reações após o contato com o filme. O enfoque 
qualitativo possui ênfase na compreensão de um fenômeno (SAMPIERI; COLLADO; 
LUCIO, 2013), lidando com interpretações da realidade social (BAUER; GASKELL, 
2011).  
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O método utilizado compreendeu a aplicação do modelo de análise de filmes 
nas ciências sociais aplicadas proposto por Isboli, Pepece e Gaiotto (2016), o qual 
aliou, segundo os autores, a análise do discurso francesa, julgando os filmes com 
base na compreensão do que dizem os signos utilizados, e a semiótica, 
interpretando as produções desenvolvidas. O modelo foi elaborado a partir da 
constatação da lacuna existente quanto às análises que utilizam filmes como fontes 
de dados, sejam eles na forma de entretenimento, comerciais, institucionais ou 
informativas.  

O modelo desenvolvido prevê cinco momentos, divididos em quatro etapas 
conforme representado na Figura 1. 
 

Figura 1: Modelo de análise de filmes 

 
Fonte: ISBOLI; PEPECE; GAIOTTO, 2016. 

 

Primeiramente, na caracterização dos antecedentes, os autores sugerem que 
sejam anotados pontos como gênero e subgênero, registro temporal, temas 
representados, natureza ou finalidade da representação e caracterização do contato 
anterior do filme. Posteriormente, passa-se à delimitação dos elementos 
componentes, verificando o histórico do diretor e dos personagens principais 
(ISBOLI; PEPECE; GAIOTTO, 2016). 

A partir do contato com o filme, os autores definem como importantes o 
ambiente e a companhia com o qual o filme é assistido, pois pode ser que o filme 
seja analisado de maneiras diferentes conforme as situações em que o pesquisador 
se encontra inserido. Na etapa das mensagens trabalhadas, é realizada a análise do 
filme, seguindo a observação de sete aspectos, os quais, por sua vez, foram 
sugeridos por Cordeiro e Amâncio (2005): (a) retrato social; (b) análise de 
estereótipos; (c) núcleo principal; (d) identificação da problemática; (e) construção 
das interações dos personagens; (f) local de desenvolvimento do filme; e (g) período 
ou época que retrata o filme (ISBOLI; PEPECE; GAIOTTO, 2016). 

Em relação aos efeitos consequentes, deve-se analisar a reflexão gerada, as 
ações de disseminação, derivações criadas e eventuais premiações, servindo como 
análise complementar à análise fílmica (ISBOLI; PEPECE; GAIOTTO, 2016). 
 

Análise dos dados 
 

Caracterização dos antecedentes 
 

Anteriormente à exposição ao filme, de acordo com a proposição de Isboli, 
Pepece e Gaiotto (2016), foi realizada caracterização com base na análise de 
representação fílmica proposta por Cordeiro e Amâncio (2005), objetivando fazer 
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uma espécie de catalogação prévia do filme, definindo-o quanto à sua 
caracterização e eventuais expectativas criadas pelo(a) pesquisador(a). 

Assim, em relação ao gênero, o filme é classificado como uma ficção de 
comédia. Segundo Nogueira (2010), a comédia procura suscitar necessariamente o 
riso ao ressaltar as fragilidades do ser humano, como o vício, a negligência, a 
pompa, a presunção ou a insensatez. O autor ressalta que a comédia 
cinematográfica é a prova de que a procura pelo prazer é uma constante 
antropológica, na qual se busca rir de tudo, até do mal e da desgraça. O filme é 
também classificado como sátira, modalidade utilizada quando o humor produz um 
discurso crítico, conforme Nogueira (2010). 

 No que se refere ao registro temporal, a narrativa do filme se passa em 
tempo atual, na França do século XXI. O tema representado, inclusive apresentado 
na sinopse do filme, trata da inversão de papéis entre homens e mulheres em um 
mundo paralelo no qual o protagonista passa a viver após um acidente. Assim, é 
possível perceber que a representação do filme pretende trazer reflexões e/ou 
críticas à realidade machista vivenciada na contemporaneidade, fazendo com o que 
o personagem principal experimente situações não vivenciadas em seu mundo 
tradicionalmente patriarcal. 

É importante registrar que o filme foi lançado em um momento no qual o 
mundo presenciava a eclosão de várias denúncias de assédio protagonizadas por 
mulheres em um movimento nomeado de #MeToo. Portanto, essa crítica não 
emerge deslocada socialmente, pois vários países presenciaram a adesão de 
mulheres nas redes sociais, na mídia tradicional, em eventos importantes como o 
Met Gala e em manifestações de rua.  

