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PREFÁCIO

MUITO MAIS QUE O ESCAFANDRO E A
BORBOLETA QUE HABITA EM NÓS-OUTROS:
ASSEMBLAGE HUMANA/NÃO HUMANA NOS
TORNANDO OUTROS
Nara Hiroko Takaki
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Quem já não viveu uma experiência de se sentir literalmente
inerte e sufocado como se estivesse num escafandro querendo
dele se livrar para voar? Vem com essas vertigens uma condição
estranha que vai cedendo e se aceitando. Enquanto isso, mais
oxigênio circula pelo cérebro, peça fundamental na mediação de
nossos impulsos multissensoriais. Estes recarregam energia que
produz raciocínios para compreendermos o que está acontecendo
ao nosso redor. Pode surgir daí a noção de que estar, pensar e agir
diferentemente do senso comum religam o humano/não humano
- em assemblage - com a natureza e a sociedade (BARAD, 2007;
BENNET, 2010; BRAIDOTTI, 2018; PENNYCOOK, 2018).
Normalmente, a pressão sopra ventos de mudanças. Já
sabemos que a eletricidade, ramo da física, tem muita semelhança
com a neurologia. Então, essa lembrança nos ensina que políticas de vivência e convivência caracterizam prazos de validade
dos significados sociais porque são processos e produtos que
emergem e submergem trazendo outras problematizações para o
campo da linguística aplicada em contexto pós-humano, isto é, que
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concebe a agência humana hibridizada com não humana. Como
exercício diário constante, a problematização beira ao sufoco e a
vontade de levitar. É o que ilustra o filme O escafandro e a borboleta
em que os espectadores são incitados a participar de uma experiência mais do que verbo-visual porque caracteriza “um encontro de
intra-atuação humana/não humana” (BARAD, 2007). Restando-lhe
o olho esquerdo num corpo que depende de aparelhos e, portanto,
de objetos inanimados e de um ambiente colaborativo, essa política
que hibridiza a condição de estar num escafandro (homem-barco
em grego) e se sentir com vontade de ser borboleta habita a mente
de um editor francês vítima de um derrame cerebral.
A condição humana/não humana extrapola a do protagonista
para chegar na do espectador por meio da câmera. A câmera se
presta a fazer um trabalho que descumpre sua função normativa
deixando que cada imagem seja usada pelo espectador para construir a história do protagonista em meio a sua (a do espectador).
As lentes e o foco da câmera prolongam os efeitos transsemióticos
provocando reflexões e refrações no que tange ao pós-humano, à
inseparabilidade do homem, da máquina e da espacialidade que
entram no jogo da linguagem e dos significados partilhados pela
intersubjetividade da câmera (homem-câmera) e reconstruídos
pelas dos outros pós-humanos, ou seja, os espectadores. Estes
devolvem raciocínios responsivos àquilo que está à frente recriando
um tempo-espaço no qual se permitem contaminar pelo protagonista. A experiência vai corroborando que corpo e objetos em seu
interior (ferro e alumínio próprios do corpo humano, etc.), mente
e olho esquerdo têm muito a nos ensinar sobre materialidades
(BENNET, 2010) e imaterialidades que importam como resistência,
questionamento, resiliência, afetividade, criatividade e agência
transformativa (BARAD, 2002; BRAIDOTTI, 2018), conceitos que são
renegociados nesta obra de Casotti e Ferraz.
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O que era intransponível foi transposto pela reinvenção da
própria condição do paciente, uma analogia que os educadores
podem usar de tempo em tempo. Com ajuda de uma profissional
contratada para escrever o que cada piscada soletrava, o editor
torna possível a escrita de seu livro. Transgredir é experimentar situações diferentes (ainda que involuntariamente como neste caso) para
fazer emergir opções mais fronteiriças (GROSFOGUEL, 2010) de
reeducação ampliada e móvel. Questões ontológicas e epistemológicas que entram na recriação metodológica que prioriza a agência
partilhada e criativa, a exemplo da agência do protagonista do filme,
são abordadas pelos autores de Letramentos, Políticas Linguísticas
e Educação Linguística em contexto capixaba que enxergam opções
assumindo que os seus contextos inspiram e expiram sentidos.
É assim que a crise é entendida por Ricoeur (1977 ,1978). A
crise embute nela mesma multiplicidades e incertezas instáveis que
precisam ser articuladas para que as interpretações e explicações
das contingências insurjam, conforme explicam Takaki; Ferraz;
Mizan (2019), Takaki (2007). Acionamos nossas sinapses para fazer
submergir dimensões outras com perguntas outrora não feitas,
caracterizando o exercício da reeducação. Nessa problematização,
a nossa própria capacidade de buscar o impensado nas estratégias
da reimaginação encontra apoio na respiração que se adapta às
circunstâncias. Sem o escafandro não se imerge nem emerge.
Como acontece com os polos positivo e negativo de uma pilha,
uma ação está por vir reforçando que eletricidade e neurologia são
primos das linguagens. Nesse lugar ontológico-epistemológico-metodológico (TAKAKI, 2016) que costuma ser pouco explorado,
nossos mecanismos de percepção das construções de realidades
reavaliam as possibilidades de aprender com a sinergia do positivo
e negativo, da cultura e natureza, do sujeito e objeto, do colonizador
e colonizado e assim por diante. Eles são capazes de desenvolver
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processos e produtos recursivos, dialógicos em meandros dinâmicos abertos para mudanças em que as diferenças são constitutivas das normas.
Esse projeto de reeducação ampliada e móvel é ecológico
e social com princípios que não desperdicem as experiências de
contextos que historicamente ficaram e ficam apagados (SANTOS,
2002). Nesse sufoco histórico que é negativo, algo positivo lhe é
inerente: a leveza estratégia para criatividade. É essa apreensão do
mundo que os capítulos desta obra de Casotti e Ferraz assinalam
como uma experimentação proveniente de uma pluriversidade teórico-prática e sensivelmente transcultural que se chocam e levitam em
processos-projetos inventivos, generosos e altamente instigantes.

Nara Hiroko Takaki
Professora Associada da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul
Coordena o grupo de pesquisa Educação crítica, criativa e ética
por Linguagens, Transculturalidades e Tecnologias – Diretório de
Grupos de Pesquisa CNPq
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É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de
informal na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do ensino
de conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre entendido
como transferência do saber.
Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia

Por que devemos insistir no debate sobre letramentos, políticas linguísticas e educação linguística? Primeiro porque estamos
vivenciando, no momento em que se publica esta obra, um ataque
às áreas das humanidades, mais especificamente às formações
docentes realizadas em âmbitos universitários estaduais e federais
em nosso país. Os letramentos, bem como as políticas linguísticas
(PL) (e educacionais), que têm como princípio uma educação com
vistas à emancipação crítica, subjetificadora e cidadã por parte dos
educandos (e formadores), como já nos ensinou Freire, estão sendo
colocados “sob suspeita”, por justamente terem em vista o que se
coloca na constituição brasileira: um mundo mais equânime e uma
educação justa e democrática.
Segundo porque, embora tenhamos avançado enormemente
em relação à educação linguística (por exemplo, com os projetos de
formação de professores de línguas em todo o país e com a reforma
das licenciaturas) e às políticas linguísticas (por exemplo, com os
Programas Idiomas sem Fronteiras), vivenciamos, ao mesmo tempo,
retrocessos consoantes a essas ações: no tocante à educação
linguística (e a educação em geral), presenciamos ondas neoconservadoras e neoliberais que valorizam (apenas) as ciências exatas
e suas promessas de tecnologização e, em relação às PL, “assistimos” à implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
que, embora traga preceitos basilares de atuação docente, perigosamente uniformiza e homogeneiza currículos, conteúdos e práticas
(um exemplo claro é a escolha deliberada pela língua inglesa como a
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única língua estrangeira do currículo nacional, apagando-se, assim,
toda a riqueza e variedade garantida pela presença das muitas
línguas estrangeiras em nosso país). O leitor deve estar se perguntando: “O que está acontecendo com a educação brasileira?”
Similarmente perplexos, respondemos com uma terceira
razão para a discussão que ora fazemos: a necessária abertura para
o debate democrático com vistas à multiplicidade de olhares e não
ao fechamento em um única forma de olhar que vem sendo imposta
por meio de “calem-se se vocês não concordam comigo!”. A imposição de uma verdade sustentada pela circulação de fake news e a
proibição do debate público, constituem o desejo daqueles que, por
meio dessas estratégias, mantêm-se no poder. É a tão conhecida e
histórica manipulação das massas. No mesmo sentido, por que se
desejaria uma massa de cidadãos críticos e pensantes, que podem
reclamar seus direitos, denunciar desigualdades e ainda exigir
responsabilidade ética, honesta e responsável por parte daqueles
que os governam?
Na obra de George Orwell, intitulada “1984” e publicada em
1949 (há 70 anos!), já tínhamos a resposta: “Em 1984 o mundo não
conhece mais o que é democracia: governos totalitários o controlam,
de uma forma total, e ultra-eficiente. Sistemas inteiros foram criados
para controlar não somente as atividades, mas os próprios pensamentos dos seres humanos” (ORWELL, 1979, 4ª capa). Em outra
obra, cinematográfica, a BBC produziu o documentário Beyond
Citizen Kane (Além do Cidadão Kane), em que apresenta o poder e a
abrangência da maior rede de televisão brasileira da época. Com base
no clássico de Orson Wells, Citizen Kane (Cidadão Kane), também
está posto ao espectador o desafio de entender o poder das mídias
de massa em manipular os cidadãos, qual seja, toda uma nação.
Hoje, tudo se complexifica, uma vez que não somente os canais de
televisão influenciam as relações sociais, mas as redes sociais e a
internet adquiriram papel fundamental na circulação de informações.
SU MÁR I O
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Como todo organismo de informação tem por vocação participar da construção da opinião pública e também como o discurso
de informação veiculado pela mídia, em tese, se define contra o
poder e a manipulação, é necessário percebermos a mídia sem
a ingenuidade que ela se impõe. Segundo Charaudeau (2006), a
mídia não é uma “instância de poder”, uma vez que não pode ditar
regras de conduta, normas, nem mesmo aplicar sanções. Antes
disso, a mídia é uma “instância de denúncia do poder”. E, nessa
denúncia, embora não se manifeste o desejo de manipular, o fato de
fazer as pessoas interessarem-se pela informação trazida já sinaliza um grau de manipulação. Basta verificar que a mídia apresenta
aquilo que constrói do espaço público e isso revela um processo de
manipulação, uma automanipulação. Se considerarmos que informação é, em sua essência, linguagem e que a linguagem não é
transparente ao mundo, podemos chegar ao mesmo conceito de
Charaudeau: o de mídia como um “espelho deformante” da realidade social (CHARAUDEAU, 2006, p. 20).
Jessé Souza, sociólogo brasileiro, e Márcia Tiburi, filósofa,
têm chamado a atenção para esses aspectos apregoando a manipulação exercida pela elite brasileira. Na obra “A tolice da inteligência brasileira ou como o país se deixa manipular pela elite”,
Souza (2018, p. 11) veementemente afirma: “Indivíduos e classes
sociais inteiras têm que, efetivamente, ser feitos de “tolos” para
que a reprodução de privilégios tão flagrantemente injustos seja
eternizada”. Tiburi (2017, p. 122-123) incendeia esse debate asseverando que “aqueles que servem de marionetes do ridículo contribuem para a criação e manutenção das condições de docilização,
de anestesia, de negligência que dão à política um tom de desimportância útil aos que detêm os poderes econômicos e político em
nossos dias”. Nessa esteira, Charaudeau (2016) também dá sua
contribuição, quando discute as razões de uma crise política na
pós-modernidade, destacando uma crise das elites. Segundo a
ideologia das elites, as massas
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(...) são ignorantes da prática política e, portanto, devem ser influenciadas e guiadas para o seu próprio bem. Esse suposto estado de
não competência das massas, aliado à indeterminação e à heterogeneidade das opiniões, justifica que elas possam ser manipuladas,
algo com que sonham os políticos sem jamais ousar dizê-lo, pois
uma tal revelação os desacreditaria. É esse estado de espírito que
faz com que as elites acreditem que elas detêm o poder, que nada
as ameaça, com um sentimento de impunidade que abre as portas
da corrupção (CHARAUDEAU, 2016, p. 171).

Todavia, como bem adverte Charaudeau, hoje, “as massas
não são mais tão amorfas nem incompetentes quanto essa ideologia da manipulação parece sugerir” (p. 172). E nesse sentido, é
muito importante problematizar essas questões permitindo reflexão
crítica. Por todos estes e outros motivos que não caberiam no
escopo deste capítulo inicial (para destrinchar todos, precisaríamos
do espaço de um livro inteiro!), é que os letramentos, área consolidada nas pesquisas educacionais em todo o mundo e também no
Brasil, são de grande relevância. Neles, apoiamo-nos na visão de
língua e linguagem como práticas sociais, vivas, contextuais, em
constante transformação. Não se trata, portanto, da defesa de uma
verdade, uma visão, uma língua, um método (como o recente desejo
pela volta ao método fônico). Trata-se, ao contrário, do empenho
em reconhecermos que há, na linguagem e nas línguas, assim
como em todas as relações humanas, a diversidade, a variedade, a
transformação, e muitas, muitas verdades. É por isso também que
devemos debater as políticas linguísticas que norteiam a educação
linguística em línguas maternas (língua portuguesa, LIBRAS e as
tantas línguas indígenas) e estrangeiras (inglês, espanhol, francês,
alemão, pomerano, italiano, japonês, coreano, russo, croata, chinês,
para citar apenas algumas!).
Assim é que este capítulo inicial almeja, para além da apresentação do projeto que resultou esta obra e de seus autores, discutir
e retomar a relevância dos estudos linguísticos, da linguística aplicada e da educação linguística em línguas maternas e estrangeiras.

SU MÁR I O

17

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

O debate, entretanto, não cessa aqui. Ao final do livro, cada autor
deixou o seu email para contato e continuidade das discussões.
O livro está dividido em três partes: a primeira discorre sobre os
letramentos, sob vieses teóricos e práticos; a segunda explora
as interfaces entre os letramentos e os estudos linguísticos; já a
terceira focaliza as políticas linguísticas. Em todas as partes do livro,
o contexto capixaba é enfatizado: a obra é resultante de debates
ocorridos nas aulas de duas disciplinas (a primeira Letramentos
e a segunda Tópicos em LA: Políticas Linguísticas), ministradas
por estes organizadores no Programa de Pós-Graduação em
Linguística da Universidade Federal do Espírito Santo. Para além
de uma compilação de artigos entregues ao final da disciplina, esta
obra, interdisciplinar, busca revisitar e atualizar o que entendemos
por ensino de línguas, mormente e tradicionalmente rechaçado e
atacado por muitos com discursos de fracasso. Ao contrário, ela
salienta que muitos de nós, educadores e formadores de professores, estamos, sim, preocupados com os novos papeis que a
educação linguística pode cumprir. Como ressaltamos, o objetivo
maior de uma educação linguística ética e responsável é conduzir
os estudantes a produzirem seus próprios sentidos e visões, que
possam desenvolver suas próprias criticidades, que possam, por
meio das línguas, se posicionar diante das manipulações ensejadas
por meio da linguagem.
Antes de apresentarmos, de fato, nossos coautores, vale
destacar o que entendemos por educação linguística, letramentos e
políticas linguísticas:
Educação linguística: entendemos educação linguística
como revisão e expansão do conceito ensino e aprendizagem de
línguas. Apoiamo-nos em Monte Mór (2018, p. 268), para quem
“a educação linguística crítica se preocupa em ir além da tradição
do ensino da língua/cultura/identidade padrão, no trabalho com a
língua materna ou com as línguas estrangeiras”. Ainda segundo
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Monte Mór (ibid.), “(...) a língua padronizada reflete - mas, inevitavelmente, também refrata - uma visão de linguagem, cultura e identidade, preservada e controlada por um projeto iluminista-modernista
de sociedade, uma Sociedade da Escrita (MONTE MÓR, 2017)”.
Complementando, Pessoa (2018, p. 192) assevera:
A educação linguística crítica é influenciada por teóricas/os da
pedagogia crítica, mas sobretudo pelas/os autoras/es da Linguística
Aplicada Crítica (também chamada de Transdisciplinar, Indisciplinar,
Transgressiva etc.), que se pautam por teorizações das ciências
sociais e das humanidades. Mais recentemente, temos buscado
entender as nossas salas de aula de línguas à luz do Pensamento
Decolonial. Nossa concepção tem como ponto central o enfoque
nas desigualdades sociais que se constroem também por meio de
discursos. Por isso, em nossas práticas pedagógicas, problematizamos essas desigualdades valendo-nos de repertórios linguísticos
em inglês, objetivando compreender como elas se constroem social
e discursivamente e como historicamente foram construídas.

Nesse sentido, uma educação linguística considera contextos
muitas vezes invibilizados na sociedade e também os sujeitos que
integram tais contextos, com seus saberes, com suas vozes que
precisam ser ouvidas e que podem oportunizar reflexões importantes em torno das muitas formas de se aprender e também das
muitas formas de se atuar na área de língua/linguagens de maneira
sensível à pluralidade linguística e cultural das salas de aula.
Letramentos: entendemos letramentos como movimentos
educacionais entrecruzados, desenhados a partir da necessidade
de revisitarmos o que se entende por língua, linguagem, ensino de
línguas e sociedade. Parafraseando Jordão, Monte Mór e Martinez
(2018), falar de letramentos já faz parte do escopo da LA e formação
de professores há pelo menos duas décadas no Brasil: “Letramento
então associa-se a maneiras de estar no mundo e não apenas aquilo
que se transmite a alguém em processo de escolarização, como já
se considerou muitos dos saberes escolares e das práticas de alfabetização, pautadas, por vezes em uma concepção de linguagem
simplificada e reducionista” (JORDÃO et al, 2018, p. 11).
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Política: Em meio às inúmeras conceituações de política,
corroboramos as de Tiburi e Rancière. Consoante Tiburi (2017, p.
12), “política é isso que amamos e odiamos. Algo que, necessariamente nos faz sofrer. Não sendo uma coisa, nem apenas uma
instituição, mas um contexto de relações, a política é vivida e experimentada consciente e inconscientemente”. Prossegue a autora com
a seguinte metáfora:
(...) ela é como uma casa e um labirinto.. Como casa, podemos
pensá-la em relação íntima com o ethos – o lugar onde vivemos.
Assim, a política é uma grande casa feita de níveis, de patamares,
de pavimentos, de degraus, de paredes, de portas e janelas, de
passagens, dos mais diversos materiais e formas que exigem manutenção. Quem tem consciência política a experimenta eticamente
nesse sentido do ethos, como uma casa. A política é, para quem vive
nessa consciência, uma construção universal. Daí a casa também é
a cidade (a pólis), o país, o planeta (...) A política deixa de ser uma
casa e se torna um labirinto do qual é impossível fugir. Quem a vive
inconscientemente, o faz de um modo bruto, muitas vezes ressentido, dogmático e irrefletido. Quem está fora de um de seus níveis
– teto, chão ou paredes – está, inevitavelmente, dentro de outro,
porque ninguém está imune à política (...) Todo ambiente humano,
seja real, seja virtual, é político (TIBURI, 2017, p. 12-13).

Aprofundando o tema, nos entendimentos do filósofo
Rancière (apud LONGMAN e VIANA, 2010, p. 1), política e arte
têm uma origem comum, sendo, portanto, inseparáveis. Por meio
do conceito de “partilha do sensível”, que descreve a formação
da comunidade política com base no encontro discordante das
percepções individuais, “a política, para ele, é essencialmente estética, ou seja, está fundada sobre o mundo sensível, assim como a
expressão artística”. Assim, para os autores, por isso, um regime
político só pode ser democrático se incentivar a multiplicidade de
manifestações políticas/estéticas dentro da comunidade, partilhando-se, assim, os sensíveis.
Políticas linguísticas: Pensando no conceito acima, de que
política permeia todas as relações humanas, podemos asseverar o
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mesmo sobre as políticas linguísticas. Ora, se todos os cidadãos da
pólis se utilizam de línguas e linguagem para vivenciar essa mesma
pólis, então todos estão implicados nas políticas que orientam e
determinam os funcionamentos e práticas linguageiras. Nesse
sentido, Rajagopalan (2013, p. 22) nos ensina que
(...) a política linguística não tem nada a ver com a linguística; ela tem
tudo a ver, isto sim, com a política, entendida como uma atividade
na qual todo cidadão – todos eles, sem exceção – tem o direito e
o dever de participar em condições de absoluta igualdade, sem se
importar com classe econômica, sexo, orientação sexual, idade,
escolaridade, e assim por diante.

As questões políticas e de políticas linguísticas se tornam
altamente relevantes em um mundo em que muitas fronteiras têm
sido derrubadas pela digitalidade: as línguas estão aí, disponíveis e
acessíveis, ao clique de um mouse. Corroborando Calvet (2007, p.
11), “sempre houve, indivíduos tentando legislar, ditar o uso correto
ou intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político
sempre privilegiou essa ou aquela língua, escolhendo governar o
Estado numa língua ou impor à maioria a língua de uma minoria”.
A relevância deste tema, portanto, nos faz pensar sobre o
contexto escolar de ensino e aprendizagem de línguas e, como
defendem Nicolaides e Tílio (2013), sobre o nosso compromisso
de problematizar questões que vêm se perpetuando na escola
básica, tal como a crença de que “na escola, o aluno não consegue
aprender inglês”. Nas palavras dos linguistas,
[...] é papel do linguista aplicado, sim, interferir, opinar e agir diretamente em políticas linguísticas, desde as que dizem respeito a políticas linguísticas para a preservação e/ou reconhecimento de línguas
minoritárias (como as de indígenas, imigrantes, LIBRAS etc.), até em
políticas de ensino de línguas. (NICOLAIDES E TÍLIO, 2013, p. 288).

Daí a importância de pesquisas que contribuam para ampliar
as discussões sobre políticas linguísticas tanto no contexto acadêmico, na formação inicial de professores, por exemplo; quanto no
contexto escolar.
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Esses conceitos-chave serviram de pano de fundo para a
organização desta obra. A primeira parte - Letramentos – inicia-se
com uma reflexão sobre o Guia de inglês para os jogos paralímpicos
sob os olhares dos letramentos, de Ana Rachel Macedo Mendes,
Gabriela Freire Oliveira Piccin e Marianna Cardoso Reis Merlo. As
autoras propõem “uma reflexão sobre as perspectivas de letramento
promovidas por um recurso didático utilizado por escolas da rede
municipal de Vitória, no Espírito Santo, a saber, o Paralympic Games
Visitor Handbook: English for the Games (BRITISH COUNCIL, 2016), ou
Guia de inglês para os jogos paralímpicos, em português”. Baseadas
na perspectiva dos letramentos crítico e visual, Mendes, Piccin e
Merlo abordam “a questão da ‘deficiência’, propondo uma análise
desta temática no contexto escolar e um diálogo entre a perspectiva
foucaultiana sobre as técnicas de domínio e políticas do corpo”.
Com a voz, os estudantes: letramento crítico e protagonismo
juvenil na escola pública, de Thalita Rezende e Daniela Ferreira, é o
tema do segundo capítulo da obra. Nele, Rezende e Ferreira problematizam alguns aspectos do “sistema escolar brasileiro, especialmente o contexto de um município do estado do Espírito Santo, sob
a perspectiva de estudantes do ensino fundamental II. Foram postas
em foco as vozes e a atuação protagonista e cidadã dos estudantes
de uma escola pública de tempo integral”. As autoras, fundamentadas, sobretudo, nos estudos de letramento crítico (MONTE MÓR,
2015; JORDÃO, 2015; FERRAZ, 2015), de protagonismo juvenil
(COSTA, 2001) e nas discussões sobre escola e sociedade (TRILLA,
2006; OLIVEIRA, 2008; SANTOS, 2010) buscam “provocar os estudantes, em aulas de Língua Inglesa e de Protagonismo, a refletirem
criticamente e opinarem sobre o sistema escolar que experienciam”.
Concluem, apoiadas em Trilla (2006) que “para transformar uma
realidade é preciso conhecê-la. Adicionamos a esse pensamento o
fato da necessidade de criticá-la. Acreditamos que tenha sido esse
diálogo provocador que procuramos motivar nesse estudo com
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os estudantes. Entendemos que os modos como os indivíduos se
engajam nas práticas sociais são os caminhos que podem propiciar a emancipação e levar à construção do conhecimento. Faz-se
urgente, como apontado pelos próprios participantes, que a escola
propicie experiências significativas e transformadoras para que eles
possam, de fato, conquistar sua autonomia intelectual e social por
meio da educação”.
Camila Fonseca é a autora da reflexão Ensino de Língua
Inglesa e Educação Crítica em Língua Inglesa: um movimento crítico-reflexivo. Ao marcar a importante diferença entre os conceitos e
teorizações sobre o ELT (English Language Teaching) e Educação
crítica em língua inglesa, Fonseca revisita e atualiza o que vimos
chamando de ensino a aprendizagem de línguas, sugerindo uma
expansão em que o termos educação linguística e educação crítica
passam a fazer parte dos estudos de qualquer professor/educador
de línguas. Embasada em sua pesquisa de mestrado, a reflexão
proposta por Fonseca assevera que “a Educação Crítica em Língua
Inglesa é um caminho possível e necessário para a transformação
das realidades de injustiça e sofrimento, oportunizando construções mais heterogêneas, democráticas e relevantes aos membros
de determinada comunidade ou grupo social, a partir do diálogo
horizontal e da negociação entre os discursos locais e globais”
e prima pelo reconhecimento das “vozes e os saberes daqueles
que participam do processo de construção colaborativa de conhecimento, focalizamos a justiça no âmbito das práticas sociais (e
pedagógicas) situadas, visando a uma educação sem submissão,
uma educação dialogal, para que não se perca de vista o objetivo
maior a que o conhecimento se destina: a construção de um mundo
melhor para todos”.
Prosseguindo nossa proposta, Transversalidade, multiculturalismo e letramento crítico, de Marcelo Amaral e Sebastião Lima,
problematiza “a questão das temáticas transversais dos Parâmetros
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Curriculares Nacionais de língua estrangeira, especificamente a
questão da pluralidade cultural, e debate a possibilidade de inclusão
de conteúdos que não se restrinjam aos currículos oficiais e de
cunho cientificista visando uma formação escolar integral promotora da criticidade discente”. Para tanto, os autores descrevem a
teoria crítica de Freire e a relacionam com o desenvolvimento dos
pressupostos fundantes do letramento crítico. Em seguida, identificam os aportes teóricos que tratam dos multiletramentos como os
letramentos visual, digital e crítico. Na sequência, concentram-se
no estudo das concepções de pluralidade cultural presentes nos
PCNs-LE relacionando-as às dimensões formadoras da educação
de LE crítica. Para tal estudo, propõem uma roda de conversa com
jovens do movimento de ocupação das escolas da grande Vitória e
identificam quais assuntos e conteúdos não ofertados nas escolas
esses jovens julgam relevantes.
Em sociedades cada vez mais digitais e conectadas, o capítulo A utilização dos memes no viés do letramento: análise de uma
conversa no Facebook, de Uéliton José de Oliveira e Vagno Vales
Lacerda, contribui com as discussões sobre letramento visual e a
utilização cada vez mais crescente de memes nas redes sociais.
Os autores buscam trabalhar o discurso através das imagens, as
quais são muito utilizadas na contemporaneidade por uma gama
muito grande de usuários da web. Quando utilizam o termo imagem,
corroboram o conceito de imagem adotado por Ferraz (2014), que a
entende como uma convergência entre materialidade e abstração,
sempre imbricada nos conceitos de produção e representação.
Baseados na concepção dos letramentos, sobretudo o visual, Oliveira
e Lacerda buscam apresentar uma modalidade de comunicação
entre os indivíduos através de “memes” nas redes sociais. Para tanto,
analisam uma conversa retirada de uma página do Facebook, na
qual os interlocutores se utilizam apenas de “memes” para tecê-la,
sem prejuízos de coerência, tampouco de coesão. Por fim, tecem
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alguns comentários sobre a temática abordada, a sociedade contemporânea e suas demandas, além da defesa quanto à utilização de
forma mais acentuada desse tipo de gênero nas escolas, considerando a familiaridade entre os alunos e as mídias sociais.
Como vimos, o início do livro se constitui de múltiplos olhares
sobre a sociedade e nos possibilita pensar como a educação
linguística pode contribuir com uma perspectiva de maior sensibilidade em relação à pluralidade linguística e cultural.
E vamos para a segunda parte! Em Interfaces entre letramentos e estudos linguísticos, buscamos apaziguar e, ao mesmo
tempo, colocar em diálogo, por meio das vozes dos estudantes, os
estudos linguísticos, mormente teóricos, e a Linguística Aplicada.
Acreditamos que esse antigo embate pode ser resolvido com o
diálogo e também com as reflexões transdisciplinares que seguem.
Longe de serem a solução para o imbróglio Linguística x Linguística
Aplicada, os textos que seguem são resultantes de esforços de
nossos pesquisadores em “sair de suas caixinhas” acadêmicas e
mergulhar em áreas que deveriam dialogar.
Assim, em Discursos discentes nas redes sociais: uma
reflexão à luz da Análise do Discurso e dos Letramentos, Rossana
Furtado e Karina Fadini realizam um trabalho reflexivo-investigativo,
utilizando-se dos pressupostos da Análise do Discurso, das teorias
dos Estudos de Letramentos e da Filosofia da Educação, a fim de
problematizar alguns discursos dos próprios alunos, postados e
comentados em páginas do Facebook e, assim, tentar trazer à tona
certas relações dos alunos com os professores e com a educação
de maneira geral. As autoras sugerem uma visão dos alunos que
muito deve interessar a nós, professores, haja vista que, em todos
os âmbitos escolares são frequentes e perceptíveis certos sentimentos de desagrado por parte dos alunos em relação ao ensino/
aprendizagem. Repleto de provocações, o texto nos mostra que é
preciso que nós docentes reflitamos não só sobre nossas práticas
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de ensino, mas também sobre nossos posicionamentos enquanto
profissionais da educação e sobre as relações afetivas que estabelecemos (ou não) com nossos alunos. O diálogo com as autoras
para a construção deste capítulo nos levou, como formadores, a
alguns questionamentos e também a autocríticas: não estariam as
nossas práticas pedagógicas ainda muito voltadas para conteúdos
e, portanto, muito distantes do universo dos nossos alunos?
Em um texto deveras importante para o debate Linguística
versus Linguística Aplicada, Diana Rodrigues Sarcinelli dos Santos
faz uma reflexão sobre Interfaces entre funcionalismo e letramentos:
uma proposta de ensino da transitividade, em que nos ensina que
a perspectiva teórica dos letramentos se relaciona muito bem
com a teoria funcionalista porque compartilham alguns pressupostos teóricos, embora elas difiram quanto ao objeto de pesquisa:
enquanto uma está centrada nas regularizações de padrões linguísticos; a outra se volta, em sua maior parte, para o contexto educacional. Entretanto, o principal ponto de contato está na relação
dinâmica entre língua(gem) e prática social, isto é, nas relações
entre linguagem e sociedade. Ambas as teorias têm como ponto de
partida o uso linguístico nas várias práticas sociais em que ocorre e
buscam nas situações comunicativas a motivação para o ensino e
para a aprendizagem, em se tratando de letramento, e para a estrutura da língua, em se tratando do funcionalismo; ou seja, ambas as
teorias seguem a uma mesma orientação: do macro para o micro,
do discurso, das práticas sociais para a organização linguística,
para o indivíduo. Por isso, é pertinente reunir as duas abordagens
para o ensino da transitividade no contexto do ensino médio.
A segunda parte do livro se encerra com mais uma brilhante
proposta dialógica entre Linguística e Linguística Aplicada. Em A
construção da coerência e da imagem feminina nos comentários do
Facebook: multiletramentos críticos na aula de língua portuguesa,
Patrícia Ricardo Andrade analisa a construção da coerência a partir
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de uma publicação do jornal Folha de S. Paulo no Facebook, juntamente com oito comentários de leitores a essa postagem. A publicação na página da Folha no Facebook constitui-se de uma imagem,
seguida de um link, que encaminha o leitor para a notícia completa.
No link, é possível ler o título da notícia: “Avanço da idade deixa mais
mulheres sozinhas do que homens aponta pesquisa.”. Na análise
da publicação e dos comentários, avalia-se também a construção
de algumas das múltiplas identidades atribuídas à mulher nessa
rede social. Conclui a autora que, pensando na prática escolar,
além da importância do ensino das estratégias argumentativas que
contribuem para a coerência textual, é imprescindível um ensino
que contemple o contexto digital, novos designs e estratégias multimodais, levando em conta as experiências do alunos, seu contexto
local, global, além de questões de gênero, étnicas, sociais etc.
Passemos, agora, à última parte do livro, em que discutimos
as Políticas Linguísticas nos mais variados contextos e sob as mais
variadas perspectivas. No primeiro capítulo desta última parte, Gisele
de Freitas Paula Oliveira, trata Dos PCN à aula: a política linguística/
pedagógica em questão. Em uma trajetória que vai da perspectiva
teórica assumida pelos documentos oficiais, incluindo os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais PCN+ (Área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias), passando pela reflexão em torno da concepção de
gênero como objeto de ensino na aula de língua portuguesa, a autora
problematiza políticas linguísticas explícitas, que utilizam apenas
o mecanismo oficial para se estabelecer e que, portanto, acabam
não tendo êxito. Daí a necessidade de mecanismos implícitos que
implementem uma política linguística. Segundo a autora, mais do que
observar o que “o texto oficial (política linguística explícita) diz sobre
a língua(gem); é preciso analisar também aqueles mecanismos que,
explícita ou implicitamente, impõem práticas linguísticas, ou seja,
que, de fato, constituem a política linguística”. Um caminho por ela
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proposto é re/pensar a noção de gênero discursivo em aulas de
Língua Portuguesa e buscar compreender “o que se ensina quando
se ensina gênero discursivo”.
Em Língua Portuguesa no ensino superior: políticas e letramento, Aline Maioli Moyses, Annabell Santos Belarmino e Raquel
Frontelmo tem como foco o ensino de Língua Portuguesa para
estudantes de um curso superior de Enfermagem de uma instituição pública do estado do Espírito Santo. O objetivo é verificar
como alunos de outras áreas percebem a importância da Língua
Portuguesa em sua prática diária. Nesse contexto, as autoras consideram pertinente discutir os mitos que estão relacionados aos usos
da língua. Para chegarem às concepções que os alunos apresentam
em relação à Língua Portuguesa, Moyses, Belarmino e Frontelmo
aplicam um questionário com perguntas abertas, a partir das quais
podem constatar que ainda hoje perdura a noção de língua como
código que se aprende, havendo, portanto, a necessidade que
as práticas pedagógicas reflitam um ensino voltado a práticas de
leitura, interpretação e produção de textos e que considere a pluralidade linguística e cultural existente em sala de aula.
Guilherme Brambila, no capítulo A “ERA ENEM” na contemporaneidade: a interface das políticas linguísticas na identidade do
sujeito autor, traz alguns questionamentos latentes relacionados à
proposta de redação do Enem em seu formato atual. Para isso,
conta com análises qualitativas de alguns excertos de redações do
Enem consideradas nota 1000 e dispostas no site oficial do Inep na
tentativa de problematizar não só a questão linguística, mas também
aspectos políticos e sociais inerentes ao exame e sua forma de
impacto nos sujeitos que dele participam, especialmente no tocante
à escrita do texto. Tendo em vista a prioridade que este trabalho
tem no contexto atual, buscaremos estabelecer diálogos com as
perspectivas do Círculo de Bakhtin em relação à subjetividade e à
dialogia e também com os estudos de Hall (1998) sobre a questão
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da identidade, que muito nos auxiliam na discussão das políticas de
in/exclusão que ocorrem pela via da linguagem.
Em Saberes em contato: pluralidade cultural e variação
linguística em sala de aula, Yves Figueirêdo de Oliveira defende que
a sala de aula sempre foi considerada um ambiente importante para
análise e estudo por pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. A heterogeneidade que se observa no ambiente escolar,
tanto em relação ao universo discente como docente, despertou
o interesse para a condução desta pesquisa. O presente capítulo
discute, à luz dos pressupostos teóricos da Linguística Aplicada
(LA), a importância da valorização de saberes de culturas locais,
estabelecendo novos paradigmas nas relações de poder dentro
do espaço escolar. Nesse sentido, o trabalho com gírias nas aulas
de língua portuguesa possibilita equilibrar e ressignificar os papéis
sociais de alunos e professores, com a adoção de proposta alternativa aos modelos tradicionais de ensino.
Políticas linguísticas para o ensino fundamental: contribuições
da sociolinguística, de Caroliny Batista Massariol, pretende trazer
reflexões acerca do ensino da sociolinguística no sexto ano e da
variação do preenchimento do sujeito pronominal no sétimo ano do
ensino fundamental. Para tal, utiliza-se como base o livro Português:
Linguagens, de Cereja e Magalhães (2012), e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de língua portuguesa,
referentes ao terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental. Após
a amostragem do que há tanto no livro didático, quanto nos PCN,
elucida-se como os estudos sociolinguísticos podem ser utilizados
como base para que se tenha um ensino mais reflexivo com base
na língua utilizada diariamente. Assim, a autora apresenta reflexões
acerca das políticas linguísticas e educacionais vigentes no Brasil e
suas contrariedades. Para além disso, expõe-se uma proposta que
permita o diálogo, especialmente, entre a pesquisa acadêmica e
a prática docente relativa ao ensino da expressão preenchida do
sujeito pronominal.
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O último capítulo da terceira parte, com que encerramos esta
obra, é de autoria de Fabiana Martinelli e tem como título Políticas
linguísticas e o ensino de Língua Inglesa no Brasil: um olhar sobre o
livro didático de inglês. Trata-se de um trabalho desenvolvido a partir
das discussões acerca de políticas linguísticas empreendidas nas
aulas de Tópicos Avançados em Linguística Aplicada, do Programa
de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do
Espírito Santo, assim como da própria experiência da autora como
professora da rede pública de ensino do Estado do Espírito Santo
e das percepções de outros colegas que também ensinam língua
inglesa como língua adicional. Nele, a autora busca fazer um estudo
sobre políticas linguísticas e o ensino de língua inglesa no Brasil,
com os fundamentos dos documentos oficiais de língua estrangeira, seguidos de uma análise crítica de partes do livro didático
do PNLD 2014, para o 6º ano do Ensino Fundamental. Martinelli
observa o grau de complexidade do livro didático ponderando o fato
de que o aluno do 6º ano não estudou inglês nos anos iniciais. Em
seguida, reflete sobre a necessidade de se criar políticas linguísticas
as quais dialoguem com os problemas enfrentados pelo professor
na escolha e na utilização do livro didático.
Por fim, agradecemos não somente aos alunos-autores
que colaboraram enormemente com a produção desta obra, mas
também ao apoio do Programa de Pós-Graduação em Linguística
da UFES que vem incansavelmente, por meio de seus docentes,
publicando obras junto aos seus estudantes. Tal prática visa
repensar as relações – ainda tão verticais – na academia, em nível
de pós-graduação. Visa, ainda, colocar foco nas vozes dos estudantes e fortalecer as produções locais. Embora a linha de pesquisa
em Linguística Aplicada em contexto capixaba seja relativamente
recente, podemos asseverar que já é uma área reconhecida e que
tem gerado bons frutos. Vale ressaltar que os alunos-autores desta
obra e do PPGEL são também formadores de professores, profes-
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sores da educação básica (pública e privada), coordenadores e
diretores de escolas e, nesse sentido, vêm conectando teorizações e práticas por meio dos letramentos, políticas linguísticas e
educação linguística. Corroborando Fabrício (2006, p. 62) e suas
perspectivas multidisciplinares em relação à LA, esperamos que
esta obra convide o leitor a adentrar a multiplicidade de olhares aqui
contida e a (re)pensar a educação linguística por meio das línguas
maternas e estrangeiras:
Por isso, não devemos ver a multiplicidade de construtos presentes
em uma LA híbrida e inter/transdisciplinar com temor pelo risco de
perda das especificidades da área ou de sua essência. Aprendemos
na cultura a olhar com desconfiança para as misturas, os cruzamentos, as metamorfoses e a diversidade; em razão disso, a pluralidade de referências costuma nos desconcertar. ‘Desaprender’ a
noção de negatividade atribuída à mestiçagem e apostar na fluidez
e nos entreespaços como um modo privilegiado de construção de
conhecimento sobre a vida contemporânea é, assim, um grande
desafio. É para esse não-lugar que a LA parece caminhar.
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Introdução
A história efetiva se distingue daquela dos historiadores pelo fato
de que ela não se apoia em nenhuma constância: nada no homem
– nem mesmo seu corpo – é bastante fixo para compreender outros
homens e se reconhecer neles.
Foucault (2006. Microfísica do poder, p. 27)

O recurso didático pode ser concebido como um material,
seja ele escrito, visual, sonoro, ou digital, cuja abordagem pretende
produzir um instrumento de aprendizagem (LEFFA, 2007). Sua
importância é notória para facilitar o trabalho do educador e servir
de auxílio no processo de aprendizagem de língua estrangeira.
Apesar disso, é bem sabido que em muitos contextos da educação
linguística brasileira, o recurso didático tem tido poder de “verdade
absoluta” em sala de aula, controlando o trabalho do professor e até
sobrepondo-se à sua voz (TÍLIO; ROCHA, 2009). Tal fato, somado a
outras problemáticas que permeiam a educação em língua estrangeira, tais como a formação docente (MONTE MÓR, 2011; MERLO;
FERRAZ, 2016), traz à tona a necessidade de maiores investigações
sobre o uso de recursos didáticos em sala de aula.
Dada a importância, portanto, destes recursos para a
educação linguística, propomos uma investigação sobre seu uso no
ensino de inglês e para a promoção do letramento dos educandos
no contexto do ensino público brasileiro. Assim, objetivamos propor
uma reflexão sobre as perspectivas de letramento promovidas
por um recurso didático utilizado por escolas da rede municipal
de Vitória, no Espírito Santo, a saber, o Paralympic Games Visitor
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Handbook: English for the Games (BRITISH COUNCIL, 20161), ou
Guia de Inglês para os Jogos Paralímpicos2, em português.
Esta investigação será realizada com base na perspectiva
dos letramentos crítico e visual (JORDÃO, 2016; MONTE MÓR, 2007;
2012; FERRAZ, 2014; 2015). Além disso, uma vez que o material
citado aborda a questão da “deficiência”3, propomos uma análise
desta temática no contexto escolar e um diálogo entre a perspectiva foucaultiana sobre as técnicas de domínio e políticas do corpo
(FOUCAULT, 1977; 1999; LOBO, 2008), além da teoria dos atos de fala
(AUSTIN, 1990). Dessa forma, a questão que propomos investigar é
saber como os textos (escritos e visuais) presentes no livreto podem
servir como atos performativos que reforçam discursos a respeito dos
sujeitos que apresentam certas limitações físicas, intelectuais e/ou
sensoriais, além de propor uma análise calcada na perspectiva dos
letramentos críticos para a utilização do material, de modo a contribuir
para a promoção de uma educação linguística que possa colaborar
para a formação dos indivíduos (FERRAZ, 2015).

1. O material “Paralympic Games Visitor Handbook: English for the Games (BRITISH COUNCIL,
2016) faz parte do material educacional “Visitor Handbook: English for the Games”, desenvolvido
como recurso gratuito para professores de inglês ou profissionais da língua inglesa. Segundo
o site oficial do British Council, em “2016, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos
e, considerando as oportunidades de intercâmbio cultural possíveis graças ao evento, o British
Council desenvolveu o material Visitor Handbook: English for the Games em duas versões:
Olimpíadas e Paralimpíadas. Os livros trazem atividades e exercícios para a prática de inglês em
situações e interações comuns durante os Jogos, como conversas com turistas sobre acomodação, transporte e compras, além de vocabulário útil relacionado aos diferentes esportes com
atividades e exemplos de uso para cada novo termo apresentado”. Disponível em: <https://www.
britishcouncil.org.br/atividades/ingles/recursos-professores>. Acesso em: 19 ago. 2018.
2. Essa é a tradução utilizada pelo British Council. Optamos por nos referir a esse material como
Guia de Inglês ao longo do texto.
3. Há ainda um intenso debate entre os teóricos sobre as variadas expressões utilizadas para
se referir ao sujeito dito “deficiente”. Conforme Diniz (2007), entendemos que a “deficiência” faz
parte da identidade dos indivíduos. Ainda assim, pensamos que esse termo não seria o mais
apropriado, pois pode ser interpretado como oposto à “eficiência”, e por isso lançamos mão das
aspas sempre que o utilizarmos.
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O Guia de Inglês para os Jogos Paralímpicos
Neste estudo, investigamos, de forma interpretativista, alguns
enunciados e atividades presentes no Guia de Inglês. Esse livreto
teve como objetivo servir como guia para visitantes e atletas que
vieram ao Brasil por ocasião dos Jogos Paralímpicos de 2016, além
de auxiliar aprendizes da língua inglesa a se comunicarem com os
turistas. Segundo os responsáveis por sua elaboração, espera-se
que “sua publicação sirva como uma ferramenta para facilitar a
comunicação e o entendimento durante os Jogos e como uma ferramenta para o ensino e aprendizado de inglês, para que seu legado
vá além de 2016” (BRITISH COUNCIL, 2016, p. 2, tradução nossa4).
Ou seja, muito embora este material não tenha sido pensado para
ser utilizado exclusivamente em sala de aula, podemos dizer que
ele possui um caráter essencialmente didático, uma vez que pode
gerar um mecanismo de aprendizagem (LEFFA, 2007). Pensamos,
portanto, que esse seja um dos motivos pelos quais esse livreto foi
escolhido para ser utilizado como recurso didático em escolas de
ensino público de Vitória, no estado do Espírito Santo.
O Guia de Inglês é composto por sete seções. A primeira
delas inclui uma breve introdução e algumas instruções sobre como
usar o livreto. A próxima seção contém situações tais como: conhecendo pessoas e jantando em um restaurante, além de diálogos
relacionados às situações, escritos em português e em inglês. Em
seguida, a seção de atividades traz textos escritos e visuais acompanhados de tarefas. Segue-se a essa uma seção dedicada a
apresentar os esportes paralímpicos e vocabulário em inglês relacionado a esses esportes. Esta parte inclui atividades de relacionar

4. No original: “I hope that this publication serves as a useful tool to facilitate communication and
understanding during the Games and as a tool for teaching and learning English, so that the legacy
stretches beyond 2016” (BRITISH COUNCIL, 2016, p. 2).
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palavras às suas definições e caça-palavras. A penúltima seção traz
um pequeno teste sobre os conteúdos abordados no livreto. Por fim,
uma seção apresenta todas as respostas dos exercícios do livreto.
Para refletirmos sobre o uso desse material como recurso
didático, selecionamos alguns recortes a fim de tecer nossas considerações, que serão embasadas nos construtos teóricos que os
acompanham a seguir.

As perspectivas dos letramentos
Pelo prisma dos letramentos, o sentido de determinado texto
(verbal ou não) não é estabelecido no momento de sua criação, mas
é construído a partir do diálogo do interlocutor com o texto, sendo
a língua a “prática social de construção de sentidos” (JORDÃO,
2016, p. 44). Esse diálogo é permeado por recursos interpretativos e raciocínios disciplinadores (MONTE MÓR, 2007; 2012) que
refletem ideologias e valores (re)construídos ao longo da vida nos
meios pelo qual o indivíduo circula. Segundo a perspectiva bourdieusiana (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004), a escola, na maioria das
vezes, reproduz e legitima a ideologia e os saberes das classes
dominantes, deixando de lado e, de certa forma, invisibilizando a
pluralidade cultural que todo indivíduo representa (TINOCO, 2010).
Assim, em vez de valorizar a pluralidade e a multiplicidade de
saberes presentes na sala de aula, a educação, de acordo com a
filosofia deleuziana (DELEUZE, 1990, apud GALLO, 2003), busca a
unificação do saber na defesa de uma só verdade, de uma resposta
certa. Monte Mór (2007) chama de habitus interpretativo essa “lente”
ideológica dominante que os sujeitos são treinados a usar para ver
o texto de forma a responder a determinado contexto. O letramento
crítico visa, portanto, promover a expansão da perspectiva de interpretação dos alunos para além do habitus interpretativo (MONTE
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MÓR, 2007), desnaturalizar alguns discursos enraizados na sociedade e vislumbrar a pluralidade de culturas (TINOCO, 2010), subjetividades e saberes coexistentes e que, ao se entrecruzarem, criam
e transformam os sentidos (JORDÃO, 2016).
Ao observar algumas atividades propostas pelo Guia de Inglês,
podemos perceber uma expectativa, por parte do exercício, de uma
única resposta correta, como, por exemplo, a atividade contida na
figura 15. Ao instruir que preencham as lacunas com informações
retiradas dos textos, essa atividade, como a maioria das atividades
propostas pelo material em questão, não dá margem para a construção de sentidos pelos alunos, limitando as possibilidades interpretativas do tema proposto apenas às indicadas pelo material.
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Figura 1

Figura 2
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Da mesma forma, na atividade ilustrada na figura 2, notamos
um foco meramente estrutural e instrumental da língua e, de certa
forma, perdem-se oportunidades para diálogo, criatividade e construção de interpretações plurais através dos textos (escrito e visual).
As duas atividades retratadas fazem parte da seção de atividades
cujas respostas devem ser conferidas com as pré-determinadas pela
seção de chave de respostas do livreto. Canagarajah (2013, p. 50)
aponta que se a produção linguística se dá dessa forma, segundo
valores pré-determinados e de acordo com um sistema linguístico
homogêneo, tende a representar uma visão de “reprodução linguística” no ensino de língua estrangeira. Ao conceber a língua como
algo a ser reproduzido, estamos limitando a subjetividade dos
alunos e estabelecendo um determinismo linguístico, o que pode
levar a um condicionamento local que favoreça os interesses de um
grupo social dominante. Mais compatível com as perspectivas do
letramento é uma orientação que almeje a “negociação linguística”
(CANAGARAJAH, 2013, p. 55) através da agência do indivíduo e
da sua subjetividade para, a seu favor, negociar e resistir a ideologias por meio do uso da língua em sua heterogeneidade. Assim, a
proposta dos letramentos busca romper com essa imposição interpretativa e monomodal ao trabalhar os textos (multimodais, verbais
ou imagéticos) com vistas a desenvolver leitura e interpretação de
forma a permitir a expressão de múltiplas vozes e diferentes perspectivas na construção e negociação de significados.
Simultaneamente, os estudos de letramento criticam a
compreensão da imagem apenas como representação da realidade (FERRAZ, 2014). Através da perspectiva do letramento visual,
a imagem materializada, exterior aos nossos olhos, produz uma
outra imagem mental, que, por sua vez, também é formada através
de outras vozes, imagens, discursos, ideologias e experiências que
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permeiam nossa vivência. Assim, o letramento visual leva em consideração a maneira como as imagens podem ser interpretadas e,
ao mesmo tempo, as construções de sentido que são possíveis de
se fazer a partir delas, segundo o poder que elas têm de provocar
sentidos, interpretações, mudanças na realidade dos leitores e,
consequentemente, da sociedade (FERRAZ, 2014).
Podemos dizer, portanto, que dificilmente um texto
pode construir o mesmo sentido em pessoas diferentes.
Contraditoriamente, como observado nas atividades analisadas
anteriormente, a escola tradicional busca disseminar, através de
raciocínios disciplinadores, uma uniformização da construção
de sentidos, inibindo as subjetividades dos estudantes (MONTE
MÓR, 2007) e naturalizando certos discursos, muitas vezes por
meio do próprio material e/ou recurso didático. Para romper com
o círculo interpretativo tradicional, Monte Mór (2012) sugere uma
hermenêutica crítica que, através do questionamento e suspeita
das verdades legitimadas pelo “senso comum”, busca construir
múltiplos sentidos situados e contextuais (FERRAZ, 2015).
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Figura 3
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Figura 4
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Tendo isso em vista, acreditamos que, por abordar o contexto
esportivo paralímpico, o Guia de Inglês pode, aparentemente,
ensejar uma ruptura com a forma naturalizada de se ver a “deficiência” de maneira estereotipada, como sendo um estado de
incapacidade ou digno de pena (CAMERON, 2007). Um exemplo
dessa possível ruptura são as páginas ilustradas nas figuras 3 e 4,
parte da segunda seção do livreto. Esta seção apresenta diálogos
bilíngues relacionados a situações específicas, como fazer check-in
em um hotel e conhecer pessoas. Podemos perceber, ao observar
as imagens que acompanham os diálogos, que o personagem
dito “deficiente” ocupa posição de protagonista. No diálogo sobre
acomodação, observamos que, ao dar nome ao personagem e
caracterizá-lo como um homem de negócios e também como um
turista, o enunciado está de certa forma rompendo com o estereótipo vinculado à deficiência como sujeito incapaz de exercer uma
profissão, de viajar e de ser independente. Além disso, na página
seguinte, a imagem e a situação ilustrada mostram os personagens
se relacionando de forma amistosa e, aparentemente, igualitária.
Entretanto, em alguns enunciados e imagens, o Guia de Inglês
pode, por vezes – ainda que não intencionalmente –, reforçar o
preconceito, ao invés de combatê-lo. Ao aceitar o convite dos letramentos para deslocar sentidos far-se-ia possível, portanto, desnaturalizar os discursos e as imagens socialmente fixadas acerca da
dita “deficiência” e refletir sobre os textos (verbais e/ou imagéticos)
presentes no recurso didático em questão. Nessa perspectiva, nos
voltamos para as contribuições da teoria de Austin (1990) sobre o
cunho performativo da linguagem, bem como os estudos de Foucault
(1979) acerca da produção discursiva do outro dito “anormal”.
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Atos de fala: dizer (deficiência) é fazer (a deficiência)
Em seu modelo teórico, Austin (1990) evidenciou o caráter
performativo dos enunciados. Ou seja, segundo o autor, alguns
enunciados existentes em nossa linguagem não são ditos somente
para descrever, e sim, para fazer. Desta forma, entendemos que, se
a linguagem é performativa, ela terá, portanto, a capacidade de (re)
produzir relações de poder (MOITA LOPES, 2014), além de ensejar
preconceitos e a cristalização de estereótipos de diversas ordens
(GONÇALVES; PINTO; BORGES, 2013), dentre os quais, o da “deficiência”. Podemos afirmar, portanto, que alguns discursos servem
não só para fixar estereótipos sobre o chamado “deficiente”, mas
também para silenciá-lo.
Um exemplo disso está na página ilustrada na figura 5,
retirada da seção que aborda alguns esportes paralímpicos e o
vocabulário a eles relacionado. Nela, percebemos que, ao apresentar o vocábulo amputee (amputado/amputada) para se referir à
imagem da atleta, o leitor é levado a direcionar sua atenção à sua
limitação física, e não à sua capacidade esportiva. Nesse mesmo
sentido, notamos que apenas o tapper (assistente dos nadadores)
é mencionado de acordo com sua profissão, enquanto o vocábulo
swimmer (nadadora), que poderia ter sido apresentado para se
referir à própria atleta, é ignorado. Assim, podemos dizer que o que
está sendo dito (e não dito) nestas páginas, de certa forma, silenciam o sujeito dito “deficiente”.
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Figura 5

SU MÁR I O

47

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Austin (1990) acrescenta que, para que os enunciados
cumpram seu papel performativo, é preciso que haja algumas
condições pré-estabelecidas. A primeira delas é que exista um
procedimento convencionado a priori. Dessa forma, entende-se que
a performatividade dos enunciados depende, além do momento
de sua realização no presente, de sua ritualização no passado
(GONÇALVES; PINTO; BORGES, 2013). Além disso, segundo o autor
(AUSTIN, 1990), é necessário que o sujeito do enunciado esteja apto
para a invocação do referido ato. Ou seja, tanto o momento quanto
o sujeito do ato de fala determinam sua efetividade. Percebe-se,
nessa perspectiva, o caráter sócio-histórico dos atos de fala, uma
vez que a efetivação destes depende de uma consideração sobre o
sujeito da fala e sobre sua historicidade.
Tendo em vista essas definições ao analisarmos o Guia
de Inglês, é possível concebermos os elementos linguísticos e
visuais presentes no livreto como performativos bastante eficazes.
Conforme dito anteriormente, esse material foi elaborado pelo British
Council que, ao longo dos anos, tem se destacado na produção de
materiais informativos como esse.

Desnaturalizando a “deficiência”
Como fora mencionado anteriormente, há práticas discursivas – inclusive no chão da escola – que fixam sentidos e legitimam
algumas verdades (e outras não). Ao mesmo tempo em que tais
discursividades dão visibilidade a alguns sujeitos, marginalizam
outros. Se dizer é fazer, podemos afirmar que alguns enunciados
têm engendrado historicamente desigualdades com base nas diferenças expressas nos corpos, a exemplo dos discursos acerca
das marcas étnico-raciais e de gênero. Dessas “marcas” no corpo,
entretanto, foram as chamadas “deficiências” que receberam
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atenção mais tardiamente das ciências sociais e humanas (DINIZ;
PEREIRA; SANTOS, 2009).
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(BRASIL, 2008, p. 132), define a “deficiência” como sendo resultante
“da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas
às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas”. Essa percepção dialoga com Vygotsky (1989),
para quem o termo “deficiência” não é sinônimo de insuficiência,
mas uma organização distinta das funções psicológicas superiores
que altera processos de significação. Atribui-se, assim, grande
importância à dimensão social para o desenvolvimento humano,
sem que se desconsiderem, no entanto, os aspectos biológicos.
Padilha (2000, p. 59) sintetiza as palavras de Vygotsky ao declarar
que “não é o defeito que decide o destino das pessoas, mas sim as
consequências sociais desse defeito”. Ou seja, percebe-se, nesta
perspectiva, que a “deficiência” é um conceito bastante complexo,
que não só “reconhece o corpo com lesão, mas também denuncia a
estrutura social que oprime a pessoa deficiente” (DINIZ, 2007, p. 9).
Mello e Nuernberg (2012) apontam que os estudos sobre a
“deficiência” surgiram nas últimas décadas, após lutas políticas nos
Estados Unidos, na Inglaterra e nos países nórdicos. No Brasil, a “deficiência” não tem sido amplamente abordada como naqueles países,
sendo objeto de estudo, principalmente, das áreas de Psicologia,
Educação e Medicina. Isso não quer dizer, contudo, que os corpos
que experimentam limitações físicas, intelectuais e/ou sensoriais não
tenham sido alvo, ao longo dos séculos, de uma intensa produção
discursiva que buscou, por vezes, lhes conferir a marginalidade e o
ofuscamento. Destarte, ainda que colocados à margem da história,
esses sujeitos que apresentam necessidades especiais foram objeto
de imagens e discursos a fim de classificá-los, institucionalizá-los e
dominá-los (FOUCAULT, 1988, apud LOBO, 2008).
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Sem desconsiderar as marcas dos corpos, suas diferenças
quanto aos aspectos biológicos e fisiológicos, e, especialmente,
seus “acontecimentos”, interessa compreender tais marcas em sua
historicidade. Assim, Lobo (2008, p. 21) esclarece que as marcas
de um “acontecimento” que gera e/ou gerou efeitos em um corpo
podem ser as mais variadas, a exemplo da cegueira, da surdez ou,
ainda, de questões genéticas ou adquiridas após a concepção.
Seguindo pistas foucaultianas, cabe interrogar os conceitos; questionar sobre o que torna um sujeito “anormal”. Posto de outra forma:
o que torna possível reconhecer um indivíduo como “deficiente”?
Baseando-se em Foucault, Lobo (2008, p. 21) assegura que a “deficiência” “só passou a existir mediante uma prática que a objetivou a
um discurso que a nomeou”. A autora (LOBO, 2008) faz a ressalva
de que isso não significa, de modo algum, negar a existência material dos corpos marcados por limitações físicas, mentais e/ou sensoriais, e que essa materialidade em si também não pode ser tomada
como “a deficiência”. Essa última seria uma narrativa histórica, uma
objetivação dessa materialidade.
Em História da loucura, Foucault (2010) buscou traçar a narrativa sobre o outro silenciado: o sujeito “anormal”, o “louco”. Apesar
de lançar mão de uma vasta literatura médica, o autor não traça uma
história sobre a Medicina ou a Psiquiatria, mas uma narrativa sobre
o silenciamento desse outro “diferente”. Em A ordem do discurso, o
filósofo-historiador analisa algumas das táticas de exclusão desse
outro (o dito “louco”). A partir da alta Idade Média, a exclusão do
outro (“louco”) aconteceria por meio do discurso: “era através de
suas palavras que se reconhecia a loucura do louco; elas eram o
lugar onde se exercia a separação; mas não eram nunca recolhidas
nem escutadas” (FOUCAULT, 2008, p. 11). Reconhecida a loucura –
ou seja, através da criação do indivíduo “anormal” ou “louco” –, esta
passou a ser institucionalizada, a fim de controlar os sujeitos ditos
“anormais”, modelando suas práticas e condutas.
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Assim como não podemos falar em uma história única, crescente e linear da loucura, também não podemos fazê-lo em relação
às demais marcas do corpo (ou do comportamento humano) que
também são objetivadas. Nesse sentido, Lobo (2008, p. 23) destaca,
na teorização foucaultiana, o papel do sujeito constituinte – sujeito
e objeto que se formam e transformam – e das práticas e técnicas
usadas para controlar os indivíduos. Os sujeitos são, pois, objetivados por essas formas de governo.
Segundo Foucault (1977; 1999), entre os séculos XVIII e XIX,
novas técnicas de poder foram desenvolvidas para exercer domínio
tanto do indivíduo quanto das populações, ocupando-se do controle
que se estendia desde as taxas de nascimento às enfermidades,
visando a uma espécie de higiene desse corpo social. Com enfoque na
saúde, o Estado nacional propagou uma biopolítica sobre a vida individual e coletiva, cuidando de questões relativas à sexualidade, à raça
e à “degenerescência”. O objetivo era criar e fortalecer dispositivos
médicos e jurídicos com o intuito de normatizar e regular a sociedade.
Dessa forma, podemos dizer, com base nas contribuições de
Foucault e também na teoria de atos de fala de Austin, que primeiro
se inventa um saber (discurso) acerca do sujeito dito “anormal” ou
“deficiente” para, então, se institucionalizar esse indivíduo e sua
“conduta”, bem como os “espaços” – clínicas, hospitais, entre
outros – a ele conferidos. Nesse sentido, Diniz (2007, p. 14), ao
discorrer sobre essa invenção moderna da “anormalidade”, argumenta que, desde o século XVIII, “ser deficiente é experimentar um
corpo fora da norma”.
Como fora explanado nas seções anteriores, os sentidos
historicamente atribuídos a quem experimenta uma “deficiência”
por vezes construíram imagens de passividade e resignação. A
fim de desconstruir tais narrativas, o Guia de Inglês propõe outras
enunciações, outros significados ao retratar os ditos “deficientes”
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como sujeitos ativos, atletas em ação. Reconhecendo o valor inestimável de iniciativas como essa, acreditamos que o olhar atento aos
textos ali colocados pode vir a contribuir com o desenvolvimento de
futuras propostas semelhantes. Por essa razão, nesta análise do
material apresentamos mais alguns pontos que poderiam ofuscar
de alguma forma o sujeito em nome de sua “deficiência”. Casos
como esses podem ser observados na forma como foram feitas as
explanações acerca dos esportes atletismo e bocha, nas figuras 6
e 7, respectivamente.
No Guia de inglês lemos que, no atletismo, os atletas
“competem em cadeiras de rodas ou estruturas de arremesso,
outros com próteses e outros ainda com a ajuda de um atleta-guia”
(BRITISH COUNCIL, 2016, p. 36). O livreto ainda relata que, nesse
esporte, diferentes modalidades podem ocorrer em pistas, campos
ou até mesmo em maratonas nas ruas. Entretanto, ao ilustrar o
atletismo, não há explicações, na tradução em português, quanto
às distinções entre os atletas, como no caso do vocábulo wheelchair racers traduzido apenas para “atletas de cadeiras de rodas”,
deixando-se esses corredores, portanto, com a mesma tradução de
“atleta” que todos os demais praticantes das distintas modalidades
do atletismo. Também chama a atenção o destaque das imagens
à “deficiência” em si, como no caso do desenho destacado na
figura 7 com a seguinte descrição: “amputado de membros inferiores”. O mesmo não ocorre, porém, com os desenhos menores
presentes na mesma figura, que ressaltam os ditos “amputados de
membros inferiores” praticando saltos em distância e em altura. Na
figura 7, ao se apresentar o esporte bocha, não se utiliza a palavra
“atleta” nas legendas das imagens, mas se mantém, ainda assim,
um verbete para anunciar a presença do assistente. Situação semelhante ocorre na ilustração no canto superior direito da figura 6, onde
se demonstra o “atleta deficiente visual” acompanhado do “atleta-guia”. Nesses casos, tais escolhas discursivas podem, ainda que
não intencionalmente, reforçar o binarismo “normal” e “anormal”.
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Figura 6
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Figura 7
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Figura 8
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Ainda assim, é possível perceber que o Guia de inglês
também lança mão de outras escolhas discursivas que privilegiam
o protagonismo dos atletas ali retratados. Podemos encontrar no
livreto diversos exemplos de imagens e enunciados que têm esse
enfoque. Consideramos que a figura 8 contenha uma amostra do
que acreditamos ser uma forma mais pertinente de se informar e até
educar e letrar quanto ao tema. Na referida figura, tanto os desenhos
quanto suas legendas não têm como foco a “deficiência”, além de
também não classificarem os atletas de acordo com suas supostas
“limitações”. Nesse exemplo, o indivíduo é representado conforme a
atividade que está praticando (remador), não sobrepondo, portanto,
a “deficiência” ao sujeito.
Convém ressaltar que esse enfoque no indivíduo enquanto
sujeito ativo pode colaborar com a desnaturalização dos discursos
historicamente fixados sobre a “deficiência”. É necessário que haja
uma intensa produção de materiais como o Guia de inglês que
contribuam para a discussão e a visibilidade do assunto, assim
como também é fundamental que professores e educandos tenham
acesso a essas publicações. Para além do acesso, cabe ainda
refletir sobre o conteúdo desses materiais – tal qual propomos aqui
– para que o tema seja tratado com a seriedade que merece.

À guisa de (in)conclusões
Consideramos importante o uso de recursos didáticos com
vistas a auxiliar o trabalho dos educadores, sobretudo na escola
pública. Contudo, entendemos que o uso do Guia de Inglês como
recurso didático pode ser usado como um mecanismo implícito
de política linguística para perpetuar ideologias e práticas linguísticas (SILVA, 2013) através dos enunciados tanto presentes como
ausentes. Nesse sentido, cabe destacar a urgência da adoção de

SU MÁR I O

56

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

materiais que tratem da temática proposta no Guia de Inglês a fim
de dar maior visibilidade aos sujeitos cujas marcas em seus corpos
são alvos de preconceitos, debatendo questões caras à luta por
justiça social e igualdade de oportunidades em nossa sociedade
e promovendo, assim, a formação cidadã de nossos alunos. Dada
a importância e a complexidade que o tema abarca, consideramos
as limitações físicas do presente texto e a impossibilidade de dar
conta de um assunto cujos estudos e debates estão em constante
desenvolvimento. Não pretendemos, portanto, encerrar a temática, mas, sim promover a sua visibilidade a fim de incentivar mais
estudos e discussões, especialmente no que concerne sua abordagem na educação. Dessa forma, acreditamos que sejam válidas
tanto a iniciativa do British Council, ao criar o material educacional
e disponibilizá-lo gratuitamente, quanto a das escolas que resolveram utilizá-lo como recurso didático. Nosso objetivo com esta
análise não é, entretanto, recomendar o emprego do referido material na educação. Nossa intenção é antes problematizá-lo enquanto
proposta de letramento e refletir sobre os seus possíveis usos para
que os mesmos não venham a reforçar, de modo algum, discursos
que segregam, discriminam, aprisionam e/ou fixam o outro.
Consideramos que, por si só, as atividades propostas no
livreto visam à instrumentalidade da língua e a disseminação de
raciocínios disciplinadores que limitam a interpretação dos alunos.
Entretanto, acreditamos que o posicionamento do professor de
língua estrangeira diante desse material pode promover uma
reflexão sobre um tema tão complexo que é a “deficiência”, além de
possibilitar a expansão interpretativa e o agenciamento dos alunos
ao propor atividades situadas e guiadas pelos princípios dos letramentos abordados neste estudo.
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O lugar do estudante na escola
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos
depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a
consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como
transformadores dele. Como sujeitos.
Freire, A pedagogia do oprimido

“Ah, professora, pode falar mesmo? Pensei que fosse pra
falar só coisa certinha”. Essa é a fala de um aluno do 9º ano do
ensino fundamental de um colégio público do estado do Espírito
Santo quando percebe que o caminho está realmente livre para que
ele dê sua opinião sincera sobre o sistema educacional no qual está
inserido. Sem julgamentos, sem censura, nem recriminação. Uma
vez estabelecido esse ambiente confortável, ouvimos os estudantes
com atenção e, ao contrário do que gostaríamos, não podemos
afirmar que as reflexões acerca do ambiente escolar do século XXI
destoam de forma expressiva das características da escola dos
séculos XIX e XX apresentadas por Trilla (2006).
Esse estudioso traz excertos de textos de autores que discorreram sobre suas experiências escolares nos séculos XIX e XX e, a
partir da discussão desses escritos, convida-nos a debruçar sobre
os sentimentos de “cansaço”, “monotonia”, “tédio”, “rotina”, “tristeza” e “infelicidade” expostos pelos escritores em relação à escola
tradicional. Infelizmente, esses sentimentos foram mencionados,
por muitas vezes, nas descrições das experiências escolares pelos
adolescentes participantes deste estudo. Observamos que muitos
alunos, embora reconheçam a importância da escola para seus
futuros, têm dificuldade em encontrar sentido nas práticas pedagógicas que não dialogam com seus mundos no tempo presente.
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Em um movimento oposto à rigidez e falta de sentido da
escola tradicional, Freire (2005) defende a consciência crítica e a
conscientização política e social como focos do processo educacional libertador, no qual os dominados possam se libertar da
situação de opressão a qual os dominadores lhes submetem. Em
um sentido parecido, de acordo com Oliveira (2008), Boaventura
de Sousa Santos propõe um “fazer pedagógico emancipatório”
que contribua com a formação de subjetividades “inconformistas
e rebeldes” (p.102) que lutem pela emancipação social e por uma
sociedade mais igualitária.
É interessante perceber que alguns estudiosos do campo
da Linguística Aplicada que estudam sobre Letramento Crítico vêm
discutindo propostas de uma educação que vão ao encontro do
que Freire e Santos preconizam. Segundo Monte Mór (2015), o
letramento crítico herdou da pedagogia freiriana o caráter político
e ideológico da educação, a consciência crítica, o entendimento da
alfabetização como prática social e, principalmente, a ideia de que
uma educação pautada na formação crítica e cidadã de seus estudantes pode contribuir com a construção de uma sociedade mais
justa e menos desigual. Pautando-se nessa mesma filosofia, Ferraz
(2015, p.89) sugere a “educação em línguas estrangeiras/língua
inglesa” (EELT), na qual o foco não seria a aquisição linguística
mecanicista e técnica, mas sim uma educação emancipatória, “(...)
voltada à conscientização política, criticidade e cidadania. Essa
proposta educacional emancipatória ao ensino de língua estrangeira (LE), ainda tão técnico e preso a estruturas linguísticas, é um
desafio que, enquanto professoras de inglês, procuramos encarar
nos nossos contextos de trabalho a partir, sobretudo, da valorização
dos nossos alunos, suas histórias, suas opiniões e reflexões.
Dessa forma, este estudo pretendeu a problematização do
sistema escolar brasileiro, especialmente o contexto de um município
do estado do Espírito Santo, sob a perspectiva de estudantes do
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ensino fundamental II. Foram postas em foco as vozes e a atuação
protagonista e cidadã dos estudantes de uma escola pública de
tempo integral. Fundamentadas, sobretudo, nos estudos de letramento crítico (MONTE MÓR, 2015; JORDÃO, 2015; FERRAZ, 2015),
de protagonismo juvenil (COSTA, 2001) e nas discussões sobre
escola e sociedade (TRILLA, 2006; OLIVEIRA, 2008; SANTOS, 2010)
buscamos provocar os estudantes, em aulas de Língua Inglesa e de
Protagonismo, a refletirem criticamente e opinarem sobre o sistema
escolar que experienciam. Diante disto, acreditamos que o protagonismo juvenil e a filosofia do letramento crítico possam ser meios para
que novos caminhos sejam percorridos no cenário educacional.
Este capítulo está dividido nas seguintes partes: inicialmente
apresentamos a introdução ao estudo para, então, seguirmos para
as teorizações nas quais nos apoiamos para desenvolver esse
estudo. Em seguida, apresentamos a metodologia e o contexto
da pesquisa para, assim, discutirmos os dados e, por fim, ponderarmos algumas reflexões finais.