No que se refere ao contato anterior com o filme por parte das pesquisadoras, 
é importante ressaltar que ambas são provenientes de um grupo de estudos 
feministas, sendo o filme indicação de participantes do mesmo grupo, o que permite 
concluir que as pesquisadoras já tinham conhecimento da repercussão do filme 
quanto aos temas que tratam das relações e papéis de gênero que são abordados 
no filme. 
 

Elementos componentes 
 

A diretora e também roteirista do filme, Eléonore Pourriat, define-se como 
feminista, defende direitos iguais entre homens e mulheres e já havia dirigido outras 
produções acerca da temática, inclusive um curta-metragem com enredo similar 
(inversão de papéis de homens e mulheres), intitulado “Majorité Opprimé”. No 
enredo, o protagonista passa por diversas situações de opressão e violência 
causadas por mulheres. Vicent Elbaz e Marie Sophie Ferdaneé, protagonistas do 
filme, são atores franceses renomados, protagonizando filmes anteriores de 
sucesso, no entanto, sem participações conhecidas em produções com temas 
similares. 

Percebe-se, portanto, a inclinação da diretora em tratar das temáticas de 
gênero, ressaltando as diferenças vivenciadas por homens e mulheres na sociedade 
ocidental, uma vez que seu ponto de referência é a França. É possível perceber sua 
intenção em gerar incômodos nos espectadores, principalmente no público 
masculino, ao demonstrar situações pelas quais as mulheres passam 
cotidianamente sendo vivenciadas por homens. Utilizando-se da comédia, a diretora 
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consegue passar a sua mensagem crítica sem colocar um tom pesado, ou 
melancólico, no filme. 

Ao fim dessa etapa, é possível perceber as expectativas criadas 
anteriormente ao contato com o filme, as quais permitem compreender a finalidade 
do filme, que é produzir críticas ao modelo patriarcal, através de uma sátira que se 
passa na França atualmente, trazendo como enredo a inversão de papéis entre 
homens e mulheres. 
 

Contato efetivo com o filme 
 

As autoras assistiram ao filme por diversas vezes e em circunstâncias 
diferentes. Uma das autoras havia assistido o filme em casa e o indicou para a outra 
autora na ocasião de um encontro de um grupo de estudos que discute gênero, 
feminismo e raça. Portanto, o contexto no qual o filme fora assistido já fazia parte 
dos efeitos consequentes da disseminação do filme em grupos sociais afins à 
temática feminista. Contudo, as reações ao primeiro contato com o filme, que foi 
assistido em casa por ambas autoras sendo que uma foi acompanhada do marido e 
a outra assistiu sozinha, foram semelhantes como o estranhamento, o choque e a 
sororidade invertida, além da necessidade posterior de reflexão.  

Depois, as autoras assistiram ao filme juntas mais duas vezes: uma enquanto 
organizavam um cinedebate e outra na realização desse mesmo cinedebate com 
estudantes de graduação de uma escola. Nessas duas vezes, puderam compartilhar 
diferentes reações, como o receio de que imagens com cenas de nudez e sexo 
pudessem trazer algum constrangimento ao público (na organização) e o 
estranhamento de que o público era composto eminentemente por mulheres e 
apenas um homem (na realização). O receio e o estranhamento são reações não 
isoladas socialmente, pois há ordens de discurso na sociedade que restringem a 
agência e, segundo Foucault (2019), há o controle da produção de discursos por 
processos internos e externos, como a interdição da palavra, que define o que pode 
ser dito em cada momento, em relação ao tabu do objeto sexualidade (FOUCAULT, 
2019). 

Por ser o único homem, foi sugerido que ele iniciasse o debate com suas 
impressões sobre o filme e, apesar de entender algumas cenas como uma luta justa 
feminista, utilizou de alguns argumentos machistas para defender o status quo do 
homem na sociedade contemporânea, como “o homem não aguentaria isso que a 
mulher aguenta” ou “a mulher nasceu forte para aguentar dar a luz”.  

Esses comentários aproximam-se ao determinismo biológico criticado por 
Scott (1995), que buscou rejeitar o determinismo biológico implícitos nos termos 
“sexo” e “diferença sexual”, enfatizando os aspectos relacionais das normativas 
sobre feminilidade, e por Louro (1997), segundo a qual a identidade de gênero é 
uma construção que está em constante mutação, pois os sujeitos estão 
frequentemente construindo e desconstruindo suas formas de ser e estar no mundo, 
assim, tais construções são sempre transitórias, pois transformam-se ao longo do 
tempo, a partir da articulação com histórias pessoais, identidades sexuais, de classe, 
entre outras. 
 