Sobre o Letramento Crítico
Conforme nos relata Kleiman (1995), o conceito de letramento
vem do inglês literacy e seus preceitos seguem os caminhos da
pedagogia crítica de Paulo Freire (2001). O(s) letramento(s) é(são)
um conjunto de modos culturais e práticas sociais através das quais
os sujeitos envolvidos constroem relações de identidade e poder.
Essas práticas, as quais usam a escrita para fins específicos, sendo
reflexo de valores, crenças e ideologias políticas e tem consequências sociais, afetivas e linguísticas no desempenho dos interlocutores.
Os eventos de letramento são descritos em Kleiman (1995,
p. 40), com respaldo de Scribner e Cole (1981), como sendo “situa-
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ções em que a escrita constitui parte essencial para fazer sentido da
situação, tanto em relação à interação entre os participantes como
em relação aos processos e estratégias interpretativas”, sendo
construídos com base na cultura e nas estruturas de poder da
sociedade onde são praticados. Tais eventos são proporcionados
por diferentes agências constituídas por instituições sociais, como a
família, a igreja, o trabalho, o grupo de amigos, a internet, etc. A mais
importante das agências de letramento, a escola, é um espaço coletivo onde os participantes vivem experiências constantes e recursivas, através das quais buscam construir conhecimento (KLEIMAN,
1995). As realidades presentes no contexto escolar são multiversas,
ou seja, são múltiplas e variadas, pois são diretamente relacionadas
à práxis de viver de cada participante (MATURANA, 2002).
Apesar da grande relevância da escola, o letramento antecede a alfabetização, ou seja, o processo se inicia a partir do
momento que a criança começa a interagir através dessas práticas
no seu meio social. Kleiman (1995) também destaca que os eventos
de letramento dos anos pré-escolares são distintos entre os grupos
sociais. Enquanto os pais com alta escolarização estimulam seus
filhos a desenvolverem a criatividade e a criticidade ao lhes fazerem
perguntas que extrapolam, por exemplo, a simples leitura de um
livro, os pais com baixa escolarização não estendem as práticas
de letramento a outros contextos. Não há encorajamento para que
criem histórias ou para que reflitam sobre o funcionamento ou uso
de determinado objeto. Tais diferenças não são necessariamente
refletidas nos primeiros anos de escolarização, porém, quando há a
necessidade de que a criança estenda suas práticas de letramento
a outros contextos, o aprendiz que teve pouca ou nenhuma prática
discursiva apresenta muitas dificuldades e pode não ser capaz de
seguir adiante. Dessa forma, vemos que a escola, assim como
outros contextos de aprendizagem, pode agir como um catalizador
de diferenças (KLEIMAN, 1995).
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O viés crítico do letramento revelou-se com contribuições da
teoria crítica de educação, com a influência de Freire. Em linhas
gerais, o letramento crítico está pautado na contemporaneidade e
suas práticas sociais, na problematização das questões sociais e
de ordem minoritárias, nas filosofias pós-estruturalistas e na busca
pela ruptura com as epistemologias convencionais. As práticas
sociais vão além da leitura da palavra e alcançam a leitura crítica
do mundo. Portanto, o letramento tem o poder de provocar uma
reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos e, como resultado,
sobre as possibilidades de transformá-lo.
Corroboramos Monte Mór (2015) e Ferraz (2016) que
concebem o termo crítico sob três pontos de vista, a saber, como
construção de sentidos, suspensão das verdades e como ruptura.
Acreditamos que essas três visões estejam interligadas, pois uma
suspeita pode gerar uma ruptura que irá construir novos sentidos
ou uma nova construção de sentidos pode gerar uma suspeita que
cause uma ruptura que suscite novas construções de sentido.
Contudo, ao tentar definir o que entendemos por crítico já
desfaz, no nosso ponto de vista, um pouco a ideia central do que é
crítico, pois cada um irá formular suas ideias sobre tal conceito. Cada
perspectiva, ou seja, cada concepção do que venha a ser letramento
crítico é construída individualmente a partir de vivências dialógicas.
Em diálogo com com Santos (2010) sobre o pensamento pós-abissal
e a ecologia dos saberes, assumimos o termo crítico como ruptura,
ignorância, uma forma de justiça, tolerância, interação e diversidade
epistemológica. Ser crítico é romper e se transformar, é estar alerta,
aberto às novas opiniões e em um estado permanentemente reflexivo, é pensar “out of the box”, para além de concepções arraigadas.
É deixar que outras possibilidades surjam, que verdades sejam revisitadas e outros e vários sentidos emerjam.
Em sintonia com Jordão (2015, p.81) que afirma que para o
letramento crítico, o conhecimento é “(...) saber construído socialmente
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e sempre ideológico, incompleto, deslizante, múltiplo e relativo; é saber
sempre passível de contestação, questionamento e transformação”.
Foi esse tipo de conhecimento que tentamos construir nas aulas de
língua inglesa e de protagonismo propostas para este estudo.
Os diálogos entre o letramento crítico e o protagonismo
partem da premissa de que as práticas educativas devem estar
engajadas na expansão da perspectiva do aluno, encorajando o
desenvolvimento de posicionamentos, com uma abordagem ativa
e instigante. Portanto, o desafio para educadores é o de quebrar
o paradigma tradicional por meio de práticas sociais críticas que
promovam oportunidades para que desenvolvam as competências
e habilidades necessárias à sociedade globalizada e se tornem
protagonistas, exercendo sua cidadania.

Sobre o protagonismo juvenil
A palavra protagonismo é correntemente usada com o
sentido de ator ou personagem principal. Porém, no âmbito das
políticas públicas voltadas à juventude, o protagonismo é incentivado para que os próprios jovens sejam envolvidos na solução
dos problemas, para que eles contribuam na formulação de ações
sociais. Na visão de Costa (2001, p.18), o protagonismo juvenil “(...)
designa a participação de adolescentes atuando como parte da
solução e não do problema, do enfrentamento de situações reais na
escola, na comunidade e na vida social mais ampla”. Desse modo,
a noção de protagonismo juvenil pode ser problematizada a partir
das necessidades observadas próprios jovens em seu meio social
e relevadas em seu discurso.
No escopo da Linguística Aplicada, embora ainda pouco
conhecido, o conceito de protagonismo pode ser debatido a partir
dos estudos nos quais a vida social dos estudantes seja represenSU MÁR I O
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tativa para a análise e interpretação dos dados. Como na pesquisa
narrativa, metodologia usada no presente estudo, usa-se a construção do discurso dos estudantes para tentar identificar seu locus
de enunciação e tentar “fotografar” sua verdade sobre o mundo e a
realidade que o cerca. Nesta direção, o conceito de protagonismo
usado para a interpretação das narrativas dos estudantes, remete-se à participação social de uma juventude que influi nos acontecimentos de maneira transformadora, solidária e crítica, exercendo
a cidadania de forma consciente. Os desdobramentos das ações
pautadas no protagonismo são percebidos nos estudantes que se
posicionam à frente das questões sociais, questionando os desafios reais da sua comunidade.
Gonzáles e Gareschi (2009) discutem as intersecções entre
protagonismo social e políticas públicas e, afirmam o caráter coletivo
e inclusivo deste conceito, como vemos nas palavras dos autores:
Nesse sentido, o exercício do protagonismo compreende o jovem
como um ator social que participa de espaços de interlocução política ou que os demanda com vistas à transformação social, a partir
da própria experiência de vida. O jovem teria a intencionalidade de
se abrir para além das fronteiras do individual, buscando atos de
solidariedade e de aproximação com mundos e projetos que impulsionassem ideais de uma vida mais autônoma e livre (GONZÁLES E
GARESCHI, 2009, p. 50).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do protagonismo está
relacionado à conquista da cidadania crítica e autonomia de um jovem
inserido e engajado em questões sociais pertinentes a sua comunidade.

Metodologia de Pesquisa
Pesquisa Narrativa
Esta pesquisa é de natureza qualitativa por ter seu foco no
processo de aprendizagem e no tipo de investigação realizada,
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preservando o ponto de vista do estudante, com sua subjetividade e
individualidade e, buscando uma interpretação holística de sua realidade. Com esse objetivo, os dados foram tratados qualitativamente,
prezando pela auto-observação livre do estudante no contexto de
aprendizagem da sala de aula, com o intuito de descobrir, explorar,
descrever e estabelecer possíveis relações entre a teoria e a prática.
A narrativa oral, na forma de depoimento, é o principal instrumento para coleta de dados. A narrativa, na linha do pensamento
socioconstrutivista, reconhece a existência de mais de uma realidade ou verdade, as quais são características importantes na
escolha de método de investigação que visa compreender a diversidade na sala de aula. Quando os estudantes refletem sobre sua
jornada de aprendizagem, as histórias que relatam sobre o passado
e o presente podem transformar as práticas futuras.
A consciência de uma vivência é construída durante o
processo de contar a história, pensamento que é corroborado por
Maturana (2002, p.212), quando ele afirma que “quando refletimos
sobre nós mesmos, nos encontramos em nossa reflexão e surgimos
nela”. Em contraponto com outras ferramentas de pesquisas, Paiva
(2008) ressalta aspectos emocionais que podem ser capturados
pela narrativa. Ademais, as narrativas possibilitam que as experiências sejam contadas a partir da memória e emoções e não somente
sobre fatos e resultados. Em consonância, Barcelos (2006, p.148)
argumenta que “elas são os referenciais através dos quais refletimos
sobre nossas experiências e as reconstruímos baseados em novas
percepções e experiências”. Portanto, defendemos a riqueza das
narrativas e a relevância de escutar as histórias que os aprendizes
têm a nos contar, tendo-os como parceiros e propondo espaços
para reflexão e transformação.
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Contexto de Pesquisa
A instituição de ensino onde a pesquisa foi desenvolvida é uma
das poucas do município que funciona em tempo integral, na qual os
alunos possuem uma carga horária de oito horas/aula diárias com
intervalos de vinte minutos durante manhãs e tardes e outro de uma
hora e vinte minutos para o almoço oferecido pela escola. Os profissionais do magistério que atuam na área pedagógica dedicam-se exclusivamente à instituição e possuem carga horária de quarenta e quatro
horas semanais, divididas entre tempos de aula e planejamento.
O currículo é dividido entre disciplinas da Base Nacional Curricular
Comum e as diversificadas – projeto de vida, protagonismo, orientação de estudos, educação científica e eletivas. De acordo com a
Secretaria Municipal de Educação, esse projeto de ensino visa a uma
formação integral dos estudantes, o que engloba três eixos fundamentais, a saber, a formação acadêmica de excelência, a formação
para a vida e a formação para o desenvolvimento das competências
do século XXI. O centro de todo o projeto escolar é o estudante e o
seu projeto de vida, portanto, os princípios que regem as ações na
escola de tempo integral são a educação interdimensional, a pedagogia da presença e o protagonismo. Trata-se de um modelo pedagógico baseado em um conjunto de práticas e vivências que tem
como foco a criação de espaços e condições que priorizem a participação autônoma dos estudantes nas diversas situações escolares.
Dessa forma, entendemos que o desenvolvimento pessoal e social
dos estudantes e o despertar para uma ação protagonista são prioridade neste modelo escolar.
Diante desse cenário, alinhamos um dos princípios da escola
de tempo integral, o protagonismo, à base filosófica do letramento
crítico, orientadas pelas premissas da pesquisa narrativa, como já
descritas anteriormente, e desenvolvemos um bloco de cinco aulas
de inglês e quatro de Protagonismo em cinco turmas no Ensino

SU MÁR I O

70

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Fundamental II problematizando o sistema educacional brasileiro e,
em especial, o capixaba.
Uma das pesquisadoras - Thalita Rezende - atuava como professora de ambas as disciplinas e os dados foram coletados por meio de
gravação de áudio das discussões, observações e notas de campo
das pesquisadoras. Neste capítulo, trazemos um recorte do estudo
por meio da discussão dos dados de uma classe, o nono ano (treze
estudantes), uma vez que esses alunos já experienciaram toda a etapa
do ensino fundamental. De um total de treze estudantes, onze foram
participantes da pesquisa com o consentimento de seus responsáveis.
A inspiração para esse tema foi o movimento de ocupação
estudantil secundarista e universitário deflagrado entre os meses
de outubro e novembro de 2016 em inúmeros estados brasileiros,
inclusive no Espírito Santo. Tivemos a grata oportunidade de presenciar algumas ocupações e dialogar com os estudantes sobre suas
reivindicações de luta política, social e educacional. Alguns depoimentos sobre o sistema educacional nos inquietaram como professoras. Secundaristas diziam de seus anseios por uma educação
que fizesse sentido em suas vidas e na qual tivessem uma participação crítica ativa. Pautadas na filosofia de uma educação crítica e
protagonista, consideramos que também era preciso ouvir o que os
estudantes do ensino fundamental pensavam sobre o sistema de
ensino no qual estamos inseridos.
Planejamos um bloco de aulas que provocasse uma reflexão
crítica nas turmas e motivasse o debate entre os estudantes.
Optamos por selecionar materiais multimodais – vídeos, músicas,
figuras – com input em inglês, além de apresentar expressões
que os estudantes poderiam utilizar nos debates para dar opinião,
concordar e discordar (In my opinion; I believe that; I agree; I disagree etc.). Na primeira aula, pensamos em algumas perguntas que
disparassem uma reflexão inicial sobre o sistema educacional (anexo
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1). Nas aulas seguintes, levamos para debate a música e o clipe
“Another brick in the wall” (1979) da banda Pink Floyd, uma imagem
da internet (anexo 2), o trecho inicial do documentário “A educação
proibida” 6(2012) de Germán Doin, um vídeo do youtube intitulado
“The people x the school system”7. Para finalizar essa sequência,
motivamos os estudantes a realizarem uma pesquisa sobre escolas
inovadoras no Brasil e a pensarem sobre a escola que sonham e
juntos desejam construir em seu contexto. Este trabalho final ainda
estava em desenvolvimento, portanto não trazemos esses dados
para a discussão neste capítulo. 				
Para organizar a interpretação dos dados, fizemos a transcrição dos áudios e buscamos, inicialmente, por temas comuns que
surgiram nos debates para nortear o estudo. Em seguida, apresentamos nossas considerações a respeito das reflexões dos estudantes.

A instituição escolar do século XXI: escola do passado,
presente ou futuro?
Trilla (2006) discorre sobre a escola tradicional do século XIX
e início do século XX a partir de interpretações de textos de autores
que escreveram histórias sobre recordações de suas experiências
na escola. O autor fala sobre a monotonia, o tédio, a rotina cansativa, os castigos escolares, a relação professor-aluno como adversários, a tentativa da escola de padronizar os estudantes, enfim, a
infelicidade que os educandos viviam nas escolas nesse período.
Pelos relatos dos estudantes, a escola na qual estudam e o ensino
que experienciam ainda possuem algumas características dessa

6. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rlardd7xfFE. Acesso em 15 de dezembro
de 2016.
7. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O6aKFVKkznI. Acesso em 15 de dezembro
de 2016.
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escola tradicional, porém apresenta práticas inovadoras que podem
apontar para um novo caminho na educação básica pública.
Optamos por pontuar e discutir as reflexões e os temas mais
abordados pelos estudantes durante os debates. Toda a nossa
interpretação foi pautada em uma visão êmica, a partir do ponto de
vista dos estudantes, a partir do nosso locus de enunciação como
professoras adeptas a um tipo de educação crítica e transformadora.

“A gente aprende a competir na escola”
Um dos temas citados pelos estudantes foi a competição
que, segundo eles, é estimulada pela escola. Eles citaram discursos
de profissionais comparando seus desempenhos escolares, bem
como falas comparativas entre escola pública e particular. Além
disso, é também mencionada a concorrência que os estudantes
poderão enfrentar no mercado de trabalho, conforme mostram os
excertos a seguir:
(Excerto 1)
Lucas: A gente aprende a competir na escola.
Professora: Como assim?
Lucas: O professor chega assim: “você vai fazer isso pra poder competir
naquela faculdade, na vaga de emprego”, “você tem que fazer isso pra
você ser melhor que a escola particular”, “você tem que fazer isso pra
passar numa prova onde tem gente de escola particular”.
(Excerto 2)
Professora: Vocês competem entre si?
Luiz: Sim, muito.
Afonso: Até os coordenadores ficam falando “nós estamos contando
com você na prova do Ifes” e os outros alunos ficam como? A gente
é burro então, a gente é burro. Aí a gente fica achando que é burro e
os outros são mais inteligentes que a gente.
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Afonso comenta a comparação feita por coordenadores entre
o desempenho dos estudantes do nono ano, referindo-se à capacidade de alguns e à incapacidade de outros de serem aprovados
na seleção para o ensino médio em um instituto federal. É fato que
esse comentário, de alguma forma, tocou Afonso a ponto de ele
relatar que se considera “burro”. É preciso que os educadores
tenham cuidado e reconheçam o aspecto emocional do processo
de ensino-aprendizagem (HARGREAVES, 1998; ZEMBYLAS, 2004),
pois uma colocação dessa pode interferir negativamente na vida
estudantil e pessoal do adolescente.
Apesar de concordar que a escola ensina os estudantes a
competirem, Larissa pondera que “compete quem quer”, reconhecendo a autonomia dos adolescentes e a possibilidade de escolha
crítica entre aquilo que é válido ou não para suas vidas. Já o estudante Ítalo acredita que a escola apenas exponha a competitividade que é “da natureza humana porque ela vem desde o seu
nascimento, desde a concepção é uma corrida, você tem que ser
o primeiro a chegar”. Ele crê, ainda, que a escola apenas reforce a
competição que é cobrada pela sociedade: “hoje como o mundo
já é bem competitivo, acho que as escolas não incentivam tanto a
competição, o mundo já é competitivo”. Pode-se interpretar que o
discurso capitalista neoliberal da naturalização da competição está
presente na visão desse estudante, para ele é algo próprio do ser
humano. Em contrapartida, para Maturana e Verden-Zoller (1996), a
história da hominização está baseada no amor - aceitação do outro
como legítimo na convivência - pois foi no relacionar amoroso, na
aceitação e preservação da vida que a espécie humana evoluiu.
Por isso, esses autores consideram os humanos como “animais
amorosos”: “Isso significa que o amor é a base da nossa existência
humana. Talvez nossa espécie devesse ser chamada de Homo
sapiens amans, já que nós temos, ou ainda temos, a fisiologia
de seres amorosos em todas as idades” (MATURANA; VERDENZOLLER, 1996, p.7).
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Segundo esse pensamento, a competição vai de encontro à
nossa biologia amorosa porque a nega e, por conseguinte, provoca
sofrimento quando competimos. É exatamente isso que Lucas pontua
quando a professora os indaga como se sentem em relação à competição: “A gente sofre porque se a gente perder, a gente vai ficar triste”.
Em toda competição alguém irá ganhar e a grande maioria irá perder.
Acreditamos que essa dicotomia ganhadores versus perdedores seja
cruel em qualquer tipo de relação, mas, principalmente, na educacional.
Por outro lado, Ítalo pensa que “a sensação da conquista é
bem maior que a tristeza da derrota. A recompensa que você tem ao
ganhar é bem maior que o da derrota. Então estimula mais a pessoa
a querer vencer”. De acordo com Trilla (2006), essa conduta do estímulo à competição é própria da escola tradicional que, segundo o
autor, pratica a emulação:
Emular significa, segundo o dicionário: “imitar as ações de outro, rivalizar com ele, procurando igualar-se a ele e ainda superá-lo”. Pois bem,
a escola tradicional joga com isso: por um lado, quer deixar todos
padronizados e, por outro, estimula a competição porque pretende
estimular “mediante” a competição. Dessa forma, uniformiza, mas
também divide, classifica e hierarquiza (TRILLA, 2006, p. 37).

Concordamos com o pensamento do pesquisador, pois
além de criar mecanismos para tentar padronizar os estudantes –
seriação, uniforme, livro didático -, esse modelo de escola pode
acabar estimulando a segregação, o preconceito e a exclusão por
meio do incentivo à competição.
As narrativas evidenciam que alguns estudantes já são
capazes de fazer uma leitura crítica da postura dos professores
que instigam a competitividade, apesar de eles ainda não serem
capazes de se posicionarem claramente contra a cultura imposta.
Este pode ser considerado um primeiro passo no sentido da ruptura
com o papel do aluno esperado pela escola tradicional, onde todos
devem disputar entre si para que somente um seja eleito o melhor.
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“Você vai trabalhar atrás de balcão”
Apesar de não mais existir o castigo físico como punição para
alunos – como mostra o clipe da música “Another brick in the wall”
– os estudantes relatam outras formas de violência que ganham
espaço na escola, como a verbal, a psicológica e a emocional.
Trilla (2006) relata que a escola tradicional do passado era
lembrada por castigos físicos, tais como o uso de réguas e bambu
para punir estudantes. Ele comenta que a proibição do castigo físico
no ambiente escolar foi uma grande conquista, contudo outras formas
de punição foram aprimoradas, como as “cópias intermináveis” e a
“penalidade sobre o tempo livre”. Adicionamos a essas, a violência
emocional que alguns participantes desse estudo relataram.
O aluno Fábio relata ter escutado de um profissional da instituição que ele “não iria ser ninguém” e iria “trabalhar atrás de balcão”.
Esse comentário parece ter impactado este adolescente, uma
vez que ele o repetiu por diversas vezes nos debates. Outro aluno
também comentou que já ouviu um professor dizer “(...) que aposta
tudo o que ele tem que o aluno não vai passar”. Para Larissa, essas
falas são para “incentivar o aluno a estudar mais”. Já Camila defende
que “falando isso, os professores rebaixam o aluno, faz eles desacreditarem deles mesmos. Aí o aluno vai pensar que não vai dar certo,
não adianta eu tentar”. É fato que diferentes pessoas podem receber
esses comentários de formas diversas, isso pode servir de motivação
para a pessoa persistir, mas também pode desestimular o estudante,
o contrário do que a educação deveria pretender.
Além disso, Afonso aponta a “coordenação” como o lugar
que menos gosta de frequentar dentro do ambiente escolar: “porque
você não pode fazer nada, tudo os professores reclamam e tudo
falam “vai pra coordenação”. Para esse aluno, a coordenação é o
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local da punição e repreensão, o local para onde os professores o
encaminham quando infringe alguma “regra disciplinar”. A própria
figura do coordenador na escola é vista pelos estudantes como
uma figura repreensiva, “o policial”, como afirma Luiz.
Como podemos notar, o contexto descrito nas narrativas dos
alunos está em consonância com Trilla (2006), mesmo naquelas
instituições que buscam oferecer aos estudantes um novo modelo
de ensino, como no caso de onde este estudo foi conduzido. Pelos
relatos, percebemos que muitos profissionais ainda perpetuam
a visão cultural de que a educação de qualidade é privilégio das
classes dominantes e, por isso, os estudantes de escola pública
são fadados ao fracasso (e ao descaso) e aqueles que ousam se
rebelarem, são punidos com a humilhação simbólica de serem
“mandados para a coordenação”.

“A escola é importante para você ter um futuro melhor e ser
alguém na vida”
Para a maioria dos participantes da pesquisa, o papel da
escola em relação à preparação para o mundo do trabalho é nítido
e a associação entre os estudos e o “futuro” é muito citado, mas
parece que a escola não faz sentido para o tempo presente dos
estudantes, como mostram os excertos:
(Excerto 3)
Fábio: Querendo ou não você precisa estudar pra você ter oportunidades de emprego porque hoje em dia só tem pessoas no mercado
de trabalho que tem ensino médio completo, pós-graduação e se
você não estudar você vai ficando pra trás.
(Excerto 4)
Ítalo: O importante hoje da escola é ensinar cada vez mais pro aluno.
No caso de você arrumar um emprego, o cara vai contratar quem
sabe mais.
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Sobre esse assunto, Lucas tece um comentário perturbador: a escola “prepara a gente pra ser um cara que vai trabalhar numa empresa, tipo assim, os caras querem que a gente seja
mandado. Eles querem que a gente seja mandado, na verdade”.
Quando indagado pela professora sobre o que ele queria para a
sua vida, independente do sistema, ele respondeu “eu não quero
mandar nem ser mandado”. A ruptura, a suspensão da verdade e
a construção de sentidos são nítidas nesse pensamento autêntico.
Lucas julga que a escola quer que ele perpetue sua condição de
“oprimido” na sociedade (FREIRE, 2005) e se posiciona contrariamente a isso. Além disso, ao ser questionado sobre sua postura em
relação a essa questão, ele afirma não querer ser nem o oprimido,
nem o opressor. Pode-se imaginar que esse aluno experienciou uma
educação libertadora que Paulo Freire tanto advogava, a qual adota
uma pedagogia que “(...) faça da opressão e de suas causas objeto
da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento
necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se
fará e refará” (FREIRE, 2005, p. 34).
A falta de associação entre a escola e o tempo presente
pode estar relacionada ao fazer pedagógico na escola que não faz
muito sentido para os estudantes, como pondera Fábio: “o método
de ensino é muito repetitivo, primitivo. É o mesmo para todos os
alunos, as mesmas provas, mesmo tudo”. Os participantes, de
modo geral, acreditam que isso seja injusto, como justifica Lucas:
“Tem pessoas que não conseguem acompanhar e acabam ficando
atrasados e achando que não tem potencial suficiente, que não tem
capacidade. E isso acaba atrasando ao invés de ajudar”.
Trilla (2006) argumenta que o ensino na escola tradicional se
dá “a partir de conteúdo vazio de significação tanto para o aprendiz
quanto para o professor” (p. 40) e que para essa escola “(...) todos
devem aprender exatamente o mesmo e ao mesmo temo, independentemente de seus interesses e motivações ocasionais, da diversidade de ritmos de aprendizagem” (p.48).
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Fábio comenta sobre o desinteresse da escola por seu
contexto social e história de vida: “Em nenhum momento quiseram
saber onde eu vivo, como é que é a situação. Não chegam pra
perguntar quantas pessoas moram na minha casa, só em pesquisa”.
Isso pode ter despertado a contrapartida do desinteresse de Fábio
pela escola, uma vez que não se sentiu acolhido como indivíduo.
Ele afirma, ainda, que “a escola te prepara para o mundo lá fora”, ou
seja, ele percebe a escola como um lugar isolado da realidade. Trilla
(2006) menciona o isolamento da escola: “mais além dos muros da
escola, a luminosa vida; de suas portas para dentro, um transcorrer
sombrio. (...) é como se a escola, a escola tradicional, fosse sempre
um mundo à parte, um mundo que falsifica tudo o que apresenta”
(TRILLA, 2006, p. 29).
Esse estudioso alerta para a separação entre o interior e o
exterior da escola, sendo seus muros representativos da dicotomia
entre o que desperta o interesse do estudante dos portões para fora
e a obrigação exaustiva para dentro. Somam-se a essas, a falta de
motivação dos estudantes e dos professores. Acreditamos que a
realidade da sala de aula deva dialogar com o que o aluno vivencia
além dos muros da escola, de forma que a educação consiga
dar-lhe oportunidades para que desenvolva um olhar crítico para o
mundo que o cerca. Defendemos que para que haja uma conexão
real entre o fazer pedagógico e a conquista da autonomia intelectual
e social do aluno, sua formação deve ser global, o que significa ir
além do currículo pré-definido e imposto.

“Essa escola ajuda a gente a montar o nosso projeto de vida”
Apesar de a escola de tempo integral em questão se assemelhar em alguns pontos à escola tradicional descrita por Trilla (2006),
é perceptível, pelas reflexões dos participantes do estudo, algumas
atitudes que apontam em direção à uma pedagogia transformadora.
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Apesar de muitos estudantes ponderarem que o turno integral
é cansativo devido à rotina de nove horas diárias dentro da escola,
eles acreditam que as vantagens superem o desgaste físico. Dentre
os aspectos positivos destacados, a parte diversificada do currículo
é o tema mais recorrente. Sobre isso, Larissa pondera que a escola
“ajuda a gente a montar o nosso projeto de vida, e os professores
nos ajudam a estudar pra gente ser alguém na vida e nos orientam
bastante”. Nas aulas de projeto de vida, os estudantes são incentivados a sonhar e planejar metas e estratégias para alcançarem seus
objetivos, além de discutirem valores e princípios considerados relevantes para a vida em sociedade e desenvolvimento pessoal.
Camila, por sua vez, diz gostar mais dos clubes de protagonismo e das aulas de orientação de estudos (quatro aulas semanais
reservadas para que os alunos possam estudar livremente e realizar
as tarefas solicitadas pelos professores). Ela explica que os clubes
de protagonismo são “(...) uma aula que alunos ensinam uma
coisa interessante para alunos, uma coisa diferente que não tem
na sala de aula”. Percebe-se que Camila faz um contraponto entre
os clubes que ensinam “coisas” interessantes e a sala de aula que,
por sua vez, apresenta “coisas” desinteressantes. Ítalo menciona
as disciplinas de projeto de vida, as eletivas e os clubes de protagonismo como atividades pelas quais mais se interessa na escola.
Eduardo pondera gostar mais das aulas de educação física, um dos
poucos momentos em que os estudantes têm a oportunidade de
movimentar o corpo. Afonso e Fábio dizem gostar mais do horário
do almoço porque é um tempo em que podem descansar.
A oportunidade de estreitamento nas relações afetivas com
os colegas e professores também é mencionado pelos alunos. Nas
palavras de Camila, “(...) os professores são legais com a gente,
eles cooperam com a gente”. Ítalo afirma que o que mais gosta
na escola integral é a oportunidade de ter um relacionamento mais
próximos com colegas, professores e coordenadores pelo fato de
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passar mais tempo no ambiente escolar. A tutoria, uma dinâmica
dessa escola na qual os estudantes escolhem um profissional do
magistério para ser seu tutor, é mencionada por Ítalo como uma
oportunidade de “ajuda na vida pessoal” do estudante. Assim como
os participantes, acreditamos que essa aproximação na relação
aluno-aluno e aluno-professor seja uma das prerrogativas para uma
educação transformadora.
Em relação a possíveis mudanças no sistema de ensino e
funcionamento da escola, os estudantes teceram importantes considerações. Ítalo anseia por “um sistema escolar com mais envolvimento da família e faria um ciclo, cada um incentivando e ajudando
o outro”. Larissa “colocaria mais aulas do que só Português e
Matemática. Colocaria mais artes, educação física, dança. E colocaria mais diálogos assim, não só na cadeira, sentados em fileira”.
Assim como Larissa, Ítalo mudaria a carga horária das disciplinas: “O
português é a nossa língua né, tudo o que você vê, uma placa promovendo um evento, tá em português. Acho que não precisaria de tanta
aula. Eu colocaria mais aulas dinâmicas, como atividades físicas ou
aulas mais culturais também”. Luiz deseja ter “mais aulas de exercícios físicos e mais tempo de recreio”. Como se pode perceber, os
estudantes apontam mudanças reais em relação à escola tradicional,
contudo, identificam pontos que precisam ser revistos para que a
escola se torne ainda mais dinâmica, agradável e justa.

Reflexões finais
Trilla (2006) indica que para transformar uma realidade é preciso
conhecê-la. Adicionamos a esse pensamento a necessidade de
questionar as diferentes realidades e acreditamos ter construído esse
diálogo provocador com os estudantes neste estudo. Entendemos
que os modos como os indivíduos se engajam nas práticas sociais
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são os caminhos que podem propiciar a emancipação e levar à
construção do conhecimento. Faz-se urgente, como apontado pelos
próprios participantes, que a escola propicie experiências significativas e transformadoras para que eles possam, de fato, conquistar sua
autonomia intelectual e social por meio da educação.
Uma outra discussão que se faz pertinente diante das questões sociais contemporâneas é a incorporação, no dia-a-dia escolar,
de práticas de letramentos que provoquem questionamentos sobre
o papel aluno e do professor. Papel esse que precisa ser reconfigurado a partir do momento que uma reinvenção da escola é urgente.
As realidades pedagógicas devem flutuar em torno de pautas que
possam, de fato, fomentar criticidade e transformações sociais.
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Anexo 1
Group talk:
How is your experience at school?
Do you like your school? Why?
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What can you say about previous experiences?
What do you like most about school?
What do you like least about school?
Is school important? For what?
During all these years you’ve been at school, can you list
positive experiences?
What about negative experiences?
Do you think school contribute to your personal and social life?
Do you think school contribute to your professional life?
If you could change anything in the school system, would
you? And what would it be?

Anexo 2
Imagem
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Neste capítulo buscaremos refletir a partir de algumas características e diferenças entre as concepções de Ensino de Língua
Inglesa (ELT – English Language Teaching) e Educação Crítica em
Língua Inglesa (FERRAZ, 2015; 2016; MATTOS; FERRAZ; MONTE
MÓR, 2015), sugerindo que o ELT se movimente em direção a uma
Educação Crítica em Língua Inglesa, no sentido de acompanhar as
mudanças da sociedade contemporânea e do mundo globalizado,
além de comprometer-se com seus contextos de atuação e contribuir na construção de sentidos menos aprisionadores.
Para tanto, traremos um recorte da análise dos dados
gerados em uma pesquisa de mestrado (FONSECA, 2018)8 realizada em uma escola pública de uma comunidade desfavorecida/de
periferia da região Sudeste do Brasil, em que a Educação Crítica em
Língua Inglesa se constituiu como caminho a ser percorrido e como
objetivo a ser alcançado.

O Ensino de Língua Inglesa (ELT)
O Ensino de Língua Inglesa foi fortemente impulsionado a
partir dos programas norte-americanos de ensino de língua estrangeira durante a Segunda Guerra Mundial, inspirados no Outline
Guide for the Practical Studies of Foreign Languages (1942), de
Leonard Bloomfield. Grandes quantias de dinheiro foram despendidas com o objetivo de desenvolver métodos sofisticados de
ensino. Em busca de objetividade, os métodos desenvolvidos a
partir das teorias de Bloomfield seguiam uma linha mecanicista,
estruturalista e linear, partindo das unidades mais simples para as
mais complexas. Essa postura mecanicista baseou-se na psicologia
behaviorista de Skinner, que defendia o comportamento humano
8. Este capítulo é um recorte da dissertação de mestrado de Fonseca (2018), pela Universidade
Federal do Espírito Santo, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).
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como uma resposta a um estímulo. As teorias bloomfieldianas inspiraram métodos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras
que predominaram durante décadas, e que ainda hoje podemos
encontrar em práticas como o “drilling”, que consiste na repetição
de frases ou estruturas prontas para memorização.
Na busca de um método eficiente, as práticas pedagógicas
eram compactadas em modelos que se pretendiam aplicáveis a qualquer público em seus mais variados contextos. Os objetivos linguísticos que se pretendia alcançar não contemplavam o caráter social e
cultural da linguagem, resultando na manutenção de projetos hegemônicos imperialistas e na supressão de perspectivas e particularidades
dos contextos em que tais modelos pedagógicos eram aplicados.
A partir dos anos 90, no entanto, alguns linguistas aplicados
passaram a questionar a busca por um método ideal, chegando,
inclusive, à proposta de um movimento para além do método
(KUMARAVADIVELU, 2006).
No que tange à discussão aqui pretendida, o ponto de partida
para o questionamento da concepção tradicional de ensino de
língua inglesa (ELT) e de suas práticas pedagógicas se dá a partir
do momento em que pensamos sobre o estado atual (ou sobre os
discursos que circulam) da área de ensino de língua inglesa em
muitos contextos de nosso país. Podemos levantar algumas das
crenças com as quais nos deparamos com certa frequência: “O
ensino de inglês no ensino regular, principalmente no ensino regular
público, não funciona”; “Minhas aulas de inglês em toda minha vida
escolar (fundamental e médio) se resumiram ao verbo to be”; “Não
sei nada de inglês”. O que todos esses discursos (realidades) têm
a ver com o ensino tradicional de línguas? Podemos levantar mais
algumas suspeitas. Mattos e Ferraz (2019, no prelo) falam sobre a
escola tradicional e sobre o que significava ensinar línguas estrangeiras no Brasil há duas décadas. Embora voltados especificamente
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para o contexto do ensino público no estado de São Paulo, corroboramos a constatação de que o ensino era então reduzido somente
às práticas textuais e de leitura, que as aulas eram ministradas em
português, que as atividades de tradução e leitura instrumental eram
rotineiras, que existia a crença de que o inglês da escola pública
não funcionava e de que os alunos não seriam capazes de aprender
a língua. E, a partir desses discursos, as escolas e cursos privados
de ensino de línguas se fortaleciam como alternativa efetiva para
o ensino e aprendizagem de língua estrangeira, ainda que fossem
privilégio de poucos.
Ao apresentar este quadro acerca do ensino tradicional
de língua inglesa, Mattos e Ferraz lançam a seguinte provocação: “passados mais de vinte anos, o que mudou?” (Ibid., p.
9). Acreditamos que esse questionamento seja muito pertinente à
discussão que pretendemos propor, já que ainda hoje observamos,
em muitos contextos, práticas bastante positivistas que prezam pela
objetividade do conhecimento e buscam padronização, cientificidade, centralidade e, dessa forma, contribuem para a perpetuação
de modelos hegemônicos que reforçam crenças como a do falante
nativo, da pronúncia correta ou ideal, etc.
Assim, quando falamos de ensino de língua inglesa no Brasil,
seja no ensino público ou privado, as práticas ou metodologias dos
métodos vigentes, como o áudio lingual, a gramática-tradução, e
até mesmo o método comunicativo/abordagem comunicativa, que
focaliza a oralização através de funções situacionais e dá menos
ênfase à repetições e memorizações, trazem formas de pedagogia
positivistas (Ibid., p. 11) que privilegiam a objetividade, a linearidade, o mecanicismo e a hierarquia, o que remete à educação
bancária de que nos fala Freire (2000), na qual o professor, detentor
do conhecimento (padronizado e fragmentado), cumpre o papel de
transmissão, e os alunos são relegados à posição de receptores,
limitados à assimilação do conteúdo transmitido.

SU MÁR I O

88

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Trilla (2006) alerta para o risco de que essa postura hierárquica tradicional transforme professores e alunos em adversários,
dificultando o processo de ensino e aprendizagem e gerando uma
atmosfera de tensão, que impossibilitaria o diálogo e a construção
coletiva, e resultaria apenas em obediência e silenciamento.
Distantes de refutar a importância do ensino das estruturas
linguísticas, precisamos, contudo, reconhecer que as escolas não
são somente locais de instrução, mas também locais onde a cultura
dominante é ensinada (GIROUX, 1997). Enquanto os aspectos
linguísticos padronizados são privilegiados na busca por eficiência,
alimenta-se a reprodução de conteúdo, o que pode favorecer a
perpetuação de uma única “verdade”, e a omissão e apagamento
da diversidade de vozes presentes em sala de aula. Assim, ignora-se o contexto cultural, social e linguístico no qual o currículo é
aplicado e privilegia-se o discurso hegemônico homogeneizante.
Conforme afirma Giroux (1997, p. 41), é preciso “revelar a
distinção entre a realidade e as condições que escondem a realidade”, pois, para o autor, “aquilo que não é dito é tão importante
quanto aquilo que é dito” (Ibid., p. 36).
Janks (2016) alerta para a reprodução de ideologias a partir
dos textos trabalhados em sala de aula. Em consonância com
sua afirmação de que “os textos são representações parciais do
mundo” (JANKS, 2016, p. 23), podemos pensar não somente no
posicionamento político do autor do texto e as estratégias (linguísticas ou não) por ele utilizadas para conquistar a adesão do leitor,
mas também no motivo pelo qual o professor, a escola, ou mesmo
os autores de um livro didático optaram por determinado texto em
detrimento de outros. Para Janks, “toda escolha situa o que foi selecionado e oculta aquilo que não foi” (Ibid., p. 24).
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Assim, as práticas pedagógicas que focalizam o texto apenas
pelo viés da estrutura gramatical e do habitus interpretativo (MONTE
MÓR, 2016) impedem a expansão de perspectivas e a percepção e
interrupção dos processos privilegiados. E mesmo que a omissão
não aconteça de forma intencional e consciente, ela agirá em benefício de alguma parte e em prejuízo de outra, pois nenhuma escolha
é neutra. Os discursos são socialmente construídos e reproduzidos
em sociedade, e, portanto, devemos estar atentos aos discursos
que nos atravessam para que possamos perceber as diversas
forças que permeiam os nossos pensamentos, valores, identidades,
e assim possamos agir com maior autonomia e criticidade.
A partir das reflexões de Janks (2016) e Giroux (1997),
concluímos que a escola carrega grande responsabilidade sobre
o que ensina, e que a escolha do conteúdo a ser ensinado pode
não ser mera questão de objetividade científica, mas sustenta posicionamentos político-ideológicos que reforçam os processos de
dominação e obediência e as relações de poder (desiguais) na
sociedade. “Se as pessoas se sentirem impotentes diante daqueles
que estão no poder, menos força será utilizada para manter a ordem
estabelecida” (JANKS, 2016, p. 29). E, ainda, “é pela linguagem
que as instituições mobilizam os significados para manter as coisas
como estão” (Ibid, p. 29).
Portanto, o Ensino de Língua Inglesa ou o English Language
Teaching (ELT), área renomada e consolidada em todo o mundo e
que se justifica no discurso da eficiência, pode atuar na manutenção
de uma ideologia dominante que, ao evitar reflexões ou discussões
que evidenciem os processos de exclusão e violência simbólica,
sustenta-se no pensamento positivista que estimula a competição,
a meritocracia, a padronização, dentre outros artifícios que visam
disciplinar e inibir o pensamento crítico e o desenvolvimento da
agência dos sujeitos.
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Repensando o ensino de língua inglesa
Em um mundo globalizado, em que o contato entre as mais
variadas culturas e grupos sociais se faz constante, é preciso romper
o processo hegemônico que continua reproduzindo desigualdades
e injustiças sociais. E, principalmente, se hoje o inglês é a língua que
medeia as conexões globais na maior parte do mundo, acreditamos
ser preciso (e possível) fazer mais que apenas ensinar a estrutura da
língua. Nessa perspectiva, seria (é?) essencial promover os alunos a
sujeitos protagonistas de sua própria história, para que vislumbrem
possibilidades de uso da língua inglesa para a transformação de sua
própria realidade, bem como para a participação no diálogo social e
para o posicionamento político em busca de uma vida melhor.
Sugerimos, assim, que a aquisição de estruturas linguísticas não seja vista como um fim, mas como um meio de desenvolver reflexões, discussões e debates que possibilitem a construção
de sentidos em coesão com as vozes locais. E, para sustentar tal
argumento, traremos alguns dados gerados em nossa pesquisa de
mestrado (FONSECA, 2018) em que, a fim de expandir as perspectivas dos sujeitos participantes em relação à forma pejorativa e negativista com a qual se referiam ao bairro em que viviam (e em que a
escola estava situada), decidimos, juntos, produzir uma revista sobre
o bairro, na qual os alunos, sujeitos protagonistas do projeto, buscariam apresenta-lo em suas mais variadas perspectivas, evidenciando
não somente os problemas locais, mas também as experiências ali
vivenciadas em seu cotidiano, multiplicando as possibilidades de
construção de sentido a partir de seu próprio lugar de fala.
Além de projetar as vozes locais e de fortalecer sua autoria,
a revista possibilitou, por meio da língua inglesa (doravante LI), a
ruptura com os discursos naturalizados a respeito do bairro e de seus
moradores, e a construção de novas articulações mais coerentes
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e relevantes para o contexto. Jordão e Fogaça (2007) propõem o
ensino da gramática de forma contextualizada. “É importante que os
alunos possam usar a LI em contextos comunicativos nos quais os
significados e os procedimentos interpretativos utilizados para construí-los sejam enfatizados” (Ibid., p. 96). Buscamos, assim, incentivar
o questionamento dos construtos hegemônicos divulgados pela
mídia em relação ao bairro, para que os alunos pudessem começar
a imaginar outras significações que resultassem de suas próprias
reflexões e questionamentos. Acreditamos que, se é por meio da
língua e da linguagem que os discursos e as relações de poder se
constituem e se sustentam, somos nós, professores e educadores
que devemos priorizar as reflexões críticas que permitam a construção de conhecimentos diferentes daqueles que homogeneízam e
silenciam, abrindo espaço para conhecimentos que reconheçam a
diversidade e possibilitem o diálogo horizontal.
Considerando que a pesquisa-ação colaborativa aqui compartilhada se realizou em uma comunidade desfavorecida / de periferia, é
indispensável pensar em práticas que focalizem a democratização do
conhecimento para que esses jovens alunos tomem posse de seus
discursos, suas histórias, e passem a participar ativamente na busca
pela resolução e transformação das problemáticas e injustiças que
os subjugam. De acordo com Ferraz (2010), a Educação Crítica em
Língua Inglesa “busca discutir cidadania e democracia por meio do
ensino e aprendizagem da língua” (Ibid., p. 103), o que aproxima a
educação de/em línguas do posicionamento crítico.
Muitas das práticas escolares modernas e tradicionais
estão embasadas em filosofias e tradições que remetem à missão
colonial de disseminar valores “iluminadores” com finalidades civilizadoras (CANAGARAJAH, 1999), ou, como preferimos denominar,
finalidades dominadoras, disciplinadoras, domesticadoras. Essas
práticas tradicionais, além de sustentar os processos hegemônicos
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e perpetuar as injustiças sociais, esquivam-se de atender às necessidades do contexto de atuação, ignorando as experiências, os
conhecimentos, as práticas sociais e as vozes dos alunos.
Embora as situações de injustiça ainda pareçam predominar
em nosso país, observamos, também, que as vozes subalternizadas
estão emergindo e trazendo à tona questões e atravessamentos que
a escola e o ensino tradicionais já não são capazes de responder,
o que requer que a escola se abra ao diálogo, à negociação, e
reconheça que os alunos, participantes de uma comunidade e de
grupos sociais diversos, também trazem consigo diferentes formas
de saber que devem ser consideradas em sala de aula e fora dela.
A escola tradicional, arraigada aos ideais universalistas e
homogeneizantes da hegemonia, apega-se ao autoritarismo como
forma de manter-se no controle, e com isso agrava as tensões entre
o local e o global em sala de aula. A educação deve comprometer-se
com a mediação entre as forças locais e globais, para que o diálogo
prevaleça, permitindo a coexistência das diferentes formas de conhecimento, e possibilitando novas construções que valorizem todas elas.
Canagarajah (1999, p. 16) defende que o processo de
construção de conhecimento ocorre a partir da colaboração entre
os grupos, que buscam o consenso por meio do debate. O autor
acrescenta que é papel do professor ajudar os alunos a questionar toda forma de conhecimento que lhes é apresentada como
“verdade” absoluta.
Podemos concluir, portanto, como nos sugere Giroux (1997,
p.163), que é essencial “tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico”. Para tanto, a escola deve representar um
espaço que possibilita e promove a luta em torno das relações de
poder. As práticas pedagógicas, nesse contexto, devem incentivar
os alunos a refletir criticamente, questionar, problematizar e argu-
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mentar “em prol de um mundo qualitativamente melhor para todas
as pessoas” (Ibid.).

A Educação Crítica em LI: justiça social como prática local
Conforme já mencionado, o currículo aqui aplicado foi
desenhado para atender às necessidades e anseios do contexto
local. Após diálogo e negociação em torno do que escreveríamos
na revista sobre o bairro, e após avaliação do número de aulas que
teríamos para o desenvolvimento e conclusão do projeto, assim
ficou estabelecido o cronograma:
A construção da revista se daria em aulas intercaladas,
sendo uma aula de conteúdo e prática e a aula seguinte seria de
elaboração de alguma das seções da revista, de acordo com o
conteúdo trabalhado na aula anterior. Ou seja, cada duas aulas
corresponderiam a uma seção da revista.
A primeira seção produzida foi a apresentação do bairro.
Nessa parte da revista, os grupos deveriam apresentar o bairro ao
leitor, descrevendo as suas principais características (de acordo com
as suas próprias interpretações). O conteúdo gramatical desenvolvido para esta parte do projeto foi: adjectives, there is / there are,
vocabulary about places (store, bakery, drugstore, church, school,
etc). Focalizando as construções: My neighborhood is ... (adjective) e In my neighborhood there is / there are ... (noun), o professor
Paulo9 sempre partia da narrativa dos próprios alunos, ajudando-os
e encorajando-os a se expressarem e a construírem conhecimento
na LI, de forma interativa, divertida e relevante. O objetivo era que
os alunos conseguissem descrever o próprio bairro de acordo com
o que realmente pensavam, sentiam e viviam diariamente, e não

9. Todos os nomes aqui mencionados são fictícios. A identidade dos sujeitos participantes foi
preservada por questões éticas.
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somente da maneira com a qual eles estavam acostumados a ver,
ler e ouvir na mídia local (tampouco para atender às demandas do
professor/da escola). Após formularem frases e se expressarem
sobre o bairro em LI, a aula seguinte seria, então, de produção
escrita da primeira matéria da revista: My neighborhood.
Cabe destacar que o aprendizado das estruturas linguísticas não se deu de forma mecânica e descontextualizada; ao
contrário, acreditamos que a prática pedagógica aqui relatada
tenha possibilitado maior compreensão de conteúdo, por ter sido
significativa, relevante e situada. A produção dos alunos, em termos
de estrutura linguística, foi ainda tímida e restrita, mas a prioridade
naquele momento era de que todos começassem a se pronunciar
de alguma forma, que se engajassem no diálogo. Para partir do
contexto local e reconhecer as vozes dos alunos, as aulas intercalaram LI e LP10 em ocasiões diversas. De início, os alunos mostraram-se envergonhados e inseguros em relação à expressão oral em
LI e, por essa razão, o professor sempre iniciava o diálogo na língua
materna, visando o engajamento da turma, bem como buscando
identificar, através de seus relatos e narrativas, conexões possíveis
para a construção coletiva de conhecimento. Ao longo do semestre,
percebemos que os alunos se sentiam cada vez menos intimidados
diante da LI, principalmente porque falavam de suas próprias vidas,
de sua própria comunidade. Acreditamos ter sido esse o caminho
mais coerente a se percorrer, já que os alunos haviam relatado anteriormente que a professora anterior só se comunicava em LI na sala
de aula, e que eles se limitavam a copiar o conteúdo do quadro para
depois conseguirem completar os exercícios, já que não entendiam
nada que a professora dizia; ou seja, o diálogo era então inexistente.
Acerca da primeira seção da revista:

10. Língua Portuguesa.

SU MÁR I O

95

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Revista “Conta aí”11 – Seção: My Neighborhood
Revista 1: My neighborhood is big, amazing, messy, dangerous.
Revista 2: My neighborhood is big, there are drugstores, bakeries,
gyms, daycares, churches, schools, supermarket, squares. My
neighborhood there is: forest, medical center, police station, comunity center, ederly house. My neighborhood is good, beautiful,
amazing e dangerous. The people from neighborhood are humble.
Revista 3: In my neighborhood there is sport park, community center,
elderly house. In my neighborhood there are drugstores, bakeries,
gyms, daycares, churches, schools, supermarkets, squares. My
neighborhood is dangerous.
Revista 4: Não teve seção de apresentação, os alunos deste grupo
dedicaram-se somente a criar a capa da revista nessa aula.
Revista 5: In my neighborhood there are good people and workers.
It is a good place to live but some people aren’t friendly! There are
good friends. This is my neighborhood...
Revista 6: My neighborhood is small. My neighborhood dangerous.
My neighborhood bad. My neighborhood is ugly. In my neighborhood
there are supermarkets. In my neighborhood there are squares. In my
neighborhood there is community center. In my neighborhood there
are drugstores. In my neighborhood there are churches.
Revista 7: We live in ‘XYZ’ neighborhood. Here there is medical
center, bakeries, gyms, churches, schools and squares.

Conforme já exposto anteriormente, os alunos inicialmente
se referiam ao bairro de forma pejorativa, ressaltando apenas os
aspectos negativos, e, ainda que tivéssemos problematizado o
discurso da mídia ao longo das aulas, e que eles tivessem conseguido pensar em construções alternativas que tratassem de outros
aspectos do bairro, alguns grupos ainda mantiveram a visão
negativa bastante predominante, o que foi respeitado por ambos
professor e pesquisadora. Em nenhum momento objetivamos a
11. O nome da revista foi escolhido em votação pelos alunos. Não houve qualquer imposição
em relação à língua, já que o objetivo era que a revista despertasse identificação, engajamento,
pertencimento. Destacamos, ainda, que os trechos apresentados foram extraídos sem qualquer
alteração, ou seja, não foi feita qualquer correção gramatical para apresentação dos dados.
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imposição de qualquer saber, mas a negociação e diálogo, sempre.
“O saber democrático jamais se incorpora autoritariamente, pois
só tem sentido como conquista comum do trabalho do educador e
do educando” (FREIRE, 2000). Ademais, esta foi apenas a primeira
seção da revista, ou seja, ainda haveria muito diálogo pela frente. E
não foi objetivo dessa pesquisa velar os problemas, ou romantizar
a realidade. Buscávamos sim, estimular um pensamento crítico que
nos possibilitasse imaginar e perceber outras realidades.
A segunda seção da revista foi denominada “Interview”. Desta
vez, cada grupo deveria escolher algum membro da comunidade
local para ser entrevistado (a). O conteúdo curricular trabalhado
neste momento foi: WH questions.
Em primeiro lugar, cabe aqui destacar que os grupos tiveram
total autonomia para escolher quem entrevistariam. Ao perguntar à
turma quem eles gostariam de entrevistar, ouvimos manifestações
imediatas, como: “Maria!” (funcionária responsável pela limpeza da
escola), “o gari!”, “minha mãe!”, “a líder comunitária do bairro!”, etc.
O processo de elaboração das perguntas que constituiriam a
entrevista também aconteceu de forma democrática e dialógica. O
professor pede aos alunos que digam as perguntas que gostariam
de fazer a essas pessoas. À medida em que os alunos escolhem as
perguntas, o professor conduz à produção das mesmas perguntas
em inglês, sempre partindo das construções e palavras já conhecidas dos alunos, aproveitando para introduzir o conteúdo gramatical necessário a elaboração das perguntas.
Aula 10 (Gravação de vídeo)
Paulo: Agora você já sabe o nome do gari. O que mais vocês podem
perguntar pra ele?
Amanda: Posso te entrevistar?
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Enquanto auxilia na construção das perguntas, o professor
conduz os alunos à interação e produção oral, reforçando a hipótese
de que é possível explorar a comunicação oral na escola regular, e
não somente leitura e produção de texto:
Aula 10 (Gravação de vídeo)
Paulo: Where are you from?
Alunos (várias vozes): “I am...”
William: I am from... Tem que falar o nome da minha rua?
Alunos (várias vozes): Aonde você nasceu!
William: I am from Vitória!

E, assim, com o suporte do professor e por meio da interação, os alunos começam a perceber que eles conhecem algumas
palavras e estruturas e se sentem mais seguros para participar e
ajudar na construção coletiva.
Outras perguntas sugeridas pelos alunos foram: Qual a sua
profissão? O que você acha do bairro? Você gosta do bairro? O que
você gosta e não gosta no bairro? Percebemos aqui a postura crítica
dos alunos, que não propuseram somente perguntas objetivas como
(Nome, idade, endereço), mas também perguntas que despertam a
opinião e o posicionamento a respeito do bairro. Possibilitar que as
tensões sejam trazidas para o diálogo ajuda a reconhecer a escola
“como um espaço de contestação, construído socialmente e ativamente envolvido na produção de experiências vividas” (GIROUX,
1987, p.82). Desta forma, os sujeitos se reconhecem e se fortalecem
como agentes transformadores da realidade.
Após a aula de conteúdo, os alunos tiveram uma semana
para realizar as entrevistas, já que na aula seguinte a seção da
revista deveria ser construída coletivamente. Compartilhamos aqui
a entrevista de um dos grupos com a agente comunitária do bairro:
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Transcrição da entrevista (Gravação de vídeo)
Aluna: Ei! Boa noite!
Entrevistada: Boa noite!
Aluna: Tudo bem?
Entrevistada: Tudo.
Aluna: Qual o seu nome?
Entrevistada: Sebastiana.
Aluna: Posso te entrevistar?
Entrevistada: Pode.
Aluna: É... Eu gostaria de saber qual é a sua profissão aqui no bairro?
Entrevistada: Minha profissão aqui no bairro? Eu sou agente de
saúde comunitária.
Aluna: É a profissão que você exerce?
Entrevistada: É.
Aluna: Onde você nasceu? Você nasceu por aqui mesmo?
Entrevistada: Não, eu nasci em Vitória, sou capixaba.
Aluna: Mora aqui mesmo?
Entrevistada: Moro aqui na Serra.
Aluna: Mora aqui na Serra, né... O que você mais gosta no seu
bairro, o que você mais gosta de fazer aqui... tirando, assim, sua
profissão, que você deve exercer ela com muito carinho e amor, né...
Entrevistada: Ah, eu gosto de trabalhar com liderança comunitária,
né, eu gosto de ajudar as pessoas.
Aluna: E o que, assim, te dá desgosto, que você não gosta aqui no
bairro, que você gostaria que mudasse...?
Entrevistada: Eu fico muito chateada às vezes com a falta de responsabilidade, o pessoal joga muito lixo fora do horário, aí me deixa bem
irritada, porque traz doença... Agente de saúde, já viu, né?
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Aluna: Com certeza. É... o que você acha das pessoas aqui do seu
bairro, em geral assim...
Entrevistada: Em geral são tranquilas...
Aluna: São tranquilas... Eu gostaria de te agradecer pela reportagem, é um pequeno trabalhinho que a gente está fazendo na
escola, gostaria muito de te agradecer por ter aceitado a entrevista,
obrigada!
Entrevistada: Tá bom, depois você me fala o que aconteceu...
Aluna: Tá bom!
Entrevistada: Tchau!

Após o trabalho coletivo dos grupos em sala de aula, com a
supervisão e contribuição do professor e da pesquisadora, a entrevista foi reconstruída (e não traduzida) na LI, a partir do conteúdo
trabalhado em sala na semana anterior. Segue o resultado:
Revista “Conta aí” – Interview
What’s your name?
My name is Sebastiana.
Can I interview you?
Yes!
Where are you from?
I’m from Vitória.
Where do you live?
I live in Serra, XYZ neighborhood.
What do you like about the neighborhood?
I like to work with community leadership.
What don’t you like about the neighborhood?
I don’t like people in the neighborhood that throw out trash late.
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What’s your profession?
My profession is Community agent.

A revista ainda abrangeu outras seções que não contemplaremos neste capítulo. Cabe destacar que os trabalhos foram naturalmente se harmonizando uns aos outros, o que acreditamos ter
sido consequência da harmonização dos grupos que ao longo do
processo desenvolveram uma relação de confiança e contribuição
mútua, a partir da interação constante e da construção coletiva de
conhecimentos. Acreditamos ter ocorrido grande transformação,
não somente na relação dos alunos com a LI e na relação do
professor e da pesquisadora com a construção do currículo, mas,
principalmente, na forma com que os alunos passaram a se relacionar uns com os outros em sala de aula.
Embora saibamos que um projeto isolado não é capaz de
promover justiça social em seu sentido mais amplo, acreditamos
na possibilidade de promover justiça na relação entre eu e outro,
justiça que começa nas pequenas relações que estabelecemos no
cotidiano, e que pode afetar os diferentes espaços em que ocorrem
as práticas sociais, resultando, em longo prazo, na revisão e na
reconstrução das relações de poder que organizam a sociedade de
forma mais ou menos desigual. Assim como propõe Todd (2007),
toda ação deve comprometer-se com o outro, com o ato de ouvi-lo e
de aprender com ele. E foi esse um dos principais movimentos que
acreditamos ter alcançado por meio da LI. A seguir, retomaremos o
debate acerca da educação crítica aqui focalizada.

Educação crítica em Língua Inglesa: um caminho possível
A escola não pode tudo, mas pode mais. Pode acolher as diferenças. É possível fazer uma pedagogia que não tenha medo da
estranheza, do diferente, do outro. A aprendizagem é destoante
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e heterogênea. Aprendemos coisas diferentes daquelas que nos
ensinam, em tempos distintos, [...] mas a aprendizagem ocorre,
sempre. Precisamos de uma pedagogia que seja uma nova forma
de se relacionar com o conhecimento, com os alunos, com seus
pais, com a comunidade, com os fracassos (com o fim deles), e que
produza outros tipos humanos, menos dóceis e disciplinados.
Abramowicz (1997), Para além do fracasso escolar

Após refletirmos acerca da concepção tradicional de ensino
de línguas e das diferenças entre o ensino estruturalista e a educação
para ação e mudança, buscaremos aprofundamento nas propostas
de educação crítica que norteiam a presente discussão.
Ao observar a realidade da educação no Brasil de uma forma
geral, identificamos que, há várias décadas, as instituições têm se
preocupado em preparar os alunos para a aprovação no vestibular
(atualmente, o ENEM) e, consequentemente, em preparar profissionais para o mercado de trabalho. Essa educação (neoliberal)
para certificação (FERRAZ, 2015) compacta e fragmenta o conhecimento. As próprias disciplinas, segmentadas e fechadas em si,
reduzem o conhecimento a um corpo estável, homogêneo, totalmente desconectado da realidade das salas de aula. Essa visão
objetivista da educação se afasta da proposta crítico-reflexiva, que
visa a construção do conhecimento com a participação ativa dos
sujeitos envolvidos (alunos e professores).
Freire (2000) destaca que quanto menos criticidade tivermos
em nós, mais superficialmente e ingenuamente enxergaremos os
problemas e discutiremos acerca deles. O autor salienta que a consciência crítica “é a representação das coisas e dos fatos como se
dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais” (FREIRE, 2000, p. 105). Freire propõe, ainda,
uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. Uma educação que possibilitasse ao homem uma discussão
corajosa de sua problemática e de sua inserção nessa problemática. Que o advertisse dos perigos do seu tempo, para que, cons-
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ciente deles, ganhasse força e coragem de lutar, ao invés de ser
levado e arrastado à perdição de seu próprio eu, submetido a prescrições alheias. Educação que o colocasse em contato constante
com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise
crítica. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão
(FREIRE, 2000, p. 90).

A educação crítica busca desvelar as ideologias e os
processos de dominação e controle encobertos pelo senso comum,
bem como preparar os alunos para o diálogo e para a negociação e
validação de suas próprias verdades. A educação não deve esquivar-se do conflito, mas, a partir dele, possibilitar novas construções.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL,
2006) defendem que devemos desenvolver a compreensão de que
“os conflitos e as contradições fazem parte das relações sociais e
da complexidade destas, fazendo parte, portanto, da heterogeneidade social” (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006, p. 98).
Para Canagarajah (1999, p. 33), o conflito é um resultado natural do
exercício do poder. O autor afirma que o exercício do poder implica
na existência de um contra-poder ou de um contra-discurso. Essa
dialética do conflito aponta para a possibilidade de resistência e
diálogo. Ou seja, é possível que coexistam formas de poder alternativas, nas quais os discursos hegemônicos podem ser reinterpretados e utilizados de formas heterogêneas que busquem promover
a mudança do status-quo.
Acreditamos, portanto, que os discursos subalternizados
podem oferecer resistência aos processos de dominação e negociar poder nas conexões entre o local e o global. No contexto da
educação, é importante que os professores e seus alunos desenvolvam o pensamento crítico questionador e busquem fazer da
escola um espaço de democratização do poder, para que todos
os sujeitos participantes possam protagonizar ações que busquem
envolver a comunidade local na discussão das questões que os
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afetam direta ou indiretamente; e para que sejam eles próprios os
advogados de suas agendas.
Especificamente no contexto da Educação Crítica em LI e de
suas práticas pedagógicas, devemos nos lembrar de que o inglês
pode e deve ser utilizado em prol da projeção e fortalecimento
das vozes locais, o que Canagarajah (1999, p. 175) define como
“democratização do inglês”. Essa visão do inglês plural que recusa
modelos naturalizados (como as propostas de “native English”)
permite que o inglês acomode as necessidades locais, e atue como
elemento encorajador na construção coletiva de conhecimento.
Como defende Canagarajah (Ibid., p. 176):
Periphery subjects must then acquire English in their own terms (...).
They have to negotiate with English to gain positive identities, critical
expression and ideological clarity. Rather than slavishly parroting the
language and accepting the typical values it embodies with the unfavorable representations it provides, periphery students will become
insiders and use the language in their own terms according to their
own aspirations, needs and values. They will reposition themselves
in English language and discourse to use these not as slaves, but as
agents; to use English not mechanically and diffidently, but creatively
and critically. 12

Esse processo de apropriação do inglês na educação para
fins de transformação e mudança da realidade local ocorre a
partir do momento em que, por meio da LI, o professor ajuda os
alunos a: questionar os padrões vigentes; pensar em democracia
e cidadania; problematizar conceitos pré-estabelecidos; reinterpretar textos e discursos pela lente da criticidade; refletir sobre os
12. “Os sujeitos da periferia devem então adquirir o inglês em seus próprios termos (...). Eles
têm de negociar com o inglês para conquistar identidades positivas, expressão crítica e clareza
ideológica. Ao invés de servilmente reproduzir a língua inglesa e aceitar os valores típicos que
ela incorpora com as representações desfavoráveis que ela fornece, os estudantes da periferia
se tornarão informantes e usarão a linguagem em seus próprios termos de acordo com suas
próprias aspirações, necessidades e valores. Eles se reposicionarão na língua e no discurso em
inglês para usá-los não como escravos, mas como agentes; para usar o inglês não de forma
mecânica e insegura, mas criativa e criticamente.” (Tradução nossa)
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processos de injustiça e exclusão; dialogar e negociar saberes e
pensar nas possibilidades de produzir formas plurais de convivência
pacífica entre as diferentes identidades e visões de mundo. Sem
esquecer-se de que, o conflito, neste processo, é essencial para
que nenhuma voz ou discurso sejam silenciados. As relações de
poder existem em qualquer contexto, e na escola não é diferente.
Assim, é importante que os alunos tomem consciência das forças
que os rodeiam para que possam também fortalecer-se no diálogo
e nas práticas sociais.
Desta forma, a Educação Crítica em LI compromete-se não
somente com o ensino da língua e de suas estruturas gramaticais, mas, principalmente, com a formação de cidadãos ativos e
engajados em sua comunidade e dispostos a dialogar e lutar por
justiça nas relações e capazes, também, de projetar seus próprios
discursos em escala local e global, a partir da apropriação da língua
inglesa de acordo com seus anseios e necessidades.
A língua inglesa, nesse sentido, deixa de representar apenas
o modelo hegemônico, e passa a constituir o contra-discurso,
gerando novas formas de conhecimento nascidas da heterogeneidade de vozes e identidades provenientes das tensões e conexões
glocais (ROBERTSON, 2003). Este foi, portanto, o caminho que
buscamos percorrer ao longo da pesquisa aqui compartilhada.
Sobre os objetivos alcançados, trazemos agora alguns depoimentos de alunos extraídos da roda de conversa realizada no último
dia de aula do semestre. Sobre a produção da revista do bairro:
Roda de conversa 2 (Gravação de vídeo)
Pesquisadora: E o que vocês acharam de fazer a revista, de falar
sobre o bairro de vocês? Foi legal?
Elaine: Foi, porque tipo assim, no jornal eles mostram só a parte
do nosso bairro de violência, de coisa ruim, e na nossa descrição a
gente mostra todas as partes do nosso bairro, entendeu, mostramos
as coisas boas, as coisas ruins...
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Amanda: Eles passam só os aspectos ruins que nem ela falou, da
violência, eles só vêm aí quando acontece alguma coisa, só pra
mostrar aquele fato e a violência só cresce. Não mostra que cada
um teve um aspecto, que nem, ninguém falou da mesma coisa,
todo mundo falou de coisas diferentes no bairro, muito lindo assim,
porque você conheceu lugares assim do bairro, lugares que as
pessoas gostam de ir, frequentam, legal, não tem só a violência!
Daniela: Pra mim foi legal! Porque a outra professora a gente ficou
com ela desde o ano passado e ela nunca fez nada de interessante
com a gente.
Luisa: É, e também a gente apresentou o bairro de um outro jeito,
porque no jornal só passa coisa ruim, falando em morte, e a gente
apresentou do nosso jeito, que nem a gente tá acostumado aqui, a
gente mora aqui, aí a gente apresentou de outro jeito...
Bianca: É, o que a gente está acostumado a ver, as coisas que a
gente verdadeiramente vê, porque no jornal eles passam completamente diferente...
Luisa: É, porque tem coisa ruim, mas também tem muita coisa boa
no nosso bairro.
Denise: Tinha coisa que a gente não conhecia no bairro e a gente conheceu.
Daniela: Porque na verdade todo lugar tá perigoso, então quando
a pessoa que mora longe, aí sai uma notícia do bairro falando que
morreu alguém, aí a pessoa pensa: Nossa, no bairro X só morre
gente, é só assalto, mas ninguém de fora vem aqui no bairro pra
conhecer o que tem, todo mundo só acredita no que o jornal fala,
mas nem sempre o que ele fala é verdade.
Priscila: Você tá vendo, você tá falando do lugar onde você mora, a
gente tá explicando, a gente fala se é ruim ou se é bom, a gente fala
a verdade. E é bom você tá fazendo um negócio pra fora né, pra falar
como que é o nosso bairro, a comunidade...

Como aparece bastante claro nas vozes dos alunos, foram
destacados os aspectos negativos e positivos do bairro, o que
demonstra que houve um deslocamento do posicionamento meramente fatalista em relação aos problemas do bairro, no sentido de
buscar encontrar nele aspectos diversos que possibilitem outras
formas de existência que diferem da criminalidade e da violência,
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exercitando, assim, a expansão de perspectivas e o questionamento dos sentidos naturalizados. Ademais, as construções e os
discursos produzidos partiram das reflexões locais, nas quais os
sujeitos participantes exerceram sua agência, ressignificando a
relação com o bairro e com as aulas de inglês. Para Jordão (2016),
os sentidos devem ser atribuídos pelos sujeitos em coparticipação
com suas comunidades interpretativas. Essa prática situada possibilitou, portanto, o exercício crítico de reconstrução de sentidos, o
que acreditamos ser essencial para qualquer intento de educação
crítica. Ser crítico envolve “buscar entender as suas e construir
outras formas de ver, de fazer, de ser e estar no mundo, é viver em
movimento e perceber-se como agente na construção de sentidos”
(JORDÃO, 2016, p.46).
É importante também destacar o processo de apropriação
e de democratização da LI ocorrido ao longo da pesquisa e da
produção da revista do bairro, conforme defende Canagarajah
(1999), a partir da projeção das vozes locais, que passam a fazer
uso da LI “em seus próprios termos e de acordo com suas próprias
aspirações, necessidades e valores”. Os alunos, que antes haviam
relatado que, ao longo dos anos em que estudaram LI na escola,
apenas “copiavam do quadro para conseguir fazer o dever”, e
que consideravam não ter aprendido “nada”, ou “muito pouco”,
passaram a ter suas vozes valorizadas em sala de aula, e a LI passou
a representar um espaço de discussão e enunciação, possibilitando
o engajamento dos sujeitos e a reconstrução da realidade local.
E cabe-nos, neste momento, perguntar: houve aprendizado
linguístico? É possível conciliar práticas pedagógicas críticas e
dialógicas com aquisição de estruturas linguísticas? A esse respeito,
trazemos mais alguns depoimentos:
Roda de conversa 2 (Gravação de vídeo)
William: Antes a gente ficava no verbo to be o ano todo, agora com
uma aula a gente aprendeu.
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Denise: Tipo, a gente aprendeu várias coisas, não daquela maneira
chata de ficar sentado olhando pro quadro, e aí a gente aprendeu
várias coisas em inglês pra fazer tudo, a gente teve que aprender um
monte de coisas.
Amanda: Na aula de inglês todo ano você aprendia a mesma coisa...
Todo ano verbo To Be, sempre, e você pode falar todo ano e sempre
que a gente não ia saber, porque do jeito que eles explicavam... Mas
do jeito que ele (Professor Paulo) chegou, assim, trazendo coisas
novas pra gente, assim, foi incrível!
Elaine: O verbo To Be que eu estudei desde a quinta série eu fui
aprender agora!
Elizabeth: Antes a gente sempre falava, nossa, sexta feira tem aula
de inglês, vou faltar, que é um saco, se quiser beber água tem que
pedir em inglês, um saco...
Elaine: Agora se alguém me perguntar alguma coisa em inglês, eu
vou saber mais ou menos falar!
Amanda: Ele (Professor Paulo) não passa aquele monte de atividade
no quadro, ao invés disso ele tenta fazer de uma forma dinâmica,
e explicar e brincar com a gente, daquela forma a gente aprende!
Bianca: Porque não é todo professor que faz isso! Ele tem uma
linguagem mais jovem! Ele sabe se comunicar com a gente!
Amanda: ... E a gente presta atenção nas aulas dele e consegue tirar
notas ótimas, os professores já falaram...

Os depoimentos acima parecem revelar o reencontro dos
alunos com a alegria de aprender. A prática de ouvir e reconhecer
as vozes dos alunos como ponto de partida para a construção de
conhecimento parece incomum no ambiente escolar (“...porque não
é todo professor que faz isso!”), e talvez tenha sido este um elemento
determinante para despertar o interesse dos alunos pelas aulas.
Como afirma Alves (2004, p. 18), “poderá haver sofrimento maior
para uma criança ou um adolescente que ser forçado a mover-se
numa floresta de informações que ele não consegue compreender,
e que nenhuma relação parece ter com sua vida?”. Nesse sentido,
as práticas situadas aparecem evidentes na fala da aluna Elizabeth:
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Roda de conversa 2 (Gravação de vídeo)
Elizabeth: A gente tá falando de nós, não tá falando de João, de
Pedro... aí você tem uma noção, aí a gente vai entender,.. Tipo assim,
falando do Pedro, da vida do Pedro, eu não vou saber, mas aqui eu
tô sabendo porque eu tô falando de mim, da minha vida, então eu
vou ter uma noção... Assim é bem mais fácil de aprender!

Assim, a prática de expressar-se sobre si mesmo e sobre a
realidade local por meio da LI promoveu não somente o aprendizado linguístico, mas o diálogo necessário para que todos os participantes pudessem resgatar sua autoria e sua agência na produção
de sentidos e na reconstrução e transformação da realidade, além
de resgatar, também, o interesse e a alegria de aprender inglês “em
seus próprios termos e de acordo com suas próprias aspirações,
necessidades e valores” (CANAGARAJAH, 1999, p. 176).

Considerações finais
Concluímos, dessa forma, por meio da análise dos dados
compartilhados ao longo deste capítulo, que a Educação Crítica em
Língua Inglesa é um caminho possível e necessário para a transformação das realidades de injustiça e sofrimento, oportunizando
construções mais heterogêneas, democráticas e relevantes aos
membros de determinada comunidade ou grupo social, a partir
do diálogo horizontal e da negociação entre os discursos locais e
globais. Assim, as diferenças deixam de constituir um problema a
ser neutralizado, e passam a contribuir na formação de cidadãos
críticos que, a partir do lugar de onde falam, começam então a participar ativamente na reconstrução da realidade. O silêncio e o fatalismo são, portanto, substituídos pela vontade de mudança evidente
nas novas construções que emergem da coletividade.
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Reconhecendo as vozes e os saberes daqueles que participam
do processo de construção colaborativa de conhecimento, focalizamos
a justiça no âmbito das práticas sociais (e pedagógicas) situadas,
visando a uma educação sem submissão, uma educação dialogal,
para que não se perca de vista o objetivo maior a que o conhecimento
se destina: a construção de um mundo melhor para todos.
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Introdução: Da escola tradicional à pedagogia crítica.
The epistemic diversity of the world is potentially infinite. There is no
ignorance or knowledge in general. All ignorance is ignorance of a
certain knowledge, and all knowledge is the overcoming of a particular ignorance. There are no complete knowledges
Sousa-Santos, Beyond abyssal thinking.