Mensagens trabalhadas 
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Após o contato com o filme, refletiu-se sobre a observação dos aspectos 
propostos Isboli, Pepece e Gaiotto (2016), os quais por sua vez foram inspirados no 
estudo de Cordeiro e Amâncio (2005).  

O filme retrata duas sociedades opostas. Uma na qual os homens dominam o 
mundo e outra na qual nas mulheres o dominam. Essa dominação pode ser 
observada desde a ocupação de cargos políticos importantes e se estende para 
práticas sociais, como relações familiares, e discursos de diversas naturezas, como 
ditados populares e publicidade.  

Os estereótipos trazidos no filme constituem o fator mais marcante da história, 
pois as situações vivenciadas pelos personagens são na verdade uma forma de 
criticar, em forma de humor, de maneira quase caricatural. Foram representados os 
estereótipos masculinos x femininos no que se refere a relações com o corpo 
(descuidado x cuidado), relações amorosas (desapegado e cafajeste x apegado e 
romântico), relações domésticas (trabalho x casa), bebida (cerveja x espumante 
rosé), estética (pelos x depilação), sexo (dominador x dominado), emotividade 
(insensível x sensível), dinheiro (ganha muito x ganha pouco), família (provedor x 
cuidador), trabalho (valorizado x não valorizado), esporte (boxe x pilates) etc.  

O núcleo principal é composto por Damién, um publicitário bem-sucedido, 
machista e mulherengo, que sofre um acidente e acorda em um mundo invertido no 
qual perde seu emprego para uma mulher e vira secretário; por Alexandra, 
secretária de Christophe no início da trama e que vira patroa e amante de Damién 
no mundo invertido; por Christophe, amigo de Damién, escritor, pai de família e 
casado com Lolo; Lolo, ex-namorada de Damién, que dedica sua vida à atual família 
e que inverte os papéis com Christophe. 

A problemática trata-se da crítica ao machismo na atualidade. Tal crítica pode 
ser fortemente percebida quando são ressaltadas práticas que cotidianamente estão 
atreladas ao feminino mas que no filme são apresentadas ligadas ao gênero 
masculino, tais como: obras de arte de corpos masculinos, peças publicitárias com 
apelo sexual ao corpo masculino, roupas curtas para homens, mulheres praticando 
assédio, submissão do homem em casos de infidelidade, responsabilidades 
domésticas que ficam a cargo dos homens, importância exacerbada aos cuidados 
com a beleza masculina, homens desempenhando trabalhos sem status social e 
vistos como emotivos e passionais.  

Ao representar o mundo invertido, busca-se chocar com os estereótipos e ao 
mesmo tempo solidarizar tanto os homens quanto as mulheres para as lutas que as 
mulheres passam todos os dias, algumas visíveis e outras invisíveis, naturalizadas 
como normal. Demonstra como as identidades dos sujeitos são construídas e 
descontruídas, com arranjos e desarranjos de seus “lugares sociais, suas 
disposições, suas formas de ser e de estar no mundo” (LOURO, 1997, p. 10). 

A construção das interações dos personagens é baseada na troca de papeis, 
abrangendo identidade, trabalho, emoções, forma de relacionar com família e 
parceiros. Damién e Alexandra e Christophe e Lolo, respectivamente, trocam de 
lugar, pensando, agindo, sentindo como o outro pensava, agia e sentia no mundo 
paralelo.  

O local onde o filme se desenvolve é na França, em uma realidade paralela, 
onde os papéis de gênero encontram-se “trocados”. O filme retrata a sociedade 
francesa de forma similar ao “mundo real” no século XXI.  
 

Efeitos consequentes 
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Em termos de reflexões geradas, o filme foi lançado em 2018, pela Netflix, e 
desde então vem sido comentado em diversos sites na internet com aprovações e 
reprovações. Para Ramos (2018), “Eu Não Sou Um Homem Fácil se tornou 
extremamente necessário. O filme é sem dúvidas, mais um acerto da Netflix. Só nos 
resta esperar que seja aceito pelo lado masculino do público”, opinião expressa no 
site “poltronanerd.com.br”. Já para Toller (2018), o filme não merece tantos confetes 
pelos estereótipos e superficialidades no tratamento de temáticas caras à luta 
feminista, como a interseccionalidade (raça, etnia, classe social, sexualidade) e a 
violência. E há aqueles que aprovam o filme, apesar do uso excessivo dos 
estereótipos, sendo essa uma estratégia proposital para causar o efeito de choque e 
reflexão no público espectador (PEREIRA, 2018). 