A escola monocultural (SANTOS, 2007a; 2007b.; 2011) e
transmissora de conhecimento (FREIRE, 1996; TRILLA, 2006) inaugurada na modernidade, com o surgimento da ciência moderna,
permanece quase que inalterada na contemporaneidade. Suas
práticas pedagógicas privilegiam a perpetuação das concepções
epistemológicas binárias, conforme denuncia Derrida (SANTIAGO,
2004), propagando formas dicotômicas de compreensão da realidade tais como as oposições entre ciência e senso comum; local
versus global; forma e função linguísticas etc e uma suposta superioridade de um saber demonstrável, mensurável, conceitual, racional
e de validade universal. Para tanto, conforme alertavam Freire (1996)
e Trilla (2006), essa escola tradicional faz uso de métodos pedagógicos baseados na repetição e memorização, visando a transmissão do saber em uma perspectiva bancária e reprodutivista.
Nesse sentido, a organização curricular e a distribuição de
carga horária diferenciada para matérias de cunho científico como
Matemática, Biologia, Física, Química em detrimento de Filosofia,
Sociologia, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira (LE) trazem
à tona a primazia da ciência na escola brasileira e a tendência de
atendimento aos interesses da elite cultural e econômica desse país
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004). Além disso, no que diz respeito ao
ensino de LE, as práticas pedagógicas enfatizam a forma linguística
a partir da imposição da variante padrão e das culturas de referência
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de países hegemônicos como Estados Unidos e Inglaterra, no caso
do Inglês. Em decorrência disso, os aprendizes de LE desenvolvem
certas competências quase que exclusivamente linguísticas, sem,
no entanto, a necessária autonomia intelectual para posicionarem-se
em relação a questões ideológicas e de poder que permeiam as
relações sociais e as práticas escolares.
Entretanto, na perspectiva da teoria crítica pós-moderna
(SANTOS, 2011) e da pedagogia crítica (FREIRE, 1996; GIROUX,
1997)) as práticas pedagógicas escolares embasam-se na democracia epistemológica e no diálogo entre as diversas formas de
saberes como indígenas, camponês, juvenil, das periferias, científico etc. Em vez das oposições binárias depreciantes problematizadas por Derrida (SANTIAGO, 2004) e do silenciamento dos
saberes populares, Boaventura (2007a;2011) advoga a necessária
ecologia dos saberes, em que a riqueza das experiências humanas
seja reconhecida e valorada na academia. Nesse sentido, a pedagogia crítica coloca em xeque as relações de poder, as imposições
ideológicas e o caráter colonialista vigente nas escolas, especialmente no ensino de LE, visando o desenvolvimento de práticas
pedagógicas significativas e conforme a cultura e interesses juvenis
para favorecer o letramento crítico discente e o reconhecimento do
multiculturalismo presente na escola (ROJO, 2012).
A perspectiva de letramento crítico no ensino de LE adotada
nesse artigo parece adquirir maior relevância diante dos debates
a respeito das reformas da educação básica promovidas pelo
congresso nacional com as possíveis aprovações da medida provisória 74613, que altera a oferta de matérias consideradas espaços
de debates e questionamentos como Filosofia, Sociologia, Arte,
Educação Física e ainda estabelece a língua Inglesa como a LE a
ser ofertada no ensino médio e faculta a oferta do Espanhol. Além
13. http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/126992
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disso, há o projeto de lei da escola sem partido14 que visa coibir
a possibilidade de uma suposta manipulação ideológica partidária,
religiosa e de orientação sexual imposta pelos professores. Duas
medidas evidentemente conservadoras que negam a possibilidade
de convivência das disputas ideológicas, de discussões de interesses conflitantes típicos do ambiente escolar (GIROUX, 1997. p.
162), a partir da falácia da neutralidade escolar, sem se assumirem
como imposições ideológicas conservadoras.
Diante do exposto, pretendemos problematizar a questão
das temáticas transversais dos parâmentros curriculares nacionais de
língua estrangeira, especificamente a questão da pluralidade cultural
e debater a possibilidade de inclusão de conteúdos que não se
restrijam aos currículos oficiais e de cunho cientificista visando uma
formação escolar integral promotora da criticidade discente. Para
tanto, de início, descrevemos a teoria crítica de Freire e a relacionamos
com o desenvolvimento dos pressupostos fundantes do letramento
crítico. Em seguida, identificamos os aportes teóricos que tratam
dos multiletramentos como os letramentos visual, digital e crítico. Na
sequência, nos concentramos no estudo das concepções de pluralidade cultural presentes nos PCNs-LE relacionando-as às dimensões
formadoras da educação de LE crítica. Adiante, problematizamos as
concepções de currículos monoculturais produzidos em gabinetes e
defendemos a pertinência de currículos situados, que absorvam as
demandas da juventude local. Para corroborar esse nosso posicionamento, fizemos uma roda de conversa com jovens do movimento
de ocupação das escolas da grande vitória para identificarmos quais
assuntos e conteúdos não ofertados nas escolas julgam relevantes.
Por fim, enfatizamos que nosso lócus de enunciação fundamenta-se
a partir da crença na possibilidade de uma educação linguística
formadora e promotora do Letramento Crítico, em conformidade com
Monte Mór (2009) e Ferraz (2010).
14. http://www.programaescolasempartido.org/
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A pedagogia crítica de Paulo Freire e Letramento Crítico
Ao falarmos sobre letramentos e multiletramentos, estamos
nos referindo a algo que vai além da alfabetização, mecânica e
tecnicista, focada na estrutura da língua, e longe da realidade social
e cultural dos alunos, presente na grande maioria das escolas tradicionais. Falamos de interatividade, contextualização e inclusão
social. Nos afastamos da simples leitura vertical, da esquerda para
direita, proporcionada por livros elaborados para todos, como se
todos possuíssem uma só realidade.
Assim, para que a inserção dos novos letramentos em sala de
aula seja eficaz, capaz de proporcionar reflexão, alegria em aprender
e criticidade, a prática educacional proposta pelos educadores não
pode basear-se em uma simples transferência de conhecimentos,
onde o professor é o único e verdadeiro detentor do conhecimento,
e os alunos, pessoas dispostas a internalizar tudo que está sendo,
ou tentando ser transmitido.
A postura pedagógica que minimiza a atuação dos alunos nas
escolas vai ao encontro ao que o educador e filósofo Paulo Freire
intitula de educação bancária. Prática na qual os professores, de
forma opressiva e autoritária,depositam todo o seu conhecimento
nos alunos que, passivamente, aceitam o que lhes é transmitido,
deixando bem claro quem tem a capacidade de educar, e aqueles
que serão educados. Através desta estrutura de ensino, a verdade
do professor prevalece, excluindo por completo a realidade social dos
alunos, seus hábitos e suas diferenças. FREIRE (1996), em sua obra
Pedagogia da Autonomia, deixa claro o que o professor deve saber
sobre o ato de ensinar, para evitar a prática da educação bancária:
Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando
entro em sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indaga-
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ções, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um
ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de
ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 1996, p.47).

Uma das técnicas mais conhecidas utilizada pela educação
bancária é a memorização. Nada mais desinteressante e ineficaz
do que despejar informações sem qualquer tipo de conexão, seja
entre si, ou com a realidade e os desejos dos alunos. Conteúdo
maçante, que será esquecido pouco tempo após a aplicação de
uma avaliação tradicional de conhecimentos. Este tipo de prática
pedagógica não constrói criticidade, não estimula o aprendizado, e
trata os alunos como iguais. FREIRE (1996) não enxerga a técnica
de memorização como incentivo à aprendizagem:
A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado
verdadeiro do objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz
funciona muito mais como paciente da transferência do objeto ou do
conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente curioso,
que constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua construção. (FREIRE, 1996, p.67).

Acreditamos que não seja do interesse das classes dominantes que os alunos pertencentes as classes sociais menos favorecidas recebam uma educação libertadora, formadora de criticidade,
emancipadora, e que realmente dialogue com a realidade de mundo
de cada educando. Quanto mais oprimido e desinteressado o aluno
se sentir, menos ele evoluirá, fazendo com que se sinta cada vez
mais excluído do processo educativo. GIROUX (1997) sugere soluções para esta opressão excludente:
Precisamos indagar como é que a cultura dominante funciona
para fazer com que eles, como estudantes, sintam-se impotentes.
A resposta para isto encontra-se, em parte revelando-se mitos,
mentiras e injustiças no cerne da cultura escolar dominante, e construindo-se um modo crítico de ensino que empregue, e não exclua, a
história e prática crítica. Tal atividade exige uma espécie de diálogo
e crítica que desmascare a tentativa da cultura escolar dominante
de fugir da história, e que questione as suposições e práticas
que informam as experiências vividas na escolarização cotidiana.
(GIROUX, 1997, p.39).
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Por fim, dentro deste ambiente monótono e uniformizador,
criado pelas classes dominantes em escolas tradicionais, que estimulam o depósito de conhecimento por parte do educador – pois
os educandos nada têm a ensinar –, a memorização e a falta de
estímulos à formação crítica, não há como deixar de citar a falta
de interesse pedagógico pelos saberes populares. Saberes estes
que se baseiam nas experiências sociais e culturais de cada aluno,
construídos no dia-a-dia, e que retratam um mundo desprezado
pelas práticas educacionais, afastando ainda mais os conteúdos
soltos e tecnicistas presentes em nossos livros didáticos da prática
real vivida pelos alunos.
Portanto, cremos que se faz extremamente necessário o
repensar da educação tradicional. A relação educador/educando
não pode ser bancária. O aluno e todo seu conhecimento de mundo
devem ser valorizados. Se buscarmos a formação de indivíduos
pensantes e críticos, objetivando a construção de um mundo melhor
e menos desigual, não podemos aceitar a passividade pedagógica
em nossas salas de aula.

O que são os Letramentos?
O indivíduo letrado é, obrigatoriamente, alfabetizado? Toda
pessoa alfabetizada pode ser considerada letrada? Ao falarmos de
letramento o primeiro questionamento que vem à mente é qual seria
a diferença, se é que esta existe, entre letramento e alfabetização.
Acredita-se que a palavra letramento tenha aparecido pela
primeira vez no livro de Mary Kato, de 1986: No mundo da escrita:
uma perspectiva psicolinguística. Se entendermos que a alfabetização é o ato de ensinar o indivíduo a ler e escrever, podemos
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considerar o letramento como um passo adiante. Em Soares (2004),
encontramos uma definição que pode nos ajudar a responder às
perguntas acima:
Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo
letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já
o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é
não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde
adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. (SOARES,
2004. p.39).

Posicionando esta afirmação de Soares nas salas de aula,
percebemos a importância de uma prática pedagógica que se
afaste do tecnicismo homogêneo empregado em boa parte de
nossas escolas tradicionais, em especial da rede pública de ensino,
mas que, ao contrário, procure incessantemente dialogar com o
contexto social de nossos alunos, objetivando a formação de indivíduos letrados, questionadores, e não somente alfabetizados.
Entendemos assim que, no mundo atual, simplesmente
alfabetizar é insuficiente. Janks (2016, p.24) diz que “para “ler”
textos nós precisamos entender muito mais do que tão somente os
aspectos linguísticos”. Fomentar a criticidade no ambiente escolar
tornou-se fundamental, e nos leva, ao mesmo tempo, a dar mais um
passo no campo do letramento: o letramento crítico. Pouco adiantaria formarmos indivíduos em sala de aula caso não haja, por parte
do corpo docente, o firme propósito de estimular em seus alunos a
prática da interpretação e do pensar, além do que está escrito. Em
Janks (2016), a autora afirma que “O ato de ler inclui a leitura sobre
o mundo, a fim de mudá-lo. Assim, a transformação social que se
esforça para alcançar a equidade e a igualdade está no centro da
perspectiva do letramento crítico” (JANKS, 2016, p.31).
Ao relacionarmos letramento com as práticas educativas atuais,
temos a oportunidade de falar sobre Novos Letramentos. Vivemos em
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mundo de efervescência tecnológica, que contribui significantemente
para uma globalização social e cultural. Este fato não deve ser ignorado ao se pensar em práticas pedagógicas atuais. Em Ferraz (2006,
p.97), o autor aborda a ênfase dos novos letramentos (NLS – New
Literacy Studies) “nas tecnologias e nas implicações dos seus usos
nos contextos educacionais e sociais”. Quando Ferraz relaciona a
utilização dos recursos tecnológicos, e suas consequências, com os
contextos sociais que permeiam a vida do aluno, entendemos que os
novos letramentos, trazidos à tona pela evolução mundial da tecnologia, não podem ser entendidos única e exclusivamente como novos
objetos físicos a serem utilizados no cotidiano pedagógico em substituição ao quadro negro e ao giz, mas à uma oportunidade ímpar de
ensinar além das leituras mecânicas, com elementos que façam parte
da realidade social dos alunos.
Entretanto, não devemos acreditar que a simples presença da
informática, por exemplo, em sala de aula será capaz de transformar
uma aula burocrática em algo realmente produtivo e inovador para
os alunos. Entendemos que a internet é capaz de proporcionar uma
enorme variedade de informações em pouco tempo, promovendo a
aquisição de novos e infindáveis conhecimentos, e, consequentemente, inclusão social. Contudo, a escola e o corpo docente devem
estar preparados para lidarem com o letramento digital. Coscarelli
(2005) alerta que “Os professores precisam encarar este desafio de
se preparar para esta nova realidade, aprendendo a lidar com os
recursos básicos e planejando formas de usá-los em suas salas de
aula” (COSCARELLI, 2005, p.31).
Além disso, sabemos que não basta se preparar. Tem que
querer fazer realmente com que o letramento digital contribua efetivamente para a inclusão social dos alunos. Uma aula pode ser extremamente interessante com giz e quadro negro, e pouco efetiva com
a informática. O que seria um grande desperdício, pois o mundo
pode estar presente em sala de aula através dos recursos digitais.
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Juntamente com os benefícios e mudanças que podem ser
gerados pela prática do letramento digital no meio acadêmico,
devemos considerar as enormes possibilidades de leituras e pensamentos proporcionados pelo letramento visual.
Ao interpretarmos em sala de aula uma charge publicada em
um meio de comunicação impresso, ou a imagem de uma propaganda veiculada em outdoor, ou até mesmo os gestos em um
filme mudo, temos a oportunidade de criar não uma, mas diversas
análises que estarão possivelmente conectadas à realidade de cada
aluno. Em Takaki e Maciel (2015), no capítulo escrito por Ferraz, o
escritor define que “o letramento visual (visual literacy) é uma das
áreas que propõe uma educação crítica por meio das imagens”,
e sugere ainda que “Ao ensinar por meio de / juntamente com as
imagens, o educador deve propor uma prática em que sentidos são
construídos por meio delas, e não estabelecer apenas uma possibilidade de sentido (geralmente o nosso sentido, o do professor)”
(TAKAKI; MACIEL, 2015, p. 265).
Com isso, ao falarmos sobre novos letramentos, letramento
digital e letramento visual, enxergamos as múltiplas possibilidades de
análises, contextualizadas com as diferentes realidades de sala de aula.
Entretanto, não podemos confundir os tipos de novos e múltiplos letramentos com multiletramentos. No livro Multiletramentos na
Escola, ROJO (2012, p. 8) esclarece essa diferença:
Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação (“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho
que parte das culturas de referência do alunado (popular, local, de
massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos,
para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático – que
envolva agência – de textos/discursos que ampliem o repertório
cultural, na direção de outros letramentos.
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Segundo Rojo os multiletramentos caracterizam-se por serem
“híbridos, fronteiriços e mestiços, e enfocam a diversidade cultural e a
multiplicidade de linguagens na escola, de forma colaborativa, transgredindo as relações de poder estabelecidas”.(ROJO, 2012,p 23).

Pluralidade cultural nos PCNs e educação de LE crítica
[...] O multiculturalismo [...], não facilita que os grupos sejam o que
são; ao contrário, prescreve o que eles deveriam ser, como condição
de participação em uma sociedade.
Monte Mór, Língua e Diversidade Cultural nas Américas Multiculturais

Os parâmentros curriculares nacionais de Língua Estrangeira
(PCNs-LE) do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental
pretendem ser referência nacional para o ensino-aprendizado de
LE nas escolas brasileiras, sem perder de vista, supostamente, o
respeito pela diversidade regional e cultural existente nesse imenso
país. Algumas premissas básicas desse documento oficial são o
desenvolvimento da cidadania e consciência crítica dos educandos
em relação aos aspectos sociopolíticos envolvidos na aprendizagem de LE. Para contemplar esses objetivos e proporcionar uma
formação discente que considere a diversidade cultural que constitui o ambiente escolar brasileiro, bem como valorizar saberes que
transcendem as ciências, alguns temas transversais são sugeridos:
ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural
e, trabalho e consumo (BRASIL, 1998. p. 09).
Paradoxalmente, embora os PCNs-LE pretendam ser referência nacional e, portanto, busque certa homogeneidade do currículo de LE, a possibilidade de inclusão de temáticas transversais
pode favorecer a problematização de questões locais e significar
uma abertura para que professores/as de LE subvertam o sistema
e introduzam uma prática pedagógica situada a partir de questões
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de interesses da juventude tais como: segurança na web, gênero,
oficinas de maquiagem e práticas esportivas, bem como produções musicais de rap, funk e hip hop, política, intolerância religiosa,
crise hídrica na grande vitória etc. Além disso, concordamos com
Tílio (2014, p. 934), que em sintonia com a proposta da transversalidade, advoga que o ensino de línguas permite problematizar
temas variados, haja vista que objetiva a prática da língua, em vez
de teorizar sobre a língua.
Interessa-nos, particularmente nesse artigo, revisitarmos a
temática da pluralidade cultural por acreditarmos na sua relevância
social para o desenvolvimento do letramento crítico dos aprendizes
de LE. Nesse sentido, parece-nos bastante relevante a sugestão dos
PCNs-LE (BRASIL, 1998) de que o tema da pluralidade cultural objetiva ampliar os horizontes dos aprendizes para que sejam capazes de
relacionar as línguas Inglesa, Espanhola e Francesa a países periféricos, para além das culturas hegemônicas dos Estados Unidos, da
Espanha e França (BRASIL, 1998. p. 49). Em relação ao Inglês, essa
provocação é bastante pertinente, haja vista que a maioria das interações internacionais ocorre entre falantes não-nativos dessa língua
(Graddol, 2006. p. 87), o que torna irrelevante o ensino linguístico com
foco exclusivo no eixo central Estados Unidos e Inglaterra. Sendo
assim, o documento problematiza as noções unívocas e estereotipadas de cultura a partir de generalizações como as que descrevem
a pontualidade, a polidez e o hábito do chá das 5 como caracterizações gerais dos ingleses. Princípio, esse, que se assemelha àquele
defendido por Ferraz (2013, p.245) para quem as culturas constituem-se de hibridismos, assim como cada pessoa é constituída por
dimensões múltiplas, tais como: nacionalidade, gênero, orientação
sexual, background educacional etc.
Ainda nesse horizonte da pluralidade cultural, os PCNs-LE
advogam que o crescente interesse pelo estudo do Espanhol
relativiza a presença hegemônica da língua Inglesa no currículo
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da escola brasileira e que, em função disso, outras LEs podem
ser ofertadas. Essa premissa, no entanto, é posta em xeque pela
Medida Provisória 746 que estabelece a oferta do Inglês no Ensino
Médio e torna o ensino de Espanhol facultativo nessa modalidade
da educação básica. Outra contradição significativa dos PCNs-LE
no que diz respeito à defesa da pluralidade cultural na educação
lingüística, surge a partir da proposição de que a diversidade cultural
brasileira constituída pelas contribuições culturais de negros, índios,
brancos etc, quando abordada nas aulas de LE, pode ampliar a
consciência do aprendiz sobre o aspecto multicultural da cultura da
LE a qual está exposto. Contudo, o fato de a língua Portuguesa ser
a única considerada oficial nos documentos legais em um universo
de mais de 270 línguas em nosso país fica fora de questão. Ou seja,
essas problematizações não oficializadas dependem em grande
medida das competências e iniciativas dos professores/as de LE da
educação básica.
No entanto, parece-nos um contrassenso demandar dos
professores/as de LE da educação básica a promoção do letramentro crítico e conscientização dos educandos a respeito da
multiculturalidade como recurso discursivo, sem problematizar a
perspectiva instrumental dos currículos de graduação dos cursos
de Letras, que visam, fundamentalmente, o desenvolvimento das
competências linguística e técnicas de ensino, sem proporcionar
contato dos professores/as com teorias críticas na graduação
(FERRAZ, 2010; 2015). Nesse sentido, um estudo feito pelo professor
Daniel verificou que no currículo do curso de Letras da Universidade
Federal do Espírito Santo predominam matérias de cunho estruturalista como: Morfologia, Fonética e Fonologia, Prosódia, Semântica,
Gêneros textuais (FERRAZ, 2015.p. 1511); com o agravante de que
os estudos literários ficam restritos às literaturas Norte Americanas
e Britânicas. Em decorrência disso, conforme Ferraz (2015), as
práticas pedagógicas mais formativas e multiculturais ficam depen-
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dentes de iniciativas e subversão do currículo oficial por parte de
alguns professores formadores.

Currículo e Multiculturalismo nas escolas de educação básica
capixaba
A cultura consagrada e transmitida pela instituição escolar não seria
objetivamente superior a nenhuma outra. O valor que lhe é atribuído
seria arbitrário, não estaria fundamentado em nenhuma verdade
objetiva, inquestionável. Mas, apesar de arbitrária, a cultura escolar
é socialmente reconhecida como a cultura legítima, como a única
universalmente válida.
Nogueira; Nogueira, Bourdieu & Educação
[...]:não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber
de experiência feito. [...] E isso vem explicitado ou sugerido ou
escondido no que chamo “leitura do mundo” que precede sempre
a “leitura da palavra”.
Freire, Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à pratica educativa

Para dar conta da transversalidade sugerida pelos PCNs-LE
(BRASIL, 1998) e da pluralidade cultural presente nas escolas
(FREIRE, 1996; ROJO, 2012; SANTOS, 2007b), na perspectiva
da pedagogia e do letramento críticos na qual se assenta nossa
discussão, tornam-se essencial flexibilizar e democratizar a definição
dos conteúdos e componentes curriculares na escola de educação
básica, tendo em vista o estabelecimento de um currículo sensível
a demandas sociais locais. Nesse sentido, esse pressuposto vai ao
encontro do que apregoam Freire e Shor (1987, apud MOREIRA,
2000) a respeito da relevância de currículos definidos localmente e
das críticas às decisões de técnicos de instâncias centrais que tratam
desse assunto. Ponto de vista, esse, que também encontra respaldo
nos postulados de Deleuze (GALO, 2003), defensor da desterritorialização de uma educação maior, daquela formulada em gabinetes
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oficiais e pensada por técnicos, em nome de uma educação menor,
da resistência, que considera as necessidades e exigências da vida
social local na formulação dos conteúdos curriculares.
Esse currículo sensível para com as questões locais pressupõe
a convivência e diálogo entre os saberes canonizados pela escola
com aqueles que historicamente foram marginalizados, os saberes
populares. Nesse sentido, Rojo (2012) chama nossa atenção para o
multiculturalismo presente na escola, bem como para os hibridismos
e mestiçagens resultantes da coexistência entre gêneros textuais
extremados como os contos de fadas e pichação; textos lineares
impressos e hipertextos. O que, segundo essa autora, coloca em
xeque as dicotomias difundidas pela escola na tentativa de diferenciar erudito de popular e canônico do de massa, por exemplo.
Nessa perspectiva, a defesa de um currículo intercultural, que
reconhece a pertinência da informalidade, do extra-escolar como
forma válida de conhecimentos, especialmente aqueles produzidos em ambientes virtuais, adquire robustez nas pesquisas de
Mills (2010) e Lankshear e Knobel (2007) que advogam a necessidade da escola validar os saberes resultantes das práticas dos
adolescentes em ambientes não-acadêmicos: como as práticas
de escrita colaborativa na Wikipédia; a divisão de tarefas e papéis
na criação de games e constituição de identidades em espaços
de afinidades; estabelecimento de regras de atuação no ambiente
virtual e novos critérios para aquisição do status de autoridade etc.
Acrescentaríamos a essa lista das práticas juvenis nos espaços digitais, a urgência de se considerar as reivindicações dos educandos
da escola básica através da resistência via indisciplina e, sobretudo, nas formas de organização política como as ocupações das
escolas de ensino médio capixaba em que evidenciam interesses
por temáticas que os atingem existencialmente como: questões de
gênero, intolerância religiosa, crise hídrica, reformas governamentais do currículo da educação básica, racismo etc.
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Para ilustrar a necessidade de revisão dos currículos escolares tradicionalmente monocultural ( SANTOS, 2007), bem como a
relevância de se considerar as demandas dos adolescentes localmente situadas, relatamos em seguida uma roda de conversa realizada com jovens ocupantes da Escola João Loyola, situada na Serra
sede, local em que atuamos como coordenador do noturno. Além
das questões de cunho existenciais já listadas, há outras atividades
realizadas pelos ocupantes como as oficinas de dança/zumba,
maquiagem, caratê, muay thai e palestra sobre a tragédia ecológica
ocorrida em Mariana/MG e as conseqüências na economia capixaba. Ou seja, os conteúdos das oficinas e palestras organizadas
pelos ocupantes dessa escola sugerem que há um distanciamento
entre o que as escolas oferecem e aquilo que os jovens julgam valer
a pena saber.
No que diz respeito às questões relacionadas a gêneros
debatidas em palestras organizadas pelos ocupantes e expostas
na escola por meio de cartazes, uma aluna participante do movimento comenta sobre o assunto atribuindo grau semelhante de
importância a essa temática comparando-a aos outros conteúdos
que regularmente compõem o currículo escolar:
Excerto 1:É conhecimento assim como outras matérias como
Matemática, Português e tudo. É um conhecimento que todo mundo
precisa, que também vale pra vida.

Ainda nesse horizonte de questões de gêneros na escola, os
estudantes relatam que a experiência de divisão de tarefas durante
o período de ocupação coloca em xeque os papéis sociais rígidos
de homens e mulheres e que os estudos escolares deviam incluir
discussões a respeito de machismo e feminismo, como constatam
uma aluna e um aluno, respectivamente:
Excerto 2: Também o machismo [...] igual aqui mesmo, a maioria
das vezes que lavaram o banheiro foram os meninos [...] comida.
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Excerto 3: Nós aqui, os meninos, lavamos vasilha, limpamos lá
embaixo, barremos [...]

Outras palestras promovidas pelos ocupantes que abordaram questões de ordem política como o projeto de lei da Escola
sem Partido e a Medida Provisória (MP) 746 debatidos no congresso
nacional parecem demonstrar o desejo dos adolescentes por uma
educação que contemple discussões mais politizadas, especialmente em relação a leis que regulam a educação básica. Nesse
sentido, os discentes demonstram preocupação com os conteúdos
do currículo escolar e com uma ação pedagógica que promova a
criticidade, demonstrados nos comentários de uma aluna sobre
possíveis alterações na oferta de algumas matérias com a reforma
do Ensino Médio proposta pelo governo federal através da MP 746:
Excerto 4: [...] Filosofia e Sociologia são duas matérias que,
querendo ou não, faz os alunos pensarem, inclusive por esse motivo
que nós ocupamos, nós temos conhecimento sobre política, da
sociedade que temos [...].

Há ainda outra temática que os ocupantes julgam relevante
sua oferta na escola, a problemática da intolerância religiosa, trazida
à tona pelo ponto de vista de uma aluna, como segue:
Excerto 5: [...] é uma coisa válida que as pessoas precisam, sim,
respeitar a religião um do outro. Gente, intolerância religiosa é coisa
do passado [...] a escola não passa isso de forma nenhuma.

Acreditamos ser extremamente perspicaz essa provocação
dos adolescentes sobre a questão religiosa na escola, tendo em
vista que as práticas escolares, quase sempre, difundem os valores
do catolicismo europeu em detrimento das celebrações indígenas e das manifestações da religiosidade afro-brasileira como o
candomblé, umbanda, macumba, xangô e etc.
Por fim, os estudantes demonstram preocupações com a
amplitude dos conteúdos a serem contemplados durante o ano letivo
e reivindicam práticas pedagógicas sem a superficialidade das ativi-
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dades apressadas de sala de aula para cumprimento de cronogramas
e abordagens de assuntos sem a devida atenção e dedicação:
Excerto 6: [...] pega um conteúdo, passa aquilo sem, muito rápido,
porque tem que seguir um cronograma [...] não tem como a gente
parar, pensar, discutir, debater o assunto [...] a gente não fica por
dentro de tudo [...] quando começa a se envolver no assunto e
entender, deu horário e acabou [...].

Considerações finais
Na parte final desse artigo, que não pretende findar o debate
a respeito das questões aqui suscitadas, tendo em vista que permanecemos com mais dúvidas que certezas, gostaríamos de ratificar
nossa defesa de que as praticas educativas desenvolvidas nas
matérias de LE podem e devem assentar-se na perspectiva formadora, conforme sugerido por Monte Mór (2009) e Ferraz (2010) e
promover, além da aquisição das competências linguísticas, o
desenvolvimento da autonomia intelectual discente. Para tanto,
urge revisitarmos o que temos feito como educadores de línguas
e expandir a noção de criticidade discente que não se reduz à
dimensão enciclopédica, à acumulação de conhecimento. Nesse
horizonte, letrar adquire um sentido que extrapola o ensino do
código linguístico e aponta para o diálogo com o vivido e experienciado local e globalmente.
Nessa perspectiva, a descrição apresentada a respeito
da roda de conversa realizada com os ocupantes da escola João
Loyola visava identificar nosso lócus de enunciação epistemológico,
assentado no pressuposto de que Letramento Crítico tem a ver com
a problematização daquilo que interessa à comunidade estudantil,
com uma educação contextualizada em contraposição ao monoculturismo (SANTOS, 2007) predominante na escola básica tradicional.
Além disso, apesar das delimitações fronteiriças entre as matérias
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escolares e da rigidez dos currículos, acreditamos que o princípio da
transversalidade apregoado pelos PCNs-LE (BRASIL, 1998) constitui-se uma brecha e um convite à insubordinação dos educadores
aos currículos de gabinete (FREIRE; SHOR, 1997.; apud MOREIRA,
2000), que os docentes de modo geral, em especial os de LE,
podem utilizar para promoção de uma educação multicultural.
No entanto, para que o Letramento Crítico seja proporcionado aos educandos da educação básica, faz-se necessário problematizarmos a organização curricular dos cursos de letras, cuja
perspectiva instrumental limita-se ao melhoramento das competências linguísticas dos futuros professores (FERRAZ, 2010; 2015),
bem como o desenvolvimento exclusivo de técnicas de ensino e
compreensão da função docente como um executor de tarefas, um
implementador de métodos (GIROX, 1997, p. 159). Somam-se a
esse problema da dimensão instrumental da formação dos professores de LE as mudanças nas leis que regulam a educação básica
brasileira, mais especificamente aquelas que significam um retrocesso para o desenvolvimento da criticidade docente, com a defesa
de um professorado técnico apartidário e neutro, conforme estabelece a lei da Escola sem Partido, agravado pela Medida Provisória
746 que advoga a contratação de professores com notório saber,
sem formação em licenciaturas. Ou seja, a educação planejada
pelos especialistas de gabinetes parece vislumbrar uma formação
predominantemente técnica e voltada para atendimento das exigências mercadológicas.
Diante das práticas escolares monoculturais e da transversalidade abordada nos PCNs-LE, da organização curricular predominantemente científica, da formação acadêmica estruturalista dos
futuros professores de língua estrangeira e das mudanças legais
na organização da educação básica, bem como as transformações
na sociedade e no mundo político, que indagamos: Como pensar a
transversalidade com uma estrutura curricular rígida e fragmentada?
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Como introduzir práticas e temáticas locais em um currículo que se
pretende universal para atendimento de exames nacionais? Como
desenvolver o multiculturalismo se o inglês está indiretamente posto
nos documentos oficiais como a única opção de LE na educação
básica e a língua portuguesa como única oficial em nosso país?
Como promover o Letramento Crítico frente às propostas de
reformas conservadoras das leis da educação básica? Os currículos
dos cursos de Letras favorecem a formação de educadores para
o exercício da pedagogia crítica e problematização da pluralidade
cultural? Qual a pertinência do Letramento Crítico nesse momento
de ascensão ao poder de políticos com discursos conservadores,
que abandonam o politicamente correto e atacam minorias como:
imigrantes, homossexuais, menores infratores da lei etc? Por fim,
constatamos que, se por um lado, nosso artigo não responde a
todas essas questões, por outro, pelo menos, é uma tentativa de
problematizar parte delas.
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Letramento: uma ligeira explanação
Gostaríamos de iniciar este artigo fazendo algumas inferências em torno da palavra Letramento. Por vezes, alguns podem
confundir esse termo com alfabetização; sendo assim, seria necessário nortear o conceito a fim de esclarecer um pouco sobre o significado e a importância desse termo.
Para Soares (2008), alfabetização seria o ato de ensinar a ler
e escrever; enquanto letramento, uma prática social que contempla
a utilização da leitura e escrita. Esse conceito também é trabalhado
por Angela Kleiman (2007), que considera a alfabetização como
apenas uma das formas de letramento utilizados em nossa sociedade e, concordando com Lorenzi e Pádua (2012), para se trabalhar o letramento na escola não necessitamos de que uma criança
esteja alfabetizada.
O conceito de letramento então, ultrapassa, expande a ideia
do reconhecimento de um sinal ou código linguístico. O letramento
seria, parafraseando Kleiman (2007), a tentativa de compreender
como a linguagem – seja ela de qualquer gênero – atua no indivíduo
e como este (o indivíduo) a refrata.
Este artigo pretende analisar uma outra forma de letramento chamada de Letramento Visual. Aqui pretendemos trabalhar
o discurso através das imagens, as quais, são muito utilizadas na
contemporaneidade por uma gama muito grande de usuários da
web. Quando utilizamos o termo imagem, gostaríamos de pactuar
com o conceito de imagem adotada por Ferraz (2014), que a
entende como uma convergência entre materialidade e abstração.
Dessa forma, podemos receber um enunciado verbal/oral
e projetarmos em nossa psique um resultado imagético que, por
sua vez, irá refletir ou refratar um significado que pode ser único
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ou comum. Esse novo modelo de enunciação – o que circula pela
internet por meio do imagético/verbal – se tornou muito popular
e, portanto, muitíssimo explorado por um número substancial de
pessoas. Todos os dias recebemos mensagens e mais mensagens
via Whatsapp, Facebook, Instagram, etc., todas elas explorando
imagens ou imagens com texto.
Esse tipo de produção textual tem chegado como um dilúvio
e parece ter dominado o modo dos indivíduos se expressarem nas
redes sociais, e isso, faz com que nós educadores façamos uso
dessa ferramenta tão utilizada e apliquemos em nossas aulas.
Baseado na concepção do que seria letramentos, sobretudo
o visual, buscamos apresentar uma modalidade de comunicação
entre os indivíduos através de memes nas redes sociais. Para tanto,
fizemos um breve panorama histórico da evolução da linguagem
por meio das tecnologias culminando na apresentação de como
seria, ao nosso olhar, a definição de “meme”. Após isso, exibimos e
analisamos uma conversa retirada de uma página do Facebook, a
qual os interlocutores se utilizam apenas de “memes” para tecê-la,
do ponto de vista dos novos letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL,
2011), sem prejuízos de coerência, nem tampouco de coesão.
Por fim, tecemos alguns comentários sobre a temática abordada,
a sociedade contemporânea e suas demandas, além da defesa
quanto a utilização de forma mais acentuada desse tipo de gênero
nas escolas, considerando a familiaridade entre os alunos e as
mídias sociais.

Memes: uma outra forma de enunciação
Ao que parece, na história da evolução tecnológica sempre
houve quem rejeitasse as novidades. Muito já se falou que a foto-
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grafia, o cinema e o rock não foram bem recebidos – no momento em
que surgiram - por mentes pensantes de renome da época em que
esses eventos artísticos nasceram (Lévy, 1999). Com a linguagem
nunca foi diferente e muito provavelmente nunca o será. Vemos que
a internet vêm afetando, em muitos aspectos, a maneira de falar e
escrever, e isso tem motivo de sobra para que os inúmeros usuários
sejam alvo de bombardeios de todas as partes, tanto estudiosos
quanto leigos em linguagem.
A linguagem por meio da grande rede e a maneira como ela
ocorre é um advento sem precedentes na história da evolução linguístico-tecnológica da humanidade, e também um acontecimento que
não podemos vislumbrar um retorno ao modo “analógico”.
Na década de 1950, segundo Pierre Lévy (1999), Einstein
comparou as telecomunicações como uma bomba. A primeira foi
a bomba demográfica; a segunda, a bomba atômica propriamente
dita; e a terceira, a das comunicações. Provavelmente, Einstein
compreendeu o quão avassalador seria o fenômeno telecomunicativo na vida dos indivíduos e as mudanças drásticas que este faria
na vida de todos nós. Observando a metáfora utilizada por esse
cientista, concluímos o quanto ele estava certo. Hoje percebemos
como as redes sociais dão “voz” e criatividade às pessoas; indivíduos que nunca se pronunciaram publicamente, hoje o fazem de
forma anárquica (Lévy, 1999) e sem pudor.
Uma forma bem dinâmica que tem tomado conta das redes
sociais em nossos dias é a dos memes. Diariamente, surgem criações ininterruptamente sobre os mais variados temas. Essa maneira
jocosa de expressão e diálogo invade as redes com tons pueris,
sarcásticos e inteligentes. São linguagens imagético-verbais que
dão lugar à linguagem oral. Essas histórias são contadas através
de imagem e texto, podendo ser imagens já conhecidas, fotos ou
criações misturadas com textos criados ou intercalados com os
famosos ditos populares.
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Ao definir expressão Bakhtin parece vivenciar seu tempo e
tempos futuros. O autor entende o termo como uma extrojeção da
interioridade individual com marcas da exterioridade de signos que
nos é dada pelas relações sociais que estabelecemos com outrem
(BAKHTIN, 2014).
Essa nova forma de comunicação (meme) está, nos termos
bakhtinianos, carregada de índice axiológico ou, ideológico; ele é
um produto ideológico, uma vez que faz parte de uma realidade
natural ou social (BAKHTIN, 2014).
Para Bakhtin o significado está em algum lugar no entremeio,
compartilhado e múltiplo. Cada um pode significar o que diz, mas só
indiretamente, com palavras que são tomadas da comunidade e que
são a ela devolvidas, conforme os protocolos que ela observa. Logo,
“a voz de cada um pode significar, mas somente com outros – às
vezes em coro, mas na maioria das vezes em diálogo”. Assim acontece a criação e uso dos signos (ELICHIRIGOITY, 2008: 185-186).

O uso frenético dos memes nas redes sociais jamais pode
significar sozinho, mas sempre estará relacionado com uma
vivência coletiva; além de ressignificar a própria voz acústica ele,
também, ressignifica a própria imagem e texto utilizados. Essas
“vozes” (acústica e imagem/palavra) estão em constante diálogo
tanto entre si quanto com quem as leem. Eles não são diálogos
onde há consenso, mas, podem estar se relacionando de modo
agressivo, amistoso ou cômico, uma vez que palavra diálogo não
pretende remeter a conformidade ou convergência.
Pierre Lévy (1999) propõe em Cybercultura que os indivíduos
ao transmitirem suas mensagens agem como as sociedades orais,
porém em uma nova escala. O autor relata que as sociedades orais
produziam suas mensagens num contexto local e momentâneo e
que a recepção era única, singular. Em nossos dias, com o advento
da tecnologia digital, produzimos textos nos mesmos moldes
dessas sociedades antigas, mas com a possibilidade da mobilidade
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de sentidos, com uma liberdade semântica, os textos se associam
com o local podendo manter ou perder seus sentidos livremente.
No âmbito axiológico, o valor que uma imagem possuía antes,
não será o mesmo do agora; assim como um dito popular qualquer
utilizado para seu fim. Bakhtin (2014) elucida que só há ideologia
se houver interconexão entre os indivíduos; caso contrário, toda e
qualquer forma comunicativa não passaria de um sinal, portanto,
sem valor algum.
Então, o que faz com que um meme seja um signo, ou seja,
tenha em si índice valorativo e represente a expressão de um indivíduo em diálogo com seu mundo, é sua mobilidade e a forma como
o enunciado é orientado em seu meio social (ELICHIRIGOITY, 2008).
Poderíamos arriscar a dizer que esse novo tipo de comunicação se identifica com o conceito de literatura menor que Deleuze
e Guattari criaram para a literatura de Kafka (GALLO, 2003).
Neste sentido, e não querendo deslocar ou criar um novo
conceito, os memes seriam uma espécie de comunicação menor, na
qual todos os indivíduos se tornam protagonistas, já que todos têm a
possibilidade de livre manifestação através das redes e recursos; os
signos imagéticos ou verbais dos quais os produtores de memes se
apropriam são signos pertencentes à sociedade, sendo assim, um
produto da coletividade. Os atos comunicativos produzidos pelos
indivíduos os tornam autores o tempo todo, o que os deixam, da
mesma forma com que se apropriaram do já existente, em serem
ressignificados quando publicados nas redes sociais.
Os memes, em nossa percepção, funcionam como um ato
comunicativo libertário, inescrupuloso, irreverente e carnavalesco
– nos termos bakhtinianos. Bakhtin em A cultura popular na Idade
média e Renascimento (2008) nos lembra de como a linguagem
circulava livremente nas feiras. Uma palavra ou mensagem era dita
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e rapidamente repassada de um para outro gerando novos significados (BAKHTIN, 2008). Assim ocorre com os memes, onde apropriações são feitas dando novas leituras para as mesmas palavras
e as mesmas imagens.

Diálogo por meio dos memes
Como já dissemos anteriormente, os memes têm um caráter
relacionado com uma vivência coletiva e são carregados de ressignificações, tanto para a voz acústica quanto para a própria imagem
e texto utilizados.
A proposta principal deste trabalho foi analisar a utilização
frequente dos memes nas redes sociais, mais precisamente no
Facebook. É muito comum de se ver a substituição do texto escrito
pelo uso de imagens, exigindo dos interlocutores e demais leitores
uma compreensão mais atenta, pois do contrário pode-se perder significados. Sobre esse tipo texto contemporâneo Rojo (2013, p. 20) diz:
Esses “novos escritos” obviamente dão lugar a novos gêneros
discursivos [...]. E isso se dá porque hoje dispomos de novas tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita”, que, convocando novos
letramentos, configuram os enunciados/textos em sua multissemiose ou em sua multiplicidade de modos de significar.

A título de exemplo, trouxemos um diálogo15, escolhido
aleatoriamente (mas de forma proposital) no Facebook para uma
análise. Não pretendemos com essa análise esgotar todas as possibilidades de interpretação, pois esse não é o nosso objetivo, mas
sim, tentar mostrar o conhecimento de mundo, os personagens que
se destacam por seus posicionamentos e por isso viram “memes”

15. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1782733545311965&id=100007260100621
Acesso em: 15/11/2016
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e a utilização dessas figuras como forma de provocação e/ou ironia
entre os interlocutores, através de seus diálogos nas redes sociais,
ressaltando assim as dimensões que podem atingir os letramentos,
no momento em que as mídias sociais alcançam uma abrangência
significativa na contemporaneidade.
Pois bem, o diálogo em questão surge entre duas pessoas
(que chamaremos de a internauta 1 e o internauta 2) quando uma
delas resolve fazer um quiz16 em um website interativo. O quiz
propunha a seguinte pergunta: Você tem ideologias parecidas
com a de qual político? Acontece que no Brasil a política anda
bem abalada, por diversos motivos os quais não precisamos explicitar, tendo em vista que o nosso foco aqui é outro. As perguntas
contidas no quiz, para se chegar a uma resposta à pergunta principal, compreendem posicionamentos previamente estabelecidos e
defendidos pelos políticos escolhidos para compor o jogo. Apenas
para constar, como se trata de posicionamentos, as perguntas
abrangem cotas raciais; a importância da ditadura frente ao possível
surgimento do socialismo; escolha de países, cada um com uma
identidade político-social-cultural característica; se a pessoa sabe
discursar; maioridade penal; legalização das armas e do casamento
gay. Após o término do jogo de perguntas, a internauta 1 descobre
que tem ideologias parecidas com as de Jair Bolsonaro, e ela é
qualificada como “uma pessoa bastante conservadora, com ideias
ligadas a igreja e é totalmente a favor da família”, como pode ser
visto na figura 1.

16. http://pt.quizur.com/quiz/qual-politico-voce-tem-ideologias-parecidas-vug?r=203790 Acesso
em: 11/12/2016
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Figura 0117

Novamente, não é nossa intenção esgotar todas as interpretações possíveis, além de soar pretencioso, ainda assim, seria
impossível, principalmente por conta da multiplicidade de significados inseridos nos discursos, uma vez que, essas interconexões
ampliam e potencializam a consciência humana (SANTAELLA,
2007). Todavia, não deixaremos de nos posicionar de forma crítica e
consciente, diante das imagens a serem analisadas.
Sobre o político em questão, trata-se de Jair Messias
Bolsonaro18, nascido em Campinas, 21 de março de 1955, é um

17.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1782733545311965&id=100007260100621
Acesso em: 15/11/2016
18. https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro Acesso em: 13/12/2016
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militar da reserva e político brasileiro. Cumpre atualmente o seu
sexto mandato na Câmara dos Deputados do Brasil, eleito pelo
Partido Progressista (PP). Nas eleições gerais de 2014, foi o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro com apoio de 6% do
eleitorado fluminense (464 mil votos). Atualmente, o parlamentar é
filiado ao Partido Social Cristão (PSC) e pré-candidato para as eleições à presidência em 2018.
Bolsonaro é o típico político em que os posicionamentos
dividem opiniões na web, sobretudo, nas redes sociais. De acordo
com o seu website oficial19 “Jair Bolsonaro é conhecido por suas posições em defesa da família e do Estado Brasileiro. Suas bandeiras
políticas são fortemente combatidas pelos partidos com posições
adversas às suas”.
Para o Jornal Alpha Cidade20, Bolsonaro é um deputado que
se coloca em defesa da tortura, que incita a violência, é contra a
política de cotas raciais, dentre outras coisas, ainda pesam sobre
ele alegações de sexismo e de homofobia.
Assim apresentamos duas vertentes sobre o agente o qual
é desenrolada toda a conversa, de forma sucinta, até porque ele é
realmente muito conhecido nacionalmente e suas falas são geralmente bem difundidas pelas mídias sociais. Diante do exposto,
tentaremos nos ater à análise da conversa extraída do Facebook,
de uma forma mais parcial possível. A conversa foi editada por fins
óbvios, dada a necessidade de adequação quanto às normas da
escrita padrão.
A partir do compartilhamento, do resultado do quiz no
Facebook, pela a internauta 1, começa a conversa com um post do
19. http://www.bolsonaro.com.br/biografia.html Acesso em: 13/12/2016
20. http://www.alphacidade.com/2011/05/historia-do-polemico-deputado-jair.html Acesso em:
13/12/2016
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internauta 2. Todavia, a partir da indagação feita pela a internauta 1
em seu post inicial – “Seria novidade?” – inferimos que a mesma realmente se identifica com os posicionamentos do político em questão.
Logo, perceberemos ao longo da conversa um jogo de antíteses.
Tendo em vista o posicionamento contrário do internauta 2.

Figura 0221

Neste bloco de posts acima percebemos de um lado um tom
desesperador por parte do internauta 2, que além disso questiona
se haveria cura para o que julga ser algo doentio, enquanto do outro
lado, a internauta 1 persiste com um posicinamento ameaçador.
Essa é uma interpretação possível, não somente por conta das
frases embutidas nas imagens, mas principalmente pelas imagens
em si, o que nos remetem às formas de letramentos. Sobre isso,
Rojo (2009) diz que:

21. Ibidem
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[...] É preciso também compreender o que se lê, isto é, acionar o
conhecimento de mundo para relacioná-lo com os temas do texto,
inclusive o conhecimento de outros textos/discursos (intertextualizar), prever, hipotetizar, inferir, comparar informações, generalizar. É
preciso também interpretar, criticar, dialogar com o texto: contrapor
a ele seu ponto de vista, detectando o ponto de vista e a ideologia
do autor, situando o texto com seu contexto. (p. 44)

Além do mais, percebemos que as imagens acima, mesmo
se não tivesse nada escrito nelas, apenas analisando as expressões
corporais demonstradas pelas personagens inseridas, ainda assim,
conseguiram passar uma mensagem coerente.

Figura 0322

Na sequência, na figura 03, notamos que o diálogo permanece acalorado com um tom irônico de repulsa e violência entre os
interlocutores. Com isso, o diálogo se desenvolve com dois pontos
de vista opostos e devidamente estabelecidos. Para tanto,
22. Ibidem
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[...] não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação
de inferioridade. É preciso, antes de mais nada, estar em condições
de participar ativamente dos processos de inteligência coletiva que
representam o principal interesse do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 238)

Logo, concordamos com Barton e Lee (2015) quando dizem
que a linguagem nas mídias sociais tem mudado a maneira de as
pessoas se comunicarem, o que a torna algo muito mais emocionante, criativa e crítica.
Ferraz (2015, p. 105), corroborando com argumentos de
outros teóricos, diz que “[...] as visões convencionais de leitura e
escrita não são mais adequadas para descrever a combinação de
sistemas semióticos em textos digitais.”

Figura 0423

23. Ibidem
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Aqui, na figura 04, percebemos por parte do internauta 2 um
sentimento de nojo e aversão e, em contra partida, a internauta 1
apresenta uma posição de sarcasmo. O diálogo continua exaltado,
mantendo-se apenas com a utilização dos “memes”, sem prejuízo
de coerência e/ou coesão e, acima de tudo, sem perder a criticidade. Diante disso e da perspectiva da semiótica visual, Kress &
Van Leeuwen apud Novais (2016),
[...] defende que as imagens possuem uma sintaxe própria e que
é possível descrever seus elementos composicionais a partir de
unidades (saliência, enquadramento, valor etc.) análogas às “palavras” ou ao “léxico”, numa perspectiva linguística. Essas unidades
se combinariam harmonicamente na composição dos textos não
verbais, que operam em uma sintaxe própria. (p. 85)

Encaminhando para o final do diálogo travado por esses dois
interlocutores no Facebook, notamos o quão flexível tem se tornado
os recursos tecnológicos, transformando as mídias em campos
múltiplos de comunicação (SANTAELLA, 2008).

Figura 0524

24. Ibidem
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Contudo, o internauta 2 percebendo que a situação não
mudaria entre ambos os lados, finaliza a conversa com um “meme”
e uma indagação obscena em língua inglesa (abreviada) de outro
político, sem querer tecer comparações, mas, também de posicionamentos polêmicos – Donald Trump, recém eleito para ocupar,
um dos cargos mais importantes do mundo capitalista, a presidência dos Estados Unidos da América. Por fim, percebemos que
o texto hoje não pode mais compreender apenas a “escrita formal”
propriamente dita, mas todos os recursos de que dispomos, todas
as formas de letramentos e o meio em que vivemos (LANKSHEAR;
KNOBEL, 2011), valorizando as práticas sociais, econômicas,
tecnológicas e culturais.

Algumas considerações
Finalizamos este trabalho alertando para a importância e
atenção que nós educadores devemos dar para as novas formas de
comunicação e diálogo utilizadas de maneira ampla, difusa, jocosa
e, em muitos casos, inteligente via internet. Esses, são recursos
que podem tornar nossas aulas bem mais atraentes e atuais, negociando com as demandas da juventude pós-moderna. É imprescindível que todos nós professores nos adequemos às novas formas de
linguagem; não queremos dizer aqui que o corpo docente de cada
instituição de ensino deva se tornar expert em tecnologia digital, e
sim, saber como transformar as novidades em aula. Afinal, como
já mencionamos ao longo do texto, a sociedade contemporânea
vive no auge das tecnologias digitais. Portanto, é sensato estarmos
atentos às diversas formas de manifestações apresentadas pelos
jovens – sobretudo através das mídias sociais –, que apesar de
em sua grande maioria não seguirem requisitos “cultos/formais”
em seus textos na internet (o que para os letramentos é algo irrele-
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vante), ainda assim, por meio de suas interações são capazes de
demonstrar, de maneira crítica e irreverente, valores sociais, econômicos e culturais.
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Introdução
No Facebook, frequentemente é possível se deparar com
páginas que contêm postagens de alunos fazendo “desabafos” com
relação às suas vivências no ambiente escolar, que são bem reveladores de seus modos de pensar e sentir. Esse fato nos chamou a
atenção e nos propusemos a refletir sobre o que essas postagens
podem nos indicar sobre a relação, principalmente emocional, do
discente com o espaço escolar e com os docentes. Para realizarmos
este trabalho reflexivo-investigativo, propomos utilizar pressupostos
da Análise do Discurso juntamente com as teorias dos Estudos de
Letramentos e da Filosofia da Educação, a fim de problematizarmos
alguns discursos dos próprios alunos, postados e comentados
nessas páginas do Facebook e, assim, tentar trazer à tona certas
relações dos alunos com os professores e com a educação de
maneira geral. Então, teremos aqui uma visão dos alunos que muito
deve interessar a nós, professores, haja vista que, em todos os
âmbitos escolares são frequentes e perceptíveis certos sentimentos
de desagrado por parte dos alunos em relação ao ensino/aprendizagem. Isso demonstra que é preciso que nós docentes reflitamos
não só sobre nossas práticas de ensino, mas também sobre nossos
posicionamentos enquanto profissionais da educação e sobre as
relações afetivas que estabelecemos (ou não) com nossos alunos.
Diferente de algumas conversas nas salas dos professores
e nos conselhos de classes (muitas das quais valorizam somente
o ponto de vista dos docentes e colocam o discente no papel de
“bandido” enquanto o professor é o “mocinho”)25, os alunos, com

25. Gostaríamos de explicar que, apesar de sabermos que muitas são as escolas em que as relações entre professores, equipe pedagógica e alunos é muito frutífera, estamos aqui nos referindo
a algumas relações dificultosas típicas de ambientes escolares, vividas em instituições de ensino
em que já atuamos como docentes, e pelas experiências que nos são passadas por colegas em
suas escolas.
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o mesmo intuito, usam das redes sociais para exprimirem suas
emoções com muito humor e ironia, brincando com as situações
cotidianas e satirizando-as a partir de suas próprias angústias,
deixando entender, muitas vezes, que eles não estão satisfeitos com
o sistema educacional vigente.
Levando em consideração as afirmações do Círculo de
Bakhtin de que não podemos compreender os discursos fora de
seu contexto sociológico, apresentamos aqui uma reflexão sobre
o ser/agir discente e docente na Modernidade Líquida (BAUMAN,
2001), com seus discursos nas interações sociais, históricas e seus
posicionamentos ideológicos.

Partindo de reflexões sobre o ser professor e aluno
Quantos de nós, professores, realmente paramos para pensar
em como nossos alunos se sentem em relação a nossas aulas
e ao ambiente escolar de uma maneira geral? Se fizéssemos uma
pequena pesquisa informal de opinião, poderíamos observar que
uma das partes mais alegres do turno escolar é o recreio/intervalo.
Nesse momento, vemos estampados nos rostos sorrisos abertos e
verdadeiros de quem se vê ‘livre’ da tensão de certas aulas, enquanto
que, durante algumas aulas, a feição mais comum é aquela que
revela tédio26. Isso se não estão conversando baixinho uns com os
outros ou imersos em seus smartphones, fazendo qualquer outra
coisa que não seja prestando atenção no que o professor se propõe
a ensinar/compartilhar. Assim, nem sempre realmente interagem nas
aulas e não demonstram interesse pelo que está sendo proposto pelo
docente. Professores ficam desnorteados com a situação, e até na
26. Sabemos que isso não acontece em todas as aulas nem em todos os momentos, mais
uma vez estamos nos referindo a situações reveladas pelos próprios colegas professores em
nosso cotidiano docente e verificadas também nas postagens dos alunos nas páginas das redes
sociais que aqui investigamos.
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sala dos professores uma das conversas que ganha mais status é de
como os alunos são desinteressados e indisciplinados.
Aparentemente, isso não difere entre alunos de escola pública
ou de escola particular, pois, quando professores de ambas as
redes se encontram, as reclamações são as mesmas: que muitos
alunos não têm interesse, que são indisciplinados, que não fazem
as tarefas de casa etc.; e o professor tem que fazer mágica na sala
para ganhar a atenção. Para nós, professores – e aqui sendo generalistas, mas sabemos que há uma boa parcela que é excludente
desse tipo de atitude - a culpa é (quase) sempre dos alunos. Mas
será que paramos para pensar na visão deles sobre o ambiente
escolar? Quais são suas angústias? Suas aspirações?
Vivemos em uma era extremamente tecnológica, em que
se pode estar presente virtualmente em vários espaços ao mesmo
tempo, seja conversando com pessoas em particular ou com várias
em múltiplos grupos pelos aplicativos dos smartphones. Quando se
pode interagir sociovirtualmente com o ambiente externo à escola,
mesmo estando em seu espaço físico, por intermédio das redes
sociais, ficar sentado numa sala de aula por horas ouvindo o professor
falar num modelo de ensino arcaico (aristotélico), ou fazer atividades
que, para eles, não fazem muito sentido ou não tenham uma finalidade bem definida, não deve ser realmente muito interessante.
A liquidez discursiva (FURTADO, 2018) promovida pelas redes
sociais que incentiva-os a participarem ativamente de novas práticas
discursivas acaba por não ser valorizada na escola. A tecnologia muda
e, com ela, novas formas de ser e de agir. Já a escola demora um
pouco (ou muito?) mais para se adaptar. Muitas vezes, deixa-se de
aproveitar o que os alunos dominam em seu dia a dia e tenta-se inseri-los em modelos tradicionais de leitura e escrita que não estão em
consonância com a sociedade contemporânea e, portanto, não tão
relevantes, desmotivando-os a se engajarem nas atividades propostas.
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Além disso, observamos uma formatação do currículo de
forma verticalizada, construída apenas pelos agentes da educação
(não necessariamente professores), o que acaba por corroborar
esse distanciamento entre o que é ensinado e o que realmente os
alunos gostariam (ou necessitariam) de aprender. Como um documento não dialógico, o currículo tende a contemplar conteúdos que,
muitas vezes, não cabem mais na fluidez dos tempos contemporâneos; muitos assuntos que deveriam ser abordados pela escola na
modernidade líquida (BAUMAN, 2001) acabam não sendo contemplados, pois o público-alvo nem sempre tem voz (ou ouvidos que os
escutem) na articulação dos documentos oficiais da Educação.
Estamos no meio do turbilhão: somos nós - professores e
alunos de hoje - o entremeio de uma mudança na educação. É
uma transição de gerações: muitos dos professores atuando em
sala ainda são de uma época não tecnológica, e somente parte
deles têm se esforçado para compreender as novas tecnologias;
já os alunos são, em grande maioria, “acostumados com a velocidade da informação, prestam atenção em várias coisas ao mesmo
tempo, funcionam em rede e preferem os jogos ao trabalho ‘sério’”
(PRENSKY, 2001, p.2). Isto é, enquanto não acabar essa transição
ou não aprendermos a lidar com ela, ainda teremos muitos embates,
já que nosso sistema educacional pode não ser mais tão adequado
aos alunos de hoje.
Como, então, minimizar esse impasse? Em meio a contextos
sociais e culturais tão diversos, como professores, somos chamados
a observar com atenção nossas turmas e a tomarmos a responsabilidade de agentes transformadores intrínsecos ao nosso papel, a
fim de que possamos desenvolver a consciência de que “agir nas
brechas” (DUBOC, 2014) do sistema é possível (e necessário), num
movimento de atitude curricular que perpassa (e transpassa) os
obstáculos gerados pelas contingências escolares.
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Pensando sobre a Educação
Muitas práticas descontextualizadas em sala de aula têm
levado os alunos, em sua maioria, a um grande desinteresse pela
escola. Eles lidam com o ambiente escolar como se fosse uma
obrigação e não como um local emancipatório, de construção de
conhecimentos e de preparação para a vida, mesmo porque muito
do conteúdo que aprendem na escola conseguem encontrar facilmente disponível na internet. Propomos aqui levantar algumas
teorias filosóficas e sociológicas não como uma resposta para
estes questionamentos, mas como possíveis reflexões acerca das
tensões que se embrenham nas questões educacionais.
Comecemos por Bourdieu (1998), que reconhece a escola
como um lugar de reprodução do poder simbólico que tramita na
sociedade, de reprodução da luta de classes, no qual a classe dominante dissemina sua cultura, suas crenças, a fim de se sobrepor e
de manter seu poder. Segundo o autor,
[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a
escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite,
dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação,
as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes
sociais (BOURDIEU, 1998, p. 53 ).

De fato, o que percebemos na escola há um bom tempo
(apesar de que, talvez, esteja se iniciando um movimento inverso) é
uma força centrípeta na tentativa de uniformização, uma vez que os
currículos não são diferenciados levando-se em conta a cultura e os
saberes difundidos, não apenas em cada classe social, mas também
em cada grupo e espaço social. Assim, temos uma reprodução na
escola do que acontece na sociedade de modo geral: sob a égide do
ideal de igualdade, acaba-se disseminando as ideologias dominantes,
reforçando o capital simbólico da classe dos mais favorecidos.
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A argumentação sustentada por Bourdieu é a de que a
escola acaba por privilegiar os estudantes das classes dominantes,
já que a cultura disseminada por ela é a mesma com a qual esses
convivem em casa. Porém, todo esse processo é dissimulado ao não
se reconhecer e não se assumir que isso de fato ainda acontece.
Consequentemente, a tendência é a de que as diferenças no desempenho dos alunos sejam vistas como resultados de habilidades individuais distintas (dons desiguais) ao passo que, na realidade, é que
“decorreriam da maior ou menor proximidade entre a cultura escolar e
a cultura familiar do aluno. A escola cumpriria, assim, portanto, simultaneamente, sua função de reprodução e de legitimação das desigualdades sociais” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 87).
É preciso observar de forma relativa essas afirmações, em
razão de que outros fatores também precisam ser considerados. O
sucesso escolar não pode ser levado em conta de forma tão determinista, pois, se assim o fosse, todos os alunos das classes mais
favorecidas tenderiam a ter um sucesso escolar e não é isso o que
observamos. Assim sendo, a falta de motivação e a angústia nos
bancos escolares parecem não ter distinção de classes sociais.
Contudo, não podemos ignorar que a escola acaba por reproduzir as relações de dominação existentes na sociedade. O que
vemos muitas vezes nas escolas é a ordem (colonialismo) sendo
ensinada como a verdade absoluta, tendo os alunos que se enquadrarem no currículo, assim como os colonizados para com os seus
colonizadores. Precisamos quebrar essa hegemonia da imposição
e propor em nossas aulas práticas pedagógicas que promovam
mais a solidariedade, e, assim, os educandos possam compreender o que Oliveira (2008) vai chamar de “democracia social”, ou
seja, as relações democráticas devem permear todas as relações
sociais e todos os níveis, e isso deve ser objeto de reflexão desde a
escolha do currículo.
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Oliveira, em sua obra Boaventura & a Educação, refletindo
sobre o processo de democratização tanto das relações sociais
quanto dos saberes, nos propõe que
[...]estamos no interior de uma complexa rede, e a possibilidade de
pensá-la como uma espiral ascendente depende de uma ação e de
uma reflexão que não leve a destecer a rede através de processos
fragmentados de análise, sob pena de, ao separar-lhes os fios, nos
tornamos incapazes de compreendê-la enquanto rede. Ou seja, só a
democracia entendida enquanto sistema social envolvendo todos os
espaços de inserção constitutivos da formação de nossas “redes de
subjetividades”, com o conjunto de saberes e de práticas reais que
tecemos e que nos tecem, nos serve para pensar a emancipação
social democratizante (OLIVEIRA, 2008, p. 126).

Podemos, então, pensar como “redes de subjetividades”
(SANTOS, 1995) todas as relações, de forma que uma dependa da
outra, não sendo possível pensar nas relações sociais que se estabelecem entre os sujeitos sociais de forma individualizada e considerando apenas um dos espaços estruturais, mas sim todos e na
proporção em que eles se cruzam nas teias da rede. Para tentar
exemplificar, pensemos num jovem que se enlaça em variados
pontos da rede de subjetividade macrossocial: no doméstico, como
filho; no educacional, como aluno; no de mercado, como consumidor; no da comunidade, como membro do coral da igreja; no
da cidadania, como contribuinte; e no mundial, como um brasileiro
com sua cultura. Todos esses pontos têm que ser observados de
forma sistêmica ao pensarmos nas “redes de subjetividade” e na
emancipação social democratizante. Na escola, temos uma rede
complexa e díspar de subjetividades que precisa ser considerada
em suas individualidades.
No que se refere à educação, é necessário considerar
que, nos tempos atuais, chamados de “modernidade líquida” por
Bauman (2001), não há mais a mesma ideia ou o sentimento de coletividade, pois os interesses não são mais coletivos como outrora. Ao
romper com a solidez das tradições (família nuclear, crença incon-
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dicional na ciência, questões de gênero etc.) e tornar as instituições
mais fluidas, houve uma individualização que libertou os indivíduos
dessas estruturas coletivas densas e abstratas. Agora os indivíduos conectam-se por ponto de interesse, e não mais por pontos
de interesses, isso faz com que, numa sala de aula, por exemplo,
tenhamos variados motivos do porquê estar ali, e apenas alguns
coincidem. Os professores, ao não reconhecerem essa diversidade,
acabam por tornar suas aulas maçantes, e o frequentar a escola
passa a ser uma obrigação fatigante.

Sob a luz da Análise do Discurso e dos Letramentos
A Análise do Discurso é uma teoria que busca escopo para
além da Linguística. A sociologia e a psicologia são fundamentais
para sua concepção, além de outras ciências humanas, como a
antropologia, por exemplo. A Análise do Discurso de orientação
francesa surge no final da década de 1990, com as novas propostas
teóricas de Michel Pêcheux que vêm romper com a concepção de
língua estática e representativa da realidade. Possenti traz uma boa
síntese do que foi o surgimento deste novo ramo da Linguística27:
Em suma, a AD rompe com a concepção de sentido como projeto
de autor; com a de um sentido originário a ser descoberto; com a
concepção de língua como expressão das ideias de um ator sobre
as coisas; com a concepção de texto transparente, sem intertexto,
sem subtexto; com a noção de contexto cultural dado como se fosse
uniforme (POSSENTI, 2009, p. 360).

Um analista do discurso precisa enxergar o afora da materialidade discursiva. Precisa enxergar nas fronteiras, no entremeio,
nas bordas, no transverso, no não-dito do discurso. Para a AD, um
27. Referimo-nos aqui à Análise do Discurso Francesa, pois foi essa que surgiu como uma
vertente dentro da Linguística, mas é preciso considerar que o Círculo de Bakhtin já teorizava
sobre o discurso como acontecimento social desde a década de 1920.
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discurso nunca é neutro pois nele estão impressas as marcas subjetivas do locutor e o que interessa são os efeitos de sentido provocados nos interlocutores pela interação verbal, o que nos remete
à dialogia entre os significantes e seus significados (BAKHTIN,
2012). De uma mesma palavra podem emergir várias interpretações, a depender do tom que lhe é imprimido, por isso a importância de analisar não somente a parte discursiva materializada,
mas o contexto sócio-histórico e ideológico ao qual ela se insere
(BAKTHIN, 2012).
Os sujeitos, ao enunciarem, projetam em seus discursos posicionamentos que sugerem modos de ser e de agir pelas escolhas
que fazem dos recursos discursivos. Ao escolherem uma palavra
e não outra, ou um modo de dizer e não outro, eles refletem sua
subjetividade; o projeto de dizer é um ato singular (BAKHTIN, 2006).
Portanto, observar o que os alunos estão dizendo, de que forma estão
se expressando em relação a suas experiências no ambiente escolar/
acadêmico, pode ser revelador para nós, professores, de modo que
consigamos compreender melhor o que nossas práticas têm causado
a eles, ou como eles têm se sentido em relação às aulas.
Segundo Bakhtin (2006), todos os discursos são atravessados por outros discursos, seja de forma explícita, quando traz
partes delimitadas de outros textos, a que se é chamado de intertextualidade; seja de forma implícita, uma vez que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros
enunciados” (BAKHTIN, 2006, p. 272). Ou seja, nenhum discurso é
completamente novo, a língua/linguagem, nas relações concretas
do dia a dia, tem o dialogismo como preceito básico: os enunciados tanto são produtos da interação entre os sujeitos do discurso
quanto das relações entre os próprios enunciados; e no enunciado
concreto emergem várias vozes, é o caráter polifônico do discurso
(BAKHTIN, 1998).
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Esse pressuposto torna possível percebermos nos discursos
diferentes vozes sociais que ecoam, causando efeitos de sentidos
diversos a depender da posição social e ideológica em que os
sujeitos se encontram, ao que chamamos de horizonte social
(BAKHTIN, 1998). Por isso, é importante tentarmos olhar os discursos
com as lentes dos alunos, percebermos qual o lugar de onde seus
discursos emergem e, assim, poderemos ter uma visão de como se
sentem no interior do complexo sistema educacional.
Pensando no discurso como uma prática social, na qual
os sujeitos se colocam na e para a sociedade e constroem relações tanto subjetivas quanto sociais, podemos dizer que as redes
sociais virtuais promoveram uma revolução na questão da discursividade. Nelas, os sujeitos têm a possibilidade de se posicionarem
sobre vários assuntos de forma dinâmica, interativa e subjetiva. É a
liquidez discursiva (FURTADO, 2018) permitindo que os discursos
sejam produzidos e colocados em circulação de forma instantânea;
sejam compartilhados, comentados, curtidos, fazendo, então,
emergir uma grande cadeia discursiva fluida e de livre acesso.
Através dessa tecnologia, o que se tem percebido é que
uma nova cultura discursiva está em voga, promovendo uma
maior produção e circulação de enunciados. Pode não ser o que
a tradição escolar tenha como parâmetro de leitura e escrita, mas
não há como negar que os jovens e os adolescentes (até mesmo
as crianças) estão escrevendo mais e lendo mais, porém com uma
maior autonomia, já que eles podem escolher o que os interessa e
descartar o que consideram desinteressantes.
Todas essas características parecem aproximar as teorias
da Análise do Discurso e de Letramento. Letrar vai além do alfabetizar, do decodificar letras, sílabas, palavras, textos. É promover nos
alunos a capacidade de agir sobre o que está posto à sua frente,
deixando fruir sua subjetividade. No letramento, o aluno passa a
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perceber o que está sendo ensinado com um olhar crítico, olhar de
quem visualiza todo o contexto e consegue inferir uma significação
para além da superficialidade.
Kleiman (1995, p.19) simplifica a definição de letramento
como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto
sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos,
para objetivos específicos. Nessa concepção, letramentos são
as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas
práticas são postas em ação, bem como as consequências delas
sobre a sociedade.
Soares (2002, p. 145) se aprofunda na questão, destacando
a dimensão plural do termo letramento, enfatizando a ideia de que
“diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou
condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas
práticas de leitura e de escrita.” Ou seja, “diferentes espaços de
escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão
da escrita resultam em diferentes letramentos”.
Daí a necessidade de constante atualização pedagógica-educacional que, muitas vezes, é até lembrada pelas diretrizes educacionais, mas ainda precisa estar mais presente no cotidiano escolar.
Trata-se da promoção de novas práticas e de múltiplos letramentos
(CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001; STREET, 2003) dos quais
os professores poderiam se apropriar de modo a serem capazes
de implementar criticamente suas aulas, promovendo ainda mais
ações sociais nos processos de ensino e aprendizagem.
Nesse contexto, Fadini (2016) explica que várias pesquisas
atuais apresentam discussões também sobre letramento digital (por
exemplo, COSCARELLI; RIBEIRO, 2005), que consiste em uma das
práticas de letramento (STREET, 1984), e se configura como conceito
amplamente revisto, o qual percebe as relações dos sujeitos com as
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práticas letradas mediadas por computadores e outros dispositivos
eletrônicos no mundo contemporâneo, como as apresentadas aqui.
Nesse mesmo sentido, Fadini (2016) percebe que outro
conceito que se relaciona muito com o de letramento digital é o de
letramento crítico, o qual compreende uma série de princípios educacionais para o desenvolvimento de práticas discursivas de construção de sentido e que incluem uma consciência de como, por que,
e segundo os interesses de quem alguns textos em particular podem
funcionar. Trata-se de um engajamento do aluno numa atividade
crítica através da linguagem, que, segundo Motta (2008), consiste
em questionamentos das relações de poder, das representações
presentes nos discursos e na identidade e, também, das implicações
que isso pode trazer para o indivíduo em sua vida em comunidade.
Por fim, assim como os direcionamentos da Análise do
Discurso, Lima (2006, p.2) nos faz lembrar de uma questão muito
importante: a maneira como a linguagem é concebida também
pode afetar as práticas educacionais e ainda pode colocar em foco
as relações de poder expressas pela língua. A conscientização dos
educandos para uma reflexão crítica e os questionamentos das
práticas dominantes através da língua e da tecnologia por meio dos
letramentos podem conduzir em direção ao que Lankshear (1987,
p.131) chama de “manutenção de padrões desiguais de distribuição
de poder e de vantagens dentro da estrutura social”.
Daí este estudo reflexivo sobre questões pertinentes ao
cotidiano de nosso discente e sobre a maneira como conduzimos
nossas aulas e seus reflexos na vida acadêmica dos nossos alunos.
A partir disso, propomos observar e discutir, por intermédio dos
discursos postados nas redes sociais por alunos-cidadãos, como
as mídias sociais, tão utilizadas por eles, podem servir de suporte e
até mesmo de objeto de monitoramento para tratarmos do(s) letramento(s) tanto dentro da sala de aula como fora dela.
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Metodologia
Como metodologia, utilizamos, como já indicado antes,
uma imbricação das teorias da Análise do Discurso com as de
Letramento a fim de buscarmos compreender os discursos dos
alunos na concretude de sua realização, ou seja, nas suas postagens nas redes sociais. Para nossa análise, elegemos duas páginas
do Facebook que funcionam como locais de desabafos sobre a vida
acadêmica. Ambas são de perfil público, ou seja, abertas para todas
as pessoas fazerem comentários, não se restringindo a uma instituição de ensino em particular. Essas páginas parecem bastante
interessantes, pois relatam, de forma bem humorada, o dia a dia
dos estudantes, suas angústias, seus percalços, seus sentimentos
em relação ao seus cotidianos escolares. São elas:
“Graduação da Depressão”: iniciou em 31 de outubro de
2014; possui mais de 3 milhões de curtidas28; seu direcionamento é
para os alunos de graduação, conforme o próprio nome sugere, o
que não garante que os comentários sejam provenientes apenas de
estudantes desse nível de ensino; é registrada como organização, o
que significa que mais de uma pessoa gerencia a página; as postagens são feitas pelos seus idealizadores, que sempre se identificam
demarcando, então, o enunciador.
“Escola da Depressão”: não possui registro da data de início;
tem 1.127.000 curtidas29; parece não haver um direcionamento
quanto ao nível de ensino, apesar de constar “escola” no nome,
sugerindo o nível básico; é registrada como personagem fictício, o
que a isenta da responsabilidade com a veracidade e permite que
tenha mais liberdade enunciativa.