A disseminação, no Brasil, além da exibição pelo streaming tem acontecido 
nos diversos eventos que discutiram o machismo usando o filme, como o Cine Psico 
da Univali em Itajaí (maio de 2018), o projeto de extensão da Faculdade 
Pernambucana de Saúde em Recife (maio de 2018), o Cine Mais Cultura na UFOPA 
em Santarém (julho de 2019), o Cinedebate DNA em Caxias do Sul (agosto de 
2019), entre outros.  

Para Fairclough (2001; 2003), o filme pode ser considerado um texto que, 
nesse caso, possui um modo de agir (gênero) relacionado ao objetivo de fazer rir por 
ser uma comédia, mas também de fazer refletir, por possuir um modo de 
representação do mundo (discurso) que constrói estereótipos em um mundo 
invertido e de identificação (estilo) com o tema da desigualdade de gênero entre 
homens e mulheres.  

Esse texto carrega uma mensagem que é moldada pelas estruturas sociais, 
como o patriarcado, mas é capaz de mudar crenças e valores por que essas 
estruturas são mutáveis, como, por exemplo, a partir do movimento da luta feminista 
argumentado por outra perspectiva na narrativa. É nesse sentido que este artigo não 
busca defender uma crítica ou outra ao filme, mas analisa a luta discursiva sobre o 
gênero travada com a exibição e a disseminação do filme. 
 

Considerações finais 

O presente estudo possuiu o objetivo de compreender como são 
construídos/transformados os discursos de gênero no cinema, através da análise 
fílmica do filme “Eu não sou um homem fácil” através da aplicação do método de 
análise de filmes nas ciências sociais proposto por Isboli, Pepece e Gaiotto (2016). 

É possível perceber que os papéis pré-definidos das práticas masculinas e 
femininas são construções culturais e sociais que mudam ao longo da história. O 
filme traz argumentos utilizados no “mundo invertido” para justificar a opressão que 
as mulheres exercem sobre o homem, como o poder que a mulher possui para dar à 
luz (em detrimento do homem, que não possui essa força). Tal situação parece 
absurda à primeira vista, no entanto, ao fazer a analogia com as práticas reais da 
sociedade contemporânea, percebe-se que os costumes patriarcais dominantes na 
sociedade são baseados em argumentos de cunho cultural e social, não havendo 
explicações biológicas que sustentem tais práticas. Nesse sentido, Louro (1997) 
argumenta ser imperativo opor-se ao senso comum de que a distinção biológica é 
determinante para compreender as desigualdades entre os sexos, pois as formas 
como as características de cada sexo são valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa 
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sobre elas, é o que define o feminino e o masculino. Tais construções ficam 
evidentes no decorrer do filme, que deixa a conclusão de que a superioridade, seja 
ela qual for, é uma forma de opressão abominável.  

A diretora consegue levantar questionamentos acerca do cotidiano das 
mulheres: acúmulo de tarefas domésticas, desvalorização no trabalho, assédio, 
objetificação do corpo, os quais são temas caros para a maioria das mulheres no 
mundo ocidental. Ao produzir uma obra de arte que pode dizer o que outros 
discursos não dizem (LOPES, 2006), a diretora contribui para trazer à tona questões 
que envolvem direitos e liberdades individuais das mulheres. 

É importante ressaltar que da mesma forma que um discurso pode 
transformar, também pode reproduzir uma realidade (FAIRCLOUGH, 2001). Assim, 
ao apresentar estereótipos, esse discurso pode normalizar situações sociais, 
reproduzindo uma realidade vivida por pessoas héteros, cis, brancas e da classe 
média europeia. O que difere em muito dos problemas vivenciados por mulheres 
pobres, negras, lésbicas, trans, etc, demonstrando que a interseccionalidade não foi 
abordada no filme, apesar de sua importância para a luta feminista contemporânea. 

Outra lacuna desta pesquisa refere-se à aplicação do modelo de análise 
fílmica que não detalha os aspectos referentes à análise de discurso francesa e 
análise semiótica. Por isso, sugere-se como pesquisas futuras que o modelo seja 
melhor detalhado para facilitar a aplicação, considerando todos os aspectos 
epistemológicos e teóricos que subjazem o modelo. 
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