28. Dado retirado da própria página em 13/10/2016.
29. Dado retirado em 11/11/2016.
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A escolha lexical, o modo de organização do discurso, a
multimodalidade e a interdiscursividade serão analisados, a fim de
depreendermos os efeitos de sentido que as postagens causam nos
interlocutores. Todos os elementos do sistema discursivo interagem
de modo a compor um discurso que é carregado de subjetividade,
mas, ao mesmo tempo, dialoga com outros discursos criando uma
rede de significados. Nossa proposta aqui é buscar esses significados de uma maneira mais reflexiva-interpretativa, com um olhar
mais no todo e no entorno dos discursos.

Com a voz, os alunos!
O primeiro post que trazemos é o da página “Escola da
Depressão”:

(Figura 1)30
30. Fonte: Facebook; acessado em 02/11/2016.
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Esta postagem foi feita no dia 02 de novembro, data em que
celebramos o “Dia dos Finados”. Culturalmente, é um dia em que
dedicamos orações àquelas pessoas queridas que já morreram,
sejam familiares ou não. Dentro desse contexto sócio-histórico, o
discurso se materializa ressignificando esta data. Quando o enunciador diz que está “Rezando hoje pelos entes queridos que já se
foram inclusive para minha vontade de estudar que já morreu faz
tempo”, inclui a vontade de estudar dentro do universo dos “entes
queridos”. O enunciador a personifica dando a ela uma posição de
destaque em sua vida: retira ‘vontade’ do campo dos substantivos
abstratos e traz para o campo do concreto, colocando-a no mesmo
patamar de pessoas que já se foram mas que são valorosas. Isso
demonstra que há a percepção do alto grau de importância atribuída
ao ato de estudar, porém o estímulo para que ele se concretize está
“morto” e merece entrar no hall dos que serão agraciados com as
orações do “Dia de Finados”, o que parece gerar uma angústia,
uma sensação de perda e até mesmo de saudade: sentimentos que
temos em relação pessoas que já faleceram.
O discurso materializado neste post é composto por um texto
acompanhado de um emoji31 e uma imagem. A imagem é um print
de uma outra postagem, só que feita no Twitter, pelo usuário de
mesmo nome da página do Facebook: Escola da Depressão@
escoladepress1. Este procedimento é muito comum entre os
adolescentes/jovens de hoje: postam no Twitter e depois replicam
no Facebook, tornando a postagem um meme32, ao ser viralizada
pelas redes sociais.
O texto que inicia esse discurso é “Deus no comando” sugerindo que o enunciador não só acredita na força divina, mas a coloca
31. Emoji é palavra de origem japonesa, composta pela junção dos elementos e (imagem) e moji
(letra), e é considerada um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmite a ideia
de uma palavra ou frase completa.
32. O meme é todo discurso materializado, seja multimodal ou não, que é postado em uma rede
social e replicado por outros usuários, viralizando-o (FURTADO, 2018).
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como “gestora” de sua vida e, nesse momento de apreensão, pede
a Deus que interfira. Quando associamos a frase com o texto da
imagem, que já exploramos acima, revela-se um efeito de sentido
corroborando o fato de que, para o enunciador que assume esse
discurso, ter perdido a vontade de estudar o leva a um sentimento
de angústia e é preciso colocar nas mãos de Deus a solução do
problema. O emoji de um menino com as mãos postas, sugerindo
que está rezando complementa o discurso ratificando a necessidade de estar em comunhão com Deus para aliviar o peso de estar
morta a “vontade de estudar”.
No rodapé da publicação, vemos que 1,9 mil pessoas
curtiram e que 199 pessoas compartilharam. Analisando esses
dados, podemos inferir que este sentimento de angústia é comum
a muitos visitantes da página. Supondo que a maioria é estudante,
pelo perfil da própria página, então depreendemos que muitos estudantes perderam a motivação para estudar, mesmo sabendo quão
valoroso é o ensino.
O segundo post foi retirado da página “Graduação da Depressão”:

(Figura 2)33
33. Fonte: Facebook, acessado em 12/10/2016.
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Esta postagem foi realizada no dia 12 de outubro de 2016, teve
40.000 curtidas e 4.464 compartilhamentos. O tema da postagem é
o fato de o aluno ficar até o final da aula apenas para responder a
chamada e garantir a presença no diário do professor, visto que a
Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 24,
promulga que o aluno precisa ter setenta e cinco por cento de frequência mínima para ser aprovado. As quantidades de curtidas e de
compartilhamentos revelam que esse discurso teve uma aproximação
com o que milhares de alunos sentem: a obrigação de ficar até a aula
acabar não para aprender, mas para responder à chamada.
Na parte superior, há o seguinte texto: “Odeio quando isso
acontece”, e a referência a seu autor Caio Augusto. Esse texto já
incita no interlocutor uma ideia negativa. Logo após, há a imagem
que compõe o discurso que é a capa do primeiro disco de vinil
do Chico Buarque, lançado no ano de 1966, com duas fotos do
cantor, uma em que ele sorri e outra em que demonstra uma feição
mais séria. O autor do post utilizou a feição alegre para se referir
a ter ficado até o final da aula, demonstrando como isso é importante e criando a expectativa no interlocutor de que ele ficou feliz por
ter assistido a toda a aula do professor numa sensação de dever
cumprido. Porém, associada à outra imagem, com a feição de sério,
observamos a frase “não teve chamada”, revelando que o motivo
para ter assistido à aula até o final não é o aprendizado em si, mas o
fato de ter que assegurar a presença no diário do professor.
A palavra ‘odeio’ causa um efeito de sentido muito forte,
manifestando a indignação do aluno em ficar até o último momento
e o professor não fazer a chamada e, provavelmente, dará presença
para todos, já que não tem como saber quem esteve realmente em
sala ou não. O todo discursivo demonstra a insatisfação do aluno
em relação a frequentar as aulas e o tédio que é ficar até o final
da aula. Mais do que isso, passa uma ideia de que os alunos que
se afinam com esse discurso não se importam com o conteúdo a
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ser aprendido, mas, sim, em garantir a presença para que não seja
reprovado por falta.
Como sugerem os estudos de Letramento, precisamos olhar
para esse discurso com criticidade e, assim, não podemos desprezar
um certo grau de ironia existente. O próprio meio em que o discurso é
veiculado já nos indicia isto: não é uma página religiosa, por exemplo,
mas sim uma que tem como propósito “brincar” com as questões
relativas à esfera educacional. E todo esse constructo discursivo nos
leva a refletir o que os alunos pensam sobre suas frustrações escolares e veem ali como um lugar seguro para compartilhá-las.
Portanto, sabendo que “a tecnologia afeta os processos de
ensino/aprendizagem bem como a maneira de ser e aprender dos
indivíduos contemporâneos” (ALMEIDA, 2010), a utilização de mídias
sociais, a forma de pensar a sociedade e, especificamente, o tema
desse estudo - as formas de perceber o ambiente escolar e de analisá-lo
- também podem mudar. Tais questões trazem consigo uma necessidade de se adquirir novas habilidades, o que Lankshear e Knobel
(2003) chamam de “novos letramentos”. Nessa corrida pela inovação,
porém, os alunos estão aparentemente à frente dos professores.
Nesse mesmo posicionamento em prol de mudanças na
educação, lembramos o que Mattos (2011) defende como papel
da escola pública no século XXI: com os novos letramentos, multimodalidades, e o mundo cada vez mais digital, há também uma
mudança no conceito de conhecimento, agora multidimensional,
assim como no conceito de leitura(s) (de textos, de mundo...), e a
escola precisa se adaptar a novas realidades sociais.
O letramento digital vem com a ideia de uma reformulação de
educação para a inovação, o que para Kenski (2007, p. 67) significa
“planejar e implantar propostas dinâmicas de aprendizagem, em que
se possam exercer e desenvolver concepções sócio-históricas da
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educação – nos aspectos cognitivo, ético, político, científico, cultural,
lúdico e estético”, para então “garantir a formação de pessoas para o
exercício da cidadania e do trabalho com liberdade e criatividade”.
Por fim, ficam os questionamentos para reflexão: Qual a
responsabilidade do sistema educacional como um todo? E a nossa
enquanto professores perante situações como essas? Será que
estamos enxergando isso? Mais ainda, será que estamos nos preocupando com esse cenário? São questionamentos que se tornam
essenciais na prática docente, de modo que estejamos sempre
atentos aos nossos alunos auxiliando-os em seu percurso.

Políticas educacionais e escolha do currículo
As políticas educacionais, os PCN, a legislação, as próprias
orientações curriculares tentam articular ou agrupar alguns temas do
conhecimento para oferecer aos alunos possibilidades de maior envolvimento com o aprendizado. Porém, ainda que os temas articulados
sejam interessantes e necessários para a construção do conhecimento
e do desenvolvimento humano do sujeito-aluno, eles acabam ficando
um tanto desinteressantes porque o modo de fazer, a metodologia,
os procedimentos que os professores optam por adotar em relação
ao conteúdo, não são construídos de forma coletiva, dialógica, com
aqueles que são o público alvo, os próprios alunos. O que nos leva
a refletir que não interessa “eu”, a professora, propor isso ou aquilo
para os educandos sem saber se é realmente interessante para o
aluno aprender o que está sendo proposto e do jeito que está sendo
proposto, porque pode até existir o interesse de aprender determinado
conteúdo, mas a forma que se ensina acaba por desestimulá-los.
Segundo Fadini (2016), no contexto de políticas educacionais,
foi somente a partir das OCEM que se destacou a necessidade de
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se preparar alunos para viver no mundo globalizado do século XXI,
que exige novas habilidades, tais como: o pensamento crítico, o letramento digital, e a capacidade de integrar diferentes mídias e tecnologias. Essa nova ordem aponta para um trabalho educacional em que,
segundo Menezes de Souza e Monte Mór (2006, p.90), as disciplinas
do currículo escolar se tornam meios para a formação de indivíduos,
e não somente uma forma de compartilhamento de conteúdos.
Nessa perspectiva, o ensino (ou até preferiríamos o termo
educação) pode vir a reafirmar a relevância da “noção de cidadania”
(BRASIL, 2006, p. 87), um valor social que deveria ser desenvolvido
nas diversas disciplinas escolares. E com o trabalho por meio do
letramento crítico fica a responsabilidade de educar indivíduos para
(re)criar suas identidades e realidades sociopolíticas e cidadãs, de
forma autônoma, através da apropriação da língua e da tecnologia.
Dessa forma, não é suficiente que tudo isso esteja destacado nas diretrizes e nos currículos, mas é de igual importância
que o professor assuma seu papel de “intelectual transformador”
(GIROUX, 1997), para que possa trabalhar pelo desenvolvimento
de seu alunado como cidadão, nem que seja um trabalho feito “por
entre as brechas” (DUBOC, 2014) de alguns currículos.

Palavras finais
Há de chegar o tempo em que professores e alunos terão
nascidos na era digital, o que facilitará a interação e a compreensão
dos anseios e dos modos de viver de todos. Até lá, resta-nos seguir
utilizando os preceitos da Análise do Discurso e dos Letramentos
para ouvir e tentarmos entender o que nosso discente “nos diz” e
requer como prática educacional de nossa parte. Assim, seguindo
caminhos muitas vezes sugeridos pelas diretrizes educacionais
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mais atualizadas rumo ao(s) letramento(s) e (re)adaptando-as de
acordo com nosso próprio contexto, poderemos construir currículos
flexíveis para a atual sociedade líquida, abastados de questões
pelo menos tão interessantes quanto as que são disparadas pelas
mídias sociais. Dessa forma, talvez possamos futuramente nos
deparar com postagens menos sofridas que esta:

(Figura 3)34

Trata-se de um meme, pois já foi postado no Twitter pelo
usuário @sladewilnson e replicado na página “Graduação da
Depressão”. Foi curtido por nada menos que 20 mil e compartilhado
por 3.081 pessoas que visitaram a página. Ele demonstra a ânsia
de um estudante por se livrar de uma aula que ainda nem começou.
Por essas e tantas outras publicações que demonstram as insatisfa-

34. Fonte Facebook, acessado em 20/10/2016.
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ções dos discentes com relação às aulas, fica aqui nosso desejo de
professoras-pesquisadoras de ter contribuído com reflexões pertinentes ao cotidiano escolar e a nossa esperança de um amanhã em
que as aulas sejam esperadas com uma ansiedade positiva.
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Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços,
em poços de água, em água paralítica.
Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma,
e porque assim estanque, estancada;
e mais: porque assim estancada, muda
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.
O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloqüência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem:
se reatando, de um para outro poço,
em frases curtas, então frase e frase,
até a sentença-rio do discurso único
em que se tem voz a seca ele combate.
MELO NETO, João Cabral de. Rios sem discurso.

Introdução: Em busca de um novo caminho
Muitos são os estudiosos que hoje vêm se dedicando aos
estudos dos letramentos35 e suas implicações para o ensino de
línguas, e também muitos são os profissionais da educação básica
que resistem a novas abordagens de ensino de línguas, talvez por
desconhecerem tais teorias, ou até mesmo pela rigidez curricular,
o que não os permite fazer uso de suas agências com vistas ao

35. Utilizo o termo letramentos porque o estou considerando em um panorama geral, que envolve
novos letramentos, multiletramentos, letramento crítico, etc., porque partem de uma perspectiva
sociocultural.
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letramento de seus alunos. Desse modo, a maioria dos professores
de língua materna trabalha sob os moldes tradicionais, o que torna
o estudo da Língua Portuguesa entediante e sem aplicação prática
na visão dos alunos. Um exemplo é o fenômeno da transitividade
verbal, que vem sendo tratado nas escolas sob uma concepção
formalista da língua que toma como unidade de estudo a palavra
e a frase de modo descontextualizado e, muitas vezes, baseado
em “decorebas”, embora as orientações curriculares para o ensino
médio (doravante OCEM, 2006), que servem de base para o ensino
de língua, preconizem uma reflexão sistemática sobre a língua e a
linguagem. Por isso, o ensino e a aprendizagem da transitividade
verbal nas escolas, com base na abordagem tradicional, parecem
estranhos aos alunos, distante de suas práticas sociais e, portanto,
algo difícil de ser apreendido. Os estudos de letramentos (SOARES,
1998; KLEIMAN, 2000, 2007; JANKS, 2016; JORDÃO, 2016), grosso
modo, concebem a leitura e a escrita como atividades relacionadas à prática social em contextos específicos, ou melhor, um
aluno letrado deve ser capaz de agir reflexivamente diante de suas
práticas sociais, bem como posicionar-se criticamente sobre determinado assunto a partir do uso que ele faz da leitura e da escrita.
Sendo assim, em que medida o ensino e a aprendizagem da transitividade contribuirá para o letramento do meu aluno? Qual a função
da transitividade na vida social dele?
Diferentemente da abordagem adotada nas escolas, o fenômeno sintático da transitividade é tratado de modo muito mais
amplo dentro do Funcionalismo de vertente norte-americana, uma
abordagem de estudos linguísticos cujo foco é a análise e descrição
da língua em uso, porque acredita serem as práticas discursivas
dos falantes em determinados contextos sociais que motivam e
definem as estruturas linguísticas (FURTADO DA CUNHA; BISPO;
SILVA, 2013). Com base nesses pressupostos, a transitividade é
vista de modo escalar e é aferida considerando-se toda oração
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(HOPPER; THOMPSON, 1980), não se detendo apenas no verbo,
como na perspectiva tradicional.
Portanto, considerando a relevância do conceito de
Letramentos para o ensino e para a aprendizagem de língua materna
e o modo como a língua(gem) é estudada pelo Funcionalismo
linguístico, o objetivo deste capítulo é estabelecer um diálogo entre
a perspectiva dos Letramentos e os pressupostos teóricos do
Funcionalismo e propor uma prática pedagógica para o ensino da
transitividade que contemple as interfaces entre essas epistemologias como base teórica.
Para tanto, discorrerei, brevemente, sobre a teoria dos
Letramentos e, em seguida, sobre o Funcionalismo, seus principais
pressupostos e como a transitividade é tratada nesta perspectiva.
Na sequência, farei uma associação entre as duas teorias para
apresentar os pontos de contato existentes e mostrarei a relevância
de reunir a abordagem funcionalista com a dos letramentos para
o ensino da transitividade verbal no contexto do ensino médio. E,
finalmente, proporei uma atividade pedagógica para o ensino da
transitividade com vistas ao letramento dos alunos.

Letramentos
Começou-se a falar sobre letramento no Brasil por volta dos
anos 80 (SOARES, 1998, p. 32), e este termo surgiu a partir da necessidade de nomear um fato novo que no inglês era conhecido como
litteracy, já que considerar uma pessoa letrada no Brasil naquela
época não correspondia ao sentido que se queria para letramento.
Uma pessoa letrada ainda pode significar uma pessoa erudita,
versada em letras, porém, na perspectiva dos letramentos, uma
pessoa letrada é aquela que além de saber ler e escrever faz uso
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competente e frequente da leitura e da escrita, ou seja, utiliza essas
habilidades para envolver-se nas práticas sociais (ibid, p. 36). Para
Soares (1998, p. 38), além de aprender a ler e a escrever, o uso da
leitura e da escrita transforma o indivíduo e o leva a outra condição em
diferentes aspectos: linguístico, cultural, cognitivo e social. Logo, uma
concepção social da escrita é adotada na teoria dos letramentos.
Nesse sentido, Soares (1998, p. 39) define letramento como
resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura
e da escrita, isto é, o estado ou condição que adquire um grupo social
ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e
de suas práticas sociais. Como estamos todos sempre aprendendo
algo na vida, penso que todos estamos em processo de letramento.
O estado ou condição que adquirimos após termos nos apropriado
da escrita e da leitura em nossas práticas sociais é transitório e evolui
a partir das necessidades sociais e do próprio indivíduo.
Nesta perspectiva social, pois, os estudos dos letramentos
partem de uma concepção de leitura e de escrita como práticas
discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em
que se desenvolvem (KLEIMAN, 2007, p. 4). Logo, uma pessoa em
processo de letramento é capaz de compreender e participar de
várias atividades que demandam a prática da leitura e da escrita
de modo que possa contribuir efetivamente para o funcionamento e
desenvolvimento de sua comunidade.
A teoria dos letramentos entende a língua(gem) como discurso
e a construção dos sentidos se dá a partir da prática social. Esses
sentidos são atribuídos aos textos, sejam eles verbais ou não-verbais, pelos sujeitos em situações específicas de interação discursiva
(JORDÃO, 2016). Essa perspectiva mais contemporânea considera
que os sentidos são concretamente realizados a partir do contato
entre o leitor e o texto, momento em que o leitor mobiliza recursos
interpretativos para atribuir sentidos ao que lê (ibid). Jordão (2016,
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p. 44), sob a ótica do letramento crítico, diz que esses recursos são
construídos nas práticas de letramento com que tem contato, desenvolvidas desde a mais tenra idade e ao longo de sua vida. Se cada
pessoa cresce em condições sociais e culturais diferentes, cada
uma constrói conhecimentos de maneiras diferentes, logo podemos
pensar que o conhecimento é heterogêneo, ou seja, o que eu sei o
outro pode não saber e vice-versa, porque tivemos vivências diferentes ao longo de nossa vida. Desse modo, o conhecimento de
cada um deve ser valorizado na depreensão dos sentidos para a
construção de novos conhecimentos necessários à prática social.
As práticas sociais são hierarquizadas pela vida social que
toma como parâmetros juízos de valores marcadamente ideológicos, priorizando alguns saberes em detrimento de outros. Porém,
na visão dos letramentos, a atuação de indivíduos em uma situação
comunicativa está relacionada a uma participação coletiva: vários
participantes agem cooperativamente compartilhando seus diferentes saberes em prol de interesses, objetivos e metas comuns
(KLEIMAN, 2007). Pensando no contexto da sala de aula, a heterogeneidade do alunado deve ser levada em conta, visto que cada
um traz consigo uma bagagem de conhecimento diferente. Essas
diferenças devem ser valorizadas e utilizadas na construção do
conhecimento, até porque, na perspectiva dos letramentos, as
noções de língua, texto e discurso devem ser relacionadas às questões de poder, diversidade e acesso, dado que a veiculação dos
sentidos pretendidos está intimamente relacionada a essas instâncias (JANKS, 2016). Dessa forma, o sentido não é único, ele varia de
acordo com o contexto e com o propósito comunicativo, ou melhor,
para a teoria dos letramentos, as verdades não são absolutas: elas
são definidas contextualmente, em lugar e tempo determinados.
Para Janks (2016, p. 29), as instituições sociais usam a linguagem
e é, em grande parte, na e pela linguagem que os significados são
mobilizados para manter as coisas como estão.
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Em uma situação comunicativa que envolve atividades que
usam ou pressupõem o uso da língua escrita (KLEIMAN, 2007, p. 5),
nos eventos de letramentos, devem ser mobilizados vários recursos
e conhecimentos pelos participantes das atividades, e ainda, as
atividades devem ser elaboradas visando ao letramento do aluno,
assim é preciso pensar em projetos de letramento. Para esta autora,
um projeto de letramento é constituído por
um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida
dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de
textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção de textos que
serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor,
cada um segundo sua capacidade (KLEIMAN, 2000, p. 238).

O projeto de letramento, de acordo com Kleiman (2007, p.
16) deve ter potencial para mobilizar conhecimentos, experiências,
capacidades, estratégias, recursos, materiais e tecnologias de uso
da língua escrita de diversas instituições cujas práticas letradas
proporcionam os modelos de uso de textos aos alunos. Para tanto,
nos eventos de letramento, é necessário que os alunos reconheçam
e utilizem os componentes referentes ao domínio do código linguístico e, consequentemente, haverá oportunidades para o professor
apresentar materiais para o aluno chegar a perceber uma regularidade,
praticar repetidas vezes um procedimento, buscar uma explicação.
Nesse caso, o movimento será da prática social para o ‘conteúdo’
(procedimento, comportamento, conceito) a ser mobilizado para poder
participar da situação, nunca o contrário, se o letramento do aluno for o
objetivo estruturante do ensino. (KLEIMAN, 2007, p. 6)

Falar em letramentos, portanto, significa muito mais do que
alfabetizar, do que ensinar o aluno a classificar estruturas linguísticas lidando com frases criadas com apenas um sentido veiculado em um texto. Os letramentos contribuem para a construção
de cidadãos participativos que se solidarizam com as diferenças, de
cidadãos crítico-reflexivos que se comprometem uns com os outros
e agem para construir concepções de um mundo melhor e alterna-
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tivas para que seja alcançado (JORDÃO, 2016, p. 51), isto é, dá ao
aluno condições para que ele possa refletir criticamente diante de
suas práticas sociais, de modo a posicionar-se sobre determinado
assunto por meio da língua(gem). Nesse sentido, veremos mais
adiante como o ensino e a aprendizagem da transitividade, sob a
ótica funcionalista de estudo da língua, poderá ser significante para
o aluno e em que medida contribuirá para seu letramento.

Funcionalismo linguístico: do discurso para a gramática...
O Funcionalismo linguístico de vertente norte-americana
foi difundido a partir da década de 1970, a partir das irregularidades observadas nos estudos linguísticos de cunho formal. Essa
abordagem teórica surgiu a partir da aproximação da Linguística
Funcional com a Linguística Cognitiva que compartilham vários pressupostos teórico-metodológicos cujo interesse é estudar a língua
em uso, analisar os fenômenos linguísticos envolvendo o discurso e
explicar as estruturas linguísticas a partir do seu funcionamento no
discurso (FURTADO DA CUNHA, BISPO, SILVA, 2013).
A teoria funcionalista, nas palavras de Furtado da Cunha,
Bispo e Silva, (2013, p. 15), busca descrever e explicar a gramática da língua com base no uso que dela fazem os indivíduos em
suas interações verbais. Para tanto, considera em suas análises o
contexto comunicativo e as situações extralinguísticas em que esse
uso ocorre, ou seja, são levados em conta aspectos de ordem
semântico-cognitiva e pragmático-discursiva. Nesse sentido, a
língua(gem) é moldada pela interação comunicativa e consiste
em um complexo mosaico de atividades comunicativas, cognitivas
e sociais estreitamente integradas ao resto da psicologia humana
(TOMASELLO, 1998, p. XV).
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Segundo Givón (2001, p. 34), a abordagem funcional da
gramática baseia-se no pressuposto de que a gramática, como
todos os sistemas de base biológica, é adaptativamente motivada
e, portanto, em princípio, não arbitrária. Este é um dos pressupostos teóricos centrais dessa abordagem linguística: o princípio
da iconicidade, que diz respeito à correlação motivada entre forma e
função, isto é, entre a expressão (código linguístico) e seu conteúdo
(designatum mental). Portanto, para além da estrutura gramatical,
busca-se no discurso, na língua em uso, a motivação para os fatos
da língua (FURTADO DA CUNHA, 2009). Nessa lógica, a sintaxe de
uma língua é mutável em virtude das vicissitudes do discurso e se
estrutura com base nas estratégias de organizações informacionais
empregadas pelos usuários da língua em suas práticas discursivas,
ou seja, são os usos da língua que, ao longo do tempo, influenciarão sua estrutura.
É comum, em uma análise de cunho funcionalista, relacionar determinadas estruturas e/ou enunciados às funções que
eles podem desempenhar/ desempenham no momento de uma
interação discursiva. Portanto, os sentidos veiculados nas práticas
discursivas são considerados nas análises sintáticas. Assim, o fenômeno sintático da transitividade verbal no Funcionalismo é tratado
de modo muito mais amplo.

Transitividade sob a ótica funcionalista
De acordo com o conceito latino, a transitividade é entendida
como uma propriedade verbal em que uma ação é transferida de
um sujeito agente para um paciente, ou seja, a ação transita de um
para o outro. Na perspectiva tradicional, em geral, a transitividade
é vista a partir de uma ótica semântica e o verbo é analisado como
sendo transitivo ou intransitivo, de acordo com a exigência ou não
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de complementos para integrar-lhe o sentido. Gramáticos como
Rocha Lima ([1972] 2010), Kury (1991) e Cunha e Cintra (2008), por
exemplo, conceituam a transitividade verbal nesta ótica.
Na perspectiva funcionalista, são levados em conta outros
aspectos para o estudo da transitividade, lembrando que, para o
funcionalismo, a estrutura é maleável e prioriza os elementos do
discurso. Sendo assim, para Hopper e Thompson (1980, p. 251), a
transitividade é uma propriedade central do uso da língua e está relacionada a toda a oração, não apenas ao verbo. Assim, as propriedades definidoras da transitividade são discurso-determinadas.
De acordo com Hopper e Thompson (1980), existe um princípio universal que orienta a transitividade. Esses estudiosos apresentaram dez parâmetros a serem aplicados às cláusulas para que
seja aferido o grau de transitividade de cada uma, assim, esse fenômeno é visto de modo escalar e não é feita uma oposição binária
entre transitivo vs intransitivo, já que essa noção não se relaciona
apenas ao verbo. O quadro seguinte apresenta os parâmetros:
PARÂMETROS

TRANSITIVIDADE ALTA

TRANSITIVIDADE BAIXA

Participantes

dois ou mais

um

Cinese

ação

não-ação

Aspecto verbal

perfectivo

não-perfectivo

Pontualidade do verbo

pontual

não-pontual

Intencionalidade do
sujeito

intencional

não-intencional

Polaridade da oração

afirmativa

negativa

Modalidade da oração

realis

irrealis

Agentividade do
sujeito

agentivo

não-agentivo

Afetamento do objeto

afetado

não-afetado

Individuação do
individuado
não-individuado
objeto
Quadro 1: Parâmetros de aferição de transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980)
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Para explicar alguns dos parâmetros acima, apresento
breves observações. No campo cinese, leva-se em consideração
se o verbo é ou não de ação; quanto ao aspecto do verbo, considera-se se ele está ou não no passado; no parâmetro pontualidade,
observa-se se há duração ou não da ação verbal. Em relação à
modalidade da oração, pensa-se se o tempo verbal está ou não
no indicativo; sobre a agentividade do sujeito, avalia-se se ele é o
agente ou paciente. Já sobre a individuação do objeto, Hopper e
Tompson (1980, p. 253) consideram que ele será individuado se for
próprio, humano/animado, concreto, singular, contável e referencial
e será não-individuado se for caracterizado como comum, não-animado, abstrato, plural, incontável e não-referencial.
Considerando o Quadro 1, quanto mais traços da coluna azul a
oração tiver, maior será seu grau de transitividade, ao passo que, quanto
mais traços a oração possuir da coluna rosa, menor será seu grau de
transitividade. É importante mencionar que Hopper e Thompson (1980)
basearam-se na aplicação desses parâmetros apenas em sequências
narrativas, entretanto, Bragança (2008) mostrou que a proposta dos
estudiosos representou um grande avanço para o estudo da transitividade e deve também ser aplicada em diferentes gêneros, com predominância da sequência narrativa ou não.
Vejamos um exemplo de identificação do grau de transitividade em orações. O texto utilizado para a aplicação dos parâmetros é uma piada veiculada na internet, cujos assuntos envolvem a
autoestima feminina e a educação. Conforme orientação de Hopper
e Thompson (1980), isolamos as orações do texto para aferir a transitividade de cada uma delas. Por economia de espaço, enumerei
no texto36 as cláusulas a serem analisadas.
(1) O garoto apanhou da vizinha, (2) e a mãe furiosa foi tomar satisfação: (3) Por que a
senhora bateu no meu filho? (4) Ele foi mal-educado, (5) e me chamou de gorda. (6) E
a senhora acha que vai emagrecer (7) batendo nele?
36. Disponível em: <http://www.piadasnet.com/piada1936curtas.htm>. Acesso em: 30 nov. 16.
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CLÁUSULA

Participantes

Cinese

Aspecto

Pontualidade

Intencionalidade

Polaridade

Modalidade

Agentiividade

Afetamento do O

Individuação do O

TOTAL

No quadro que segue está apresentada a aplicação dos parâmetros de Hopper e Thompson (1980) para a identificação do grau
de transitividade oracional de cada cláusula. Marco com o sinal + os
traços de transitividade alta e com o sinal – os traços de transitividade
baixa relacionada a cada parâmetro observado nas sentenças.

1

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

6

2

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

8

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

4

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

5

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

6

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

6

7

+

+

-

-

+

+

+

+
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Após a aplicação dos parâmetros de aferição da transitividade foi possível perceber que todas as orações possuem transitividade alta, porque todas as sentenças possuem cinco ou mais
traços positivos na coluna da transitividade alta relacionada aos
parâmetros propostos.
É importante dizer que, ao lidar com textos, nem sempre
os participantes da oração estarão expressos na cláusula a ser
analisada. Entretanto eles poderão ser recuperados na tessitura do
texto, no contexto comunicativo, ou ainda, serem resgatados em
uma situação discursiva anteriormente realizada e compartilhada
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pelos envolvidos no discurso. Nesses casos, um dos participantes
ocorre elipticamente. No texto analisado, é possível observar como
exemplo as orações (5) e me chamou de gorda e (7) batendo nele,
onde em (5) o participante que está elíptico é “ele” (o garoto) e em
(7) é “a senhora” (a vizinha).
Com base em Hopper e Thompson (1980, p. 280-281), o
grau de transitividade de uma oração reflete o modo como usuário
da língua estrutura seu discurso bem como seu propósito comunicativo, de forma que as orações com alto grau de transitividade
corresponderão ao material linguístico que fornece os pontos principais do discurso, considerados os mais relevante para o falante,
ocupando, desse modo, o primeiro plano textual (figura). Já as
orações com baixo grau de transitividade corresponderão àquelas
partes do discurso que não contribuem imediata e fundamentalmente
para o objetivo do falante, mas que ajudam, ampliam, ou comentam
tal objetivo, ocupando o segundo plano textual (fundo). A noção de
plano discursivo no Funcionalismo refere-se à organização estrutural
do texto e, em termos de discurso, essa distinção equivale à oposição
entre central e periférico (CUNHA; BISPO; SILVA, 2013). O quadro a
seguir demonstra a relação entre transitividade e plano discursivo:

FIGURA

FUNDO

(1) O garoto apanhou da vizinha,
(2) e a mãe furiosa foi tomar satisfação:
(3) Por que a senhora bateu no meu filho?
(4) Ele foi mal-educado,
(5) e me chamou de gorda.
(6) E a senhora acha que vai emagrecer
(7) batendo nele?
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Como todas as orações presentes na piada possuem transitividade alta, todas ocupam o plano textual referente à figura,
deixando o plano de fundo sem preenchimento.
Nas palavras de Furtado da Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 39),
[...] a transitividade oracional está relacionada a uma função pragmática. O modo como o falante organiza seu texto é determinado,
em parte, pelos seus objetivos comunicativos e, em parte, pela sua
percepção das necessidades do seu interlocutor. [...] para que os
interlocutores possam partilhar a mesma perspectiva, o emissor
orienta o receptor a respeito do grau de centralidade e de perifericidade dos enunciados que constituem seu discurso.

Diante do que foi exposto, como poderíamos entender as
estratégias comunicativas na piada apresentada? Por meio da aplicação dos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), percebemos
que todas as orações do texto possuem grau de transitividade alta,
sendo assim, os sentidos veiculados nessas orações estão intimamente relacionados ao propósito comunicativo do gênero e correspondem à porção textual mais relevante. Como elas constituem todo
o texto, podemos pensar que seu produtor percebeu a necessidade
de dar todas essas informações ao leitor, para assim cumprir com o
objetivo primeiro: provocar o humor.
Desse modo, foi preciso informar que o garoto apanhou da
vizinha (medida corretiva desnecessária) porque ele a chamou de
gorda, que a mãe foi tomar satisfação e ainda puniu a vizinha ao
confirmar a informação de que ela é gorda ao dizer “A senhora acha
que vai emagrecer batendo nele?”, ao mesmo tempo em que sugere
que a ação de bater em seu filho não é a melhor atividade física
para que ela emagreça. Instaura-se aqui o gatilho para o humor. Por
outro lado, também é possível perceber que não interessa à mãe do
garoto o que a vizinha acha, menosprezando-a.
Sobre a oração quatro (4), cujo grau de transitividade não é
tão alto quanto o das outras orações (5 traços positivos), ou seja,
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está no limite entre possuir alto ou baixo grau de transitividade, é
possível presumir que, para a mãe, independente daquilo que o filho
fez, isso não dá à vizinha o direito de bater em seu filho. Assim,
vimos que o grau de transitividade das orações refletiu a função
discursiva do gênero piada, aqui analisado grosso modo. A transitividade, portanto, desempenha funções discursivas em sua estrutura
oracional, já que sua ocorrência se dá na direção do discurso para a
gramática, logo, fatores discursivos interferem em sua codificação.

Letramentos e Funcionalismo: pontos de contato
A partir do que foi exposto sobre a teoria dos Letramentos e a
teoria Funcionalista, apresento um quadro na intenção mostrar que
existem interfaces entre elas. Tais interfaces são possíveis a partir de
algumas aproximações teóricas entre as duas abordagens:
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LETRAMENTOS

FUNCIONALISMO

1. A língua(gem) é vista como uma
prática social.

1. A língua(gem) é vista como produto e
processo da interação social.

2. O letramento é moldado a partir
de variáveis sociais, ou seja, novos
conhecimentos e outras formas de
relacionar-se com as diferenças
ocorrem a partir de conflitos
presentes nas práticas sociais.
Espera-se que o professor adote
a prática social como princípio
organizador do ensino, já que o
elemento estruturador do currículo é a
prática social. Logo, letramento está
da prática social para o conteúdo.

2. A estrutura da língua é mutável e
está sujeita a alterações advindas das
pressões do uso, ou seja, a gramática
acontece a partir de certas regularidades
observadas na interação social e tem
a ver com o conjunto de escolhas
contextualmente feitas pelos falantes.
Logo, o funcionalismo está da prática
discursiva/social/extralinguística para a
gramática.
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3. O currículo para o ensino
de língua deve ser estruturado
considerando a função dos textos
na vida social do aluno. Entende-se
que o ensino - aprendizagem deve
ocorrer dentro de um contexto
significativo, de modo que o que
está sendo ensinado seja relevante
para a prática social do aluno.

4. As verdades não são absolutas,
elas são definidas contextualmente,
em lugar e tempo determinados, ou
melhor, o sentido não é único, ele
varia de acordo com o contexto e
com o propósito comunicativo em
uma situação de interação social.

5. O ensino-aprendizagem da
língua deve ocorrer também com
vistas à proficiência linguística
e discursiva do aluno. Assim,
o conhecimento de diferentes
gêneros textuais permitirá que o
aluno participe satisfatoriamente
de eventos institucionais diversos
e desempenhe atividades próprias
dessas instituições de maneira
autônoma. Assim, os gêneros estão
a serviço de sua necessidade em
suas práticas sociais.
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3. Prioriza-se a função que uma forma
linguística desempenha em uma
situação comunicativa específica, e
essas funções são motivadas por fatores
externos à estrutura linguística e com
vistas à comunicação.
4. As categorias gramaticais não são
discretas e são tratadas de modo escalar,
isto é, elas não são definidas em termos
binários e adquirem propriedades que
podem ser compartilhadas com uma ou
outra categoria estabelecida a partir de
alguns traços ou propriedades já fixados.
Um exemplo seria o elemento “aí” que,
prototipicamente, denota lugar (advérbio),
mas, dependendo do contexto, seu
sentido pode variar e ocorrer, por exemplo,
ligando orações (conjunção), ou auxiliando
na organização de um tópico discursivo
para colaborar na interação verbal.

5. A análise linguística deve ser realizada
em contextos comunicativos específicos
de interação social considerando-se as
relações e organizações internas de uma
construção discursiva (gênero textual),
bem como as relações contextuais e
pragmáticas a ela relacionadas.
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6. Nos eventos de letramentos, é
necessário que os alunos mobilizem
vários recursos e conhecimentos
para alcançarem determinado
conteúdo e/ou os propósitos
comunicativos de um texto com
autonomia. Vale ressaltar que a
construção do conhecimento se
dá no coletivo, na medida em
que vários participantes agem
cooperativamente compartilhando
seus diferentes saberes visando
objetivos comuns. A partir disso, é
possível que os alunos desenvolvam
uma capacidade crítica para
posicionarem-se reflexivamente
diante de variados processos
de construção de sentidos que
perpassam a sociedade.
7. Está intimamente voltado para a
agência do aluno em suas práticas
sociais e é esperado que ele tenha
condições de examinar textos e
de discutir situações ao seu redor,
contribuindo de alguma forma para a
transformação social.

6. O conteúdo informacional de um
texto é percebido pelos participantes
da interação social a partir do momento
em que há um compartilhamento de
saberes. Assim, para que o propósito
comunicativo seja alcançado pelo
leitor/ouvinte, é necessária a ativação
de vários conhecimentos de ordem
semântico-cognitiva e discursivointeracional guardados na memória dos
participantes. É importante mencionar
que as informações veiculadas são
administradas pelos falantes visando
atingir objetivos específicos.

7. Ao integrar as dimensões pragmáticas,
sociais e interacionais aos estudos da
língua(gem), o Funcionalismo possibilita
que se pense no sujeito em situações
concretas, nas quais desempenha
diversos papéis sociais.

O conceito de letramento para Mortatti (2004, p. 98) se
conecta às funções da língua escrita em sociedades letradas. De
acordo com a autora,
[...] letramento está diretamente relacionado com a língua escrita e
seu lugar, suas funções e seus usos nas sociedades letradas, ou,
mais especificamente, grafocêntricas, isto é, sociedades organizadas em torno de um sistema de escrita e em que esta, sobretudo
por meio do texto escrito e impresso, assume importância central na
vida das pessoas e em suas relações com os outros e com o mundo
em que vivem (MORTATTI, 2004, p. 98).

Como vimos, a perspectiva teórica dos Letramentos se relaciona muito bem com a teoria Funcionalista porque compartilham
alguns pressupostos teóricos, embora elas difiram quanto ao objeto
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de pesquisa: enquanto uma está centrada nas regularizações de
padrões linguísticos, a outra se volta, em sua maior parte, para o
contexto educacional. Entretanto, o principal ponto de contato está
na relação dinâmica entre língua(gem) e prática social, isto é, nas
relações entre linguagem e sociedade. Ambas as teorias têm como
ponto de partida o uso linguístico nas várias práticas sociais em que
ocorre e buscam nas situações comunicativas a motivação para o
ensino e para a aprendizagem, em se tratando de letramento, e para a
estrutura da língua, em se tratando do funcionalismo; ou seja, ambas
as teorias seguem a uma mesma orientação: do macro para o micro,
do discurso, das práticas sociais para a organização linguística, para
o indivíduo. Por isso, é pertinente reunir as duas abordagens para o
ensino da transitividade no contexto do ensino médio.

Transitividade e ensino
De acordo com as orientações curriculares para o ensino
médio (OCEM, 2006), espera-se que, neste contexto, haja consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos ao longo
do ensino fundamental, de modo seja propiciado ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta a
partir da ampliação de saberes referentes à configuração, ao funcionamento e à circulação de textos com vistas ao desenvolvimento da
capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem. É
importante mencionar que a noção de prática de linguagem adotada
pelas OCEM envolve o processo de inserção dos sujeitos nas práticas
sociais, que têm a linguagem como mediadora das ações, tendo em
vista os propósitos em jogo (OCEM, 2006, p. 18- 29).
Logo, para as práticas de ensino e de aprendizagem da
língua materna, as OCEM (2006), pautando-se na abordagem dos
letramentos e na língua em funcionamento, determinam que sejam
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consideradas as práticas de linguagem multimodais em diferentes
contextos, seja escolar ou não, prevendo diferentes níveis e tipos de
habilidades, bem como diferentes formas de interação e, consequentemente, pressupondo as implicações ideológicas daí decorrentes
(ibid, p. 28). Nesse sentido, é esperado que se procure compreender
[...] o que os sujeitos fazem quando selecionam, estrategicamente,
determinados recursos, dentre os disponíveis numa dada linguagem
ou na língua. Ao se assumir tal abordagem, consequentemente
também se assume que a reflexão a ser empreendida não pode
limitar-se à seleção de recursos, pois é preciso buscar entender,
também, por que os sujeitos fazem determinadas escolhas e, mais
do que isso, os múltiplos efeitos que se podem produzir a partir de
tais escolhas (OCEM, 2006, p. 29).

As OCEM (2016), portanto, esperam que o alunado, ao longo
de sua formação, seja capaz de, dentre outras habilidades, construir
habilidades e conhecimentos que o capacite a refletir sobre os usos
da língua(gem) nos textos e sobre fatores que concorrem para sua
variação e variabilidade, seja a linguística, seja a textual, seja a pragmática. Para isso, é preciso que o olhar do aluno seja direcionado
para que ele possa compreender o funcionamento sociopragmático
do texto, levando em conta diversos aspectos, dentre eles a configuração formal (macro e microestrutural); os arranjos possíveis para
materializar o que se quer dizer; os processos e as estratégias de
produção de sentido. Assim, é esperado que o alunado
[...] tome a língua escrita e oral, bem como outros sistemas semióticos, como objeto de ensino/estudo/aprendizagem, numa abordagem que envolva orações metalinguísticas (de descrição e
reflexão sistemática sobre aspectos linguísticos), ora ações epilinguísticas (de reflexão sobre o uso de um dado recurso linguístico, no
processo mesmo de enunciação e no interior da prática em que ele
se dá), conforme o propósito e a natureza da investigação empreendida pelo aluno e dos saberes a serem construídos (OCEM, 2006,
p. 32- 33, grifo meu).

É perceptível que as OCEM primam por um ensino de
língua que não esteja baseado em uma orientação dicotômica e
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oposicionista, entretanto, no que se refere ao tema da transitividade,
um estudo confirmou que, nos contextos escolares, o tratamento
da transitividade está sendo pautado em um ensino metódico e
prescritivo. Ao analisar os verbos e a transitividade verbal em livros
didáticos, Amorim, Oliveira e Rocha (2009, p. 2780) perceberam
que a nomenclatura e a imposição de regras são itens priorizados
nas orientações de muitos livros didáticos e, consequentemente,
no direcionamento das aulas. Para elas, as teorias veiculadas nos
livros didáticos estão sendo a base do professor e não um auxílio,
como deveria ser. Sendo assim, a perspectiva tradicional de ensino
aborda a questão da transitividade verbal seguindo critérios rígidos
de classificação sintático-semântica e deixa de considerar a língua
em uso, ou seja, não faz uma avaliação discursiva desse fenômeno
em um contexto de interação social que seja relevante para o aluno.
Isso faz com que o ensino e a aprendizagem da transitividade verbal
se tornem algo maçante, de necessária memorização de nomenclaturas e difícil de ser apreendido, porque é voltado para o sistema
linguístico, distante de suas práticas diárias.
Pensando nisso e por acreditar que a transitividade pode ser
melhor compreendida pelos alunos no uso interativo da língua é
que descrevo uma proposta para o ensino desse fenômeno sintático ancorada no Funcionalismo e na teoria dos Letramentos que,
como vimos, estão diretamente relacionados ao partirem da língua
em uso, das práticas sociais e ao valorizarem os participantes da
interação discursiva. Como já dito anteriormente, essa atividade
pedagógica surge com vistas ao letramento dos alunos.
Essa proposta de ensino está voltada para uma turma de
3º ano do ensino médio e tem como objetivo geral tratar da transitividade sob a abordagem funcionalista de modo que os alunos
possam adquirir conhecimentos suficientes para aferirem o grau
de transitividade de orações, para identificarem as informações
mais ou menos relevantes para o produtor do texto, de modo que
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seja possível relacionar tais informações com a situação comunicativa; para verificarem o(s) propósito(s) comunicativos presentes
em textos de diversas ordens sociais e para refletirem criticamente
sobre esses propósitos, bem como sobre os impactos que isso
poderá causar em suas práticas sociais.
Especificamente, essa proposta visa que os alunos sejam
capazes de reconhecer que há diferentes abordagens para o
ensino/aprendizagem da transitividade, de compreender o conceito
de transitividade e sua funcionalidade nas práticas discursivas, de
posicionar-se criticamente frente às informações mais ou menos
relevantes em diversos textos, de identificar os propósitos comunicativos de textos a partir da análise da transitividade e de refletir
sobre o uso da língua e seu impacto nas relações pessoais e sociais.
Em sala de aula, a(o) professora(or) poderá dar prosseguimento à aula contextualizando o tema a ser trabalhado resgatando
os principais conceitos relacionados à transitividade verbal de conhecimento dos alunos. Partindo dos conhecimentos que o aluno possui,
é interessante que a(o) professora(or) intervenha suscitando dúvidas
e curiosidades nos alunos sobre a transitividade e assim investigar o
que eles realmente conhecem sobre esse assunto. Assim, pode-se
diagnosticar o impacto do tema nas práticas sociais do aluno.
A partir daí, a(o) professora(or) apresentaria sucintamente
uma nova abordagem de estudos da língua, o Funcionalismo,
apresentando apenas os pressupostos teóricos fundamentais. Na
sequência, o docente deverá apresentar o novo modo de análise
da transitividade com base em Hopper e Thompson (1980) e exemplificar para os alunos, utilizando um texto de interesse deles, como
uma piada, por exemplo, a aplicação dos parâmetros de aferição da
transitividade, na sequência identificar os planos de figura e fundo e
fazer uma breve análise discursiva do texto. Duas boas referências
de apoio teórico para os docentes são as obras de Amorim e Rocha
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(2008) e Bragança (2008). Em seguida, seria interessante aferir a
transitividade de outro texto, mas com a participação dos alunos.
Desse modo, eles se sentiriam mais seguros para desenvolver a
atividade a ser proposta pela(o) professora(or).
A proposta de atividade é que sejam analisadas pelos alunos
quatro (4) postagens do Facebook escritas por colegas dos próprios
alunos, seja do ambiente escolar ou não, de modo que as postagens
sejam um desabafo, alguma indireta, declarações, depoimentos, etc...
O docente poderá contar com a participação dos alunos pedindo que
eles acessem suas redes sociais e selecionem os textos em sala de
aula (utilizando smartphones, tablets ou até mesmo o computador no
laboratório de informática, quando possível).
As análises poderão ser realizadas em grupo e a professora
deverá estar à disposição para qualquer esclarecimento. Alguns
grupos deverão analisar os mesmos textos/postagens para que
haja comparações dos resultados encontrados pelos alunos ao
término das análises. Durante o desenvolvimento da atividade para
a aferição da transitividade, deverão ser compartilhados e considerados os diferentes saberes de cada aluno, de modo que cada um
contribua na aplicação dos parâmetros e na detecção das intenções comunicativas, segundo seu saber intuitivo da língua materna
e suas vivências sociais.
Após a aferição da transitividade, os textos poderiam ser
projetados no quadro, de modo que todos os alunos pudessem
acompanhar a exposição das informações mais e menos relevantes
e os propósitos discursivos de cada texto evidenciados pelos alunos
em suas análises. Por fim, em um diálogo com a turma, a(o) professora(or) poderia ressaltar o objetivo geral dessa proposta de ensino
no que tange ao uso da língua(gem) e a sua relação com as práticas
sociais, tendo em vista o fenômeno estudado e sua funcionalidade
nas práticas discursivas dos alunos.
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Reflexões finais
De acordo com as análises e reflexões aqui apresentadas,
vimos que, mesmo diferindo quanto ao objeto de pesquisa, muitas
são as aproximações teóricas entre Letramentos e Funcionalismo,
sobretudo ao considerarem a relação dinâmica entre língua(gem)
e prática social. A partir dos pontos de contato entre as duas abordagens é que observei a possibilidade de reuni-las e utilizá-las
como base teórica para o ensino da transitividade no contexto do
ensino médio. O ensino aprendizagem da transitividade vem acontecendo ainda sob uma concepção formalista, tradição no ramo
educacional, embora as OCEM preconizem práticas de ensino e
de aprendizagem que estejam voltadas para o sujeito inserido em
suas práticas sociais, de modo que a linguagem seja mediadora
de suas ações e que se considerem os propósitos comunicativos
envolvidos, e não práticas de ensino de línguas voltadas apenas
para o interior do sistema linguístico.
Devido ao fato de a transitividade desempenhar funções
discursivas em sua estrutura oracional, dado que sua ocorrência
se dá na direção do discurso para a gramática, fatores sintático-semânticos e pragmático-discursivos devem ser considerados nas
análises porque eles interferem na codificação da transitividade.
Por essa razão, sugeri que a transitividade verbal fosse tratada nas
aulas de Língua Portuguesa seguindo uma perspectiva funcionalista
para o estudo das línguas, baseando-se nos parâmetros de aferição
da transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980).
O ensino aprendizagem da transitividade sob a ótica funcionalista contribuirá para o letramento do aluno na medida em que
o auxiliará na identificação da estrutura central de um texto com
a finalidade de perceber os propósitos comunicativos do falante/
escritor, tendo em vista sua funcionalidade no discurso. Com base
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nessa percepção de sentidos é que se poderá refletir a estrutura,
o funcionamento da língua portuguesa em sala de aula e, consequentemente, o impacto social que esta estratégia argumentativa
causará em práticas sociais específicas e recorrentes na vida do
aluno. Nesse sentido, a proposta de ensino apresentada neste capítulo torna-se pertinente porque parece ser condizente com as recomendações das OCEM.
A sugestão de uma nova perspectiva para o ensino/aprendizagem da transitividade é apenas uma possibilidade a mais para
o professor e não é minha intenção rejeitar o que já foi escrito por
grandes estudiosos na área da linguística e da educação. Este
capítulo é, pois, uma contribuição para o ensino desse fenômeno
linguístico, um novo caminho, de forma que, caso seja adotada esta
proposta por algum professor, acreditamos que ela possa ajudar o
aluno a entender melhor a maneira como o falante estrutura o seu
discurso para atingir seus propósitos comunicativos a partir da transitividade (FURTADO DA CUNHA, COSTA; CEZÁRIO, 2003), sempre
visando ao letramento do aluno.
Por fim, este estudo buscou não somente encontrar pontos
de contato entre a teoria dos Letramentos e a teoria Funcionalista,
mas também propor uma prática de ensino da transitividade verbal
que conjugasse essas interfaces teóricas em prol do letramento dos
alunos, mostrando que é possível relacionar o fenômeno da transitividade às suas práticas sociais e vice-versa.
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Introdução
A junção de semioses possibilitada pela tecnologia atual
permite que os sujeitos de diversas camadas sociais e culturais
tenham suas vozes e seus posicionamentos apresentados no ciberespaço. Diante dessa realidade, professores de língua portuguesa
podem aproveitar esse avanço de recursos expressivos e tecnológicos em sua prática escolar, para possibilitar ao aluno novas
formas de pensar e agir na sociedade. O estudo da coerência nos
gêneros do âmbito digital pode permitir aos estudantes maiores
habilidades e competências, a partir do contato com a diversidade
cultural, social, étnica, local e global, proporcionado pela Internet,
e também por meio da problematização das mudanças ocorridas
no uso da linguagem e nas maneiras de se compreender o mundo
com o advento do ciberespaço (ROJO, 2013). Normalmente, o
trabalho com os gêneros do discurso na escola baseia-se no que
é preconizado pelo livro didático. Para Rojo (2013, p. 16), essas
práticas sedimentadas de letramento37, desenvolvidas na escola
nas aulas de leitura e produção textual, privilegiam o conteúdo e a
forma, deixando de lado os aspectos discursivos, históricos, sócio-ideológicos, entre outros, que são igualmente importantes para
a construção do sentido do texto. Além disso, é necessário levar
em conta toda a gama de gêneros textuais digitais que circulam na
sociedade contemporânea. Nesse sentido, Kalantzis e Cope (apud
ROJO, 2013) salientam que as instituições educacionais necessitam
ensinar aos estudantes novas capacidades para o mundo digital.
Para os autores, os alunos devem ter também “habilidade de se
engajarem em diálogos difíceis que são parte inevitável da nego37. Para Soares (1998, p.72, apud Rojo, 2009, p. 96) “Letramento não é pura e simplesmente um
conjunto de habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita
em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. ROJO, R. Letramentos múltiplos,
escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
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ciação da diversidade’” (apud ROJO, 2013, p. 17). Ademais, isso
requer a atuação da escola no desenvolvimento de atividades no
campo dos multiletramentos38, e a negociação com “uma crescente
variedade de linguagens e discursos: interagir com outras línguas
[...], interpretando, traduzindo [...]” (apud ROJO, 2013, p. 17).
A escola pode investir em uma educação que contemple
as “identidades multifacetadas” (ROJO, 2013, p. 15), provocando
a “coesão-pela-diferença” (ROJO, 2013, p. 17), como também
pode integrar, aos gêneros que se tornaram monumentos nas
escolas, novos gêneros discursivos, geralmente designados como
“‘impuros’, de outras e novas mídias, tecnologias, línguas, variedades, linguagens.” (ROJO, 2013, p. 18). Logo, com a implementação de novas práticas de letramento na escola, os professores
preparados para lidar com essas novas demandas educacionais
serão capazes de planejar novas estratégias de ensino e poderão
observar como os alunos lidam criticamente com as relações estabelecidas no texto por meio da multimodalidade39.		
Assim, o objetivo deste trabalho é fazer uma análise da construção da coerência a partir de uma publicação do jornal Folha de
S. Paulo no Facebook, juntamente com oito comentários de leitores
a essa postagem. A publicação na página da Folha no Facebook
constitui-se de uma imagem, seguida de um link, que encaminha o
leitor para a notícia completa. No link, é possível ler o título da notícia:
“Avanço da idade deixa mais mulheres sozinhas do que homens
aponta pesquisa.”. O nível global de estudo da coerência é cons38. Conforme Rojo (2013, p. 14) o prefixo “multi” de multiletramentos aponta para dois sentidos.
O primeiro versa sobre as variedades de linguagens, isto é, de semioses, que se incorporam para
a produção de sentidos nos textos. E o segundo sentido remete ao acervo de conhecimentos
diversificados, à pluralidade cultural, social, local e global mobilizada pelos sujeitos para a construção da significação.
39. Conforme Rojo (2012, p. 19), a multimodalidade é sinônimo de multissemiose, isto é “textos
compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas
de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar”
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tituído pela publicação da Folha, especificamente da imagem e do
título da notícia, entre outros recursos destacados na publicação do
Facebook. Já para a análise da coerência local, constituída somente
dos comentários dos internautas, serão feitos agrupamentos a partir
das focalizações dos comentaristas. Na análise da publicação e
dos comentários, avaliar-se-á também a construção de algumas
das múltiplas identidades atribuídas à mulher nessa rede social.
Para isso, o estudo foi dividido em quatro partes. Em primeiro
lugar, apresentamos algumas pesquisas sobre o lugar da mulher na
sociedade atual, com o intuito de compreender como a identidade
feminina é construída nos comentários dos leitores da publicação.
Em segundo lugar, destacamos os recursos do ambiente digital que
favorecem a construção da coerência, abordando conceitos como
hipertextualidade, poligenericidade, poliautoria, dentre outros. Logo
depois, apontamos estudos sobre a coerência para a análise da
publicação, entre eles as pesquisas da vertente sociocognitiva de
Van Dijk (2012, 2012b; 2016), os estudos da linguística textual, de
autores como Elias (2014) e Matheus (2013), e também as análises
sobre a escrita no âmbito dos novos letramentos, dos letramentos
múltiplos e dos multiletramentos, fundamentados nos estudos de
Rojo (2013) e outros. Por fim, é feita a análise da publicação e dos
comentários, seguida da conclusão.

A construção de novas imagens femininas na sociedade
Conforme Lima (2015), as identidades femininas na contemporaneidade estão em trânsito, em construção, desterritorializadas,
viajantes. A autora acrescenta ainda, a partir da análise de dois filmes
nacionais, O céu de Suely e O abismo prateado, que hoje os novos
discursos desconstroem argumentos que eram, em grande parte,
patriarcais e objetificantes, apresentando as mulheres como depen-
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dentes, superficiais, frágeis, emocionais etc. Em sua análise, a autora
ressalta que os problemas vivenciados pelas mulheres, independentemente da classe social a que pertencem, na verdade são a mola
propulsora para desvelar a coragem de pessoas que continuam a
lutar, acompanhadas ou não, apesar dos obstáculos e desafios.
Garcia (2014) ressalta também, valendo-se da análise de
um post no Facebook sobre a Marcha das Vadias de Brasília,que
a maior parte dos sentidos que foram e são criados sobre a mulher
são, na verdade, “ataques simbólicos” (GARCIA, 2014, p. 303).
Logo, a concepção da dependência masculina, da sensualidade, o
discurso de violência, entre outros visam a silenciar a voz feminina.
Além disso, a autora destaca que o ciberespaço instaurou possibilidades para a diversidade, isto é, para a cibermilitância contra as
restrições impostas à mulher.
Levando em consideração os dois estudos citados, notamos
que os sujeitos têm aproveitado as brechas surgidas com o advento
da Internet como possibilidade para perfazer a imagem feminina de
forma subversiva e diferente dos padrões de beleza, comportamento e
condicionamentos que são propagados às mulheres pela sociedade.

Os recursos da tecnologia digital para a construção da
coerência
A partir dos estudos de Lima e De Grande (2013), Elias (2014)
e outros, analisamos nessa seção os conceitos de multimodalidade, multissemiose, intersemiose, hipertexto, poligenericidade e
poliautoria, recursos importantes para a construção da coerência
nos textos que circulam no ciberespaço.
Lima e De Grande (2013, p. 41) compreendem os termos
multimodalidade, multissemiose e intersemiose como equivalentes,
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valendo-se da perspectiva do Grupo de Nova Londres40. Trata-se
da junção de duas ou mais semioses (ou linguagens) num único
texto. Outro conceito caro para a compreensão das novas práticas
de letramento é o de hipertexto. Conforme Lima e De Grande (LIMA;
DE GRANDE, 2013, p. 41) o hipertexto pode ser entendido como
“uma rede de textos em que uma página da Web é ligada a outras
que, por sua vez, também podem apresentar outros links”. A esse
respeito, Koch (2014, p. 228) destaca que “o hipertexto não foi feito
para ser lido do começo ao fim, mas por meio de buscas, descobertas e escolhas, que irão levar à produção de um sentido possível
entre muitos outros”.
Elias (2014) entende a poligenericidade, nas redes sociais
como a possibilidade do texto de um determinado gênero, no
ambiente digital, relacionar-se com outros textos de outros gêneros.
Esse recurso pode ser visto quando uma publicação, no Facebook,
apresenta, além da imagem, uma “chamada” para outro gênero
(por exemplo, uma notícia). Além disso, nos comentário dos leitores
do Facebook, devido à dinamicidade do ambiente, “pode acontecer
de o espaço destinado aos comentários ser preenchidos por um
texto com outra forma e função” (ELIAS, 2014, p. 56).
Já a poliautoria, no Facebook, significa a composição de
textos de forma colaborativa. Essa escrita, que é resultado da interação entre diversos autores, se revela quando, por exemplo, os
internautas que comentam uma publicação apresentam diferentes
pontos de vista sobre o assunto ou sobre outros comentários,
contradizendo, complementando, ironizando, “perguntando, esclarecendo, justificando, concordando” (ELIAS, 2014, p. 52).		

40. O grupo de Nova Londres é formado por estudiosos que, ao observarem as diversidades
culturais e semióticas na sociedade atual, propuseram a pedagogia dos multiletramentos, que
engloba dois tipos de multiplicidades: variedade de linguagens e a pluralidade cultural, social,
local e global (LIMA; DE GRANDE, 2013, p. 40-41).
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Dessa forma, conforme salienta Elias (2014), no ambiente
dessa rede social, os usuários podem interagir uns com os outros por
meios de diversos recursos: comentários, vídeos, memes, notícias,
emojis, etc. Além disso, a autora destaca que, na configuração do
Facebook, há dois espaços, ou dois blocos: no primeiro, o sujeito,
representante de uma instituição ou não, publica algo que considera
relevante, a fim de que outros curtam, reajam através de diferentes
botões de emojis, comentem ou simplesmente vejam a postagem.
Já no segundo bloco, os leitores podem também emitir seu posicionamento sobre a publicação, porém com mais recursos semióticos.

Estratégias sociocognitivas e discursivas para a construção
da coerência
É relevante somar às pesquisas que investigam os recursos
da tecnologia digital para a construção da coerência a perspectiva
sociocognitiva de estudo dos gêneros do discurso. Por isso, abordamos outros conceitos, como contexto, sujeito, modelos mentais,
texto e focalização, entre outros, importantes para o estudo da
coerência a partir de uma perspectiva sociocognitiva, com o objetivo
de esclarecer melhor o planejamento e a construção da coerência
no Facebook.					
Numa perspectiva sociocognitiva, o contexto é visto como o
gerenciador do texto e das falas. Desse modo, ele atua condicionando os aspectos e as diferentes dimensões textuais. Todavia, isso
não depende da escolha isolada do indivíduo, mas é um processo
que envolve a intersubjetividade, levando em conta os conhecimentos compartilhados pelos sujeitos sobre as situações sociais de
comunicação. Assim, no momento da produção textual, os sentidos
das palavras são estabelecidos de modo dinâmico e levando em
contas as especificidades dos enunciadores (VAN DIJK, 2012a).
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Os sujeitos, ou atores sociais, são vistos como coenunciadores, tanto no momento de escrita como no da leitura, que possuem
também algumas expectativas em relação ao texto. Sendo assim,
os sujeitos acionam sua bagagem de conhecimentos e experiências vividas, conforme a finalidade de significação (KOCH, 2014).
No processamento textual, os modelos mentais, conforme
Koch (2014), são mecanismos acionados para atuarem de modo
coerente e contextualizado, em nossas interações com o texto. Em
outras palavras, eles são
[...] conjuntos de conhecimentos socioculturalmente determinados e
vivencialmente adquiridos, que contêm tanto conhecimento sobre cenas,
situações e eventos, como conhecimentos sobre como agir em situações particulares e realizar atividades específicas. (KOCH, 2014, p. 27)

Koch (2014, p. 27) explica ainda que “vários tipos de saberes
são mobilizados online por ocasião do processamento textual e se
atualizam nos textos por meio de diversos tipos de estratégias”.
Com isso, observa-se que o texto é resultado de uma complexa
associação de procedimentos mentais. Nesse sentido, Koch e Elias
(2016, p. 15) conceituam o texto como “um objeto complexo que
envolve não apenas operações linguísticas como também cognitivas, sociais, interacionais”. Ademais, as autoras afirmam que o
texto não pode ser visto como “um aglomerado de frases soltas,
sem razão de ser” (2016, p. 15), mas deve ser caracterizado como
a ponta de um iceberg que, por meio das pistas indiciadas pelo
contexto e pelos elementos linguísticos e não linguísticos permita
ao leitor preencher as lacunas, isto é, alcançar o implícito e captar o
sentido. Portanto, para ter acesso ao implícito dos textos, temos que
seguir os recursos disponibilizados para a construção do sentido.
Koch e Elias (2016, p. 13) explicam também que, por meio
da linguagem, se constituem e se estabelecem, em uma determinada situação de comunicação e de forma intencional, os referentes
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do texto. Além disso, a partir de uma concepção sociocognitiva e
discursiva, podemos constatar que os sujeitos, em uma ação
conjunta, constroem os sentidos e se constroem colaborativamente
no e pelo discurso. Desta maneira, a linguagem pode ser vista como
instrumento de poder, que pode acarretar consequências tanto
positivas quanto negativas. Assim, da mesma forma que constitui e
legitima identidades, favorecendo as lutas antirracistas e feministas,
ela também pode legitimar a dominação e contribuir para a reprodução de estereótipos (WODAK, 2004; VAN DIJK, 2012a).
Koch e Travaglia (apud MATHEUS, 2013) destacam que,
além da mobilização de diversos conhecimentos e estratégias para
a compreensão e produção textual, outros elementos também são
importantes para o estudo da coerência, pois contribuem para a sua
efetivação. Esses itens são a inferência, os fatores pragmáticos, a
focalização e a relevância.A inferência alude aos conhecimentos e
experiências de mundo que são mobilizados, por meio de operações cognitivas, para a compreensão textual. Os fatores pragmáticos são os elementos que “ancoram” o texto, em uma situação
determinada. Eles podem ser de dois tipos: os contextualizadores e
os perspectivos ou prospectivos. Os contextualizadores abrangem
“data, local, assinatura, elementos gráficos” (MATHEUS, 2013, p.
15). Já os prospectivos “trazem expectativas sobre o conteúdo e a
forma do texto” (MATHEUS, 2013, p. 15) e podem ser identificados,
por meio do “título, autor” (MATHEUS, 2013, p. 15). Já a focalização
pode ser entendida como o conhecimento enfocado ou centrado
pelo produtor e leitor do texto “de modo mais adequado” (2013,
p. 15). Sobre esse recurso, é importante ressaltarmos o seguinte
comentário de Koch e Travaglia:
A concentração dos usuários em apenas uma parte do seu conhecimento e com a perspectiva da qual são vistos os componentes
do mundo textual. Funciona como uma câmera que acompanhasse
tanto o produtor quanto o leitor: o primeiro fornece pistas sobre o que
está focalizando ao passo que o segundo terá de recorrer a crenças
e conhecimentos compartilhados sobre o que está sendo focalizado
para entender o texto de modo adequado. (apud ELIAS, 2014, p. 51)

SU MÁR I O

211

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

E, por fim, a relevância mostra, por meio de pistas linguísticas, os enunciados que se encontram em um mesmo campo
semântico e favorecem a percepção da unidade do tópico ou do
tema em determinada situação. Van Dijk (2012b) afirma que a relevância está intimamente relacionada ao contexto sociocognitivo dos
participantes. Portanto, uma vez que haja mudança no contexto por
conta de uma nova dinâmica interacional entre os participantes, o
que é relevante também varia (VAN DIJK, 2012b).
Assim, o usuário da língua deve ter a habilidade de ajustar-se
à situação comunicativa para a produção de seu discurso, por meio
de modelos mentais que não são apenas individuais, mas possuem
uma base social compartilhada. Com isso, observa-se que nossos
textos e falas não são apenas uma parte dos modelos mentais,
mas são resultados dos processos online que ocorrem na interação
situada (VAN DIJK, 2012b). Isso significa que também a coerência
textual se constrói na interação:
A coerência resulta da interação autor-leitor em um rico processo
que envolve: intencionalidade (do autor); aceitabilidade (do leitor);
conhecimentos compartilhados (de língua, de textos, de mundo,
da situação comunicativa); definição de um tema/ assunto e sua
progressão e continuidade; modelos de configuração textual
(gêneros textuais); (re) construção e manutenção de referentes ou
objetos de discurso (referenciação); balanceamento de informação
(grau de informatividade). (KOCH; ELIAS, 2016, p. 222)

Além dessas categorias que possibilitam a compreensão da
coerência textual, Storrer et al. (2009) apresentam e esclarecem a
divisão feita entre coerência global e local. A coerência global é vista
na relação entre os elementos multissemióticos que se arranjam
“numa representação abrangente do tema global e na função que
o texto assume num contexto comunicativo maior” (STORRER
et al., 2009, p. 101). Já a coerência local se estabelece entre as
partes adjacentes do texto, como também entre texto e imagens
(STORRER et al., 2009, p. 101).
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A partir desses estudos, os autores salientam que as abordagens que veem a coerência como um processo, e não como um
produto, entendem a coesão como mais um recurso semiótico, sem
diferenciá-la da coerência. Portanto, para essas concepções “as
categorias linguísticas que se caracterizam como recursos coesivos
são subsumidos sob a categoria geral dos recursos para a construção da coerência” (STORRER et al., 2009, p. 100).
Valendo-nos dos dados apontados nessa seção, pudemos
compreender que a atividade de produção e compreensão textual
envolve a mobilização de diversos saberes e experiências dos
sujeitos que se engajam em uma situação comunicativa. Por isso, é
importante destacar o comentário de Koch e Travaglia a respeito da
“incoerência” de um texto:
Não existe o texto incoerente em si. Ele pode ser incoerente sim,
mas ‘em’ determinada e ‘para’ determinada situação comunicativa,
lembrando que a coerência está no processo que coloca texto e
usuário em relação numa situação (apud MATHEUS, 2013 p. 15).

Análise da coerência no Facebook: agrupamentos a partir do
critério de focalização
Passamos agora ao estudo da coerência na publicação e
nos comentários feitos na página do jornal Folha de S. Paulo no
Facebook. Para isso, primeiramente realizamos um estudo dos
recursos expressivos da postagem propriamente dita, que constitui o que conceituamos acima como “nível global”. A seguir, analisamos a coerência no “plano local”, segundo a terminologia de
Matheus (2013) e Storrer et al. (2009), que inclui os comentários
feitos à postagem. Valendo-nos dos critérios de focalização, observamos os diferentes aspectos e pontos de vistas ressaltados como
relevantes pelos internautas. Ademais, investigamos também se os
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comentários garantem a progressão do assunto apresentado na
postagem, mantendo, assim, a continuidade tópica e a coerência.
Na análise da coerência global, levando em conta os
elementos verbais e não verbais, observamos que a primeira parte
(ou bloco) da publicação do jornal Folha de S. Paulo no Facebook
constitui-sede uma imagem (uma mulher sorrindo, vestida com uma
blusa preta e mostrando apenas uma parte do corpo), juntamente
com o título da notícia (Figura 1). Por meio desse título, é possível
acessar um link com o conteúdo completo da matéria jornalística,
na qual é apresentada uma pesquisa que mostra a condição das
mulheres mais maduras na sociedade atual.
Figura 1 - Publicação na página do jornal Folha de S. Paulo no Facebook

Fonte: www.facebook.com
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Quanto aos elementos contextualizadores, temos a data e
o horário da publicação (25 de outubro, às 9h:33min) e a seção
do jornal em que a matéria foi publicada, o caderno “Folha equilíbrio”. Como elemento prospectivo, temos o próprio título da notícia:
Avanço da idade deixa mais mulheres sozinhas do que homens,
aponta pesquisa.
Nessa parte do texto, a hipertextualidade pode ser verificada nos links, que permitem ao leitor “o acesso a outros textos em
linguagens e mídias variadas” (ELIAS, 2014, p.55). Estão incluídos
aí o nome do jornal, o nome do caderno e a chamada para o texto
da notícia, todos disponibilizados em letras de fontes diferentes.
A respeito da poligenericidade, notamos que ela pode ser observada, por meio da “chamada” no Facebook, que encaminha o leitor
para a notícia completa. Já a poliautoria é reconhecida por meio
da descrição concisa, que se limita a citar o nome do jornal, sem
mencionar o jornalista que escreveu a matéria ou a instituição que
fez a pesquisa.
No título da notícia, o jornal destaca a mudança da relação
entre homens e mulheres com o passar do tempo, através de uma
estratégia comparativa: utilizam-se o intensificador “mais” e o adjetivo “sozinha”. Nesse título, podemos observar também que o jornal
apresenta uma imagem que contribui para a manutenção da imagem
negativa sobre as mulheres, tendo em vista que o título vai de encontro
aos discursos que buscam a valorização da imagem feminina.
Assim, tendo em vista a orientação argumentativa, isto é, a
focalização apresentada no título, o leitor pode identificar as filiações
do jornal (KOCH; TRAVAGLIA, 2011). Além disso, vemos ainda que,
na publicação, o jornal mostra uma desvantagem das mulheres em
relação aos homens, embora a mulher da imagem postada esteja
sorrindo, legitimando uma imagem negativa das mulheres com o
avanço da idade. Nesse sentido, vale destacar o comentário de

SU MÁR I O

215

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Andrade (2016), para quem o gênero notícia, embora normalmente
seja visto como narrativo, objetivo e informativo, possui também
uma orientação argumentativa.
Analisando agora a construção da coerência local, podemos
observar, no rol de comentários, a hipertextualidade nos nomes dos
comentaristas, que permitem o acesso aos links dos perfis de cada
um deles na rede social. Além disso, alguns comentários foram tão
significativos para algumas pessoas que ensejaram outros, fazendo
com que os leitores desviassem a atenção da publicação do jornal
e comentassem outros comentários. Isso mostra os “movimentos
incessantes” no ciberespaço, “longe da fixidez característica do
papel” (ELIAS, 2014, p. 56).
No que se refere à poligenericidade, neste segundo bloco ela
foi observada na relação entre os comentários e a publicação do
jornal. Já a poliautoria pode ser reconhecida nos diversos comentários, de diversos autores, postados em diversos momentos do tempo,
sobre o tópico apresentado pelo jornal ou sobre outro comentário.
Para a análise da coerência local, os comentários do jornal
Folha de S. Paulo foram divididos em cinco grupos, agrupados
segundo o critério da focalização. As focalizações escolhidas foram
as seguintes: crítica à publicação do jornal; crítica a outros comentários; depoimentos pessoais; paralelo entre a condição do homem
e da mulher na contemporaneidade e qualidades femininas.

Primeiro grupo: crítica à publicação do jornal
No primeiro comentário (Figura 2), a partir das pistas linguísticas explicitadas na publicação, o autor topicaliza e mostra sua
indignação em relação ao título da notícia: “Que chamada horrível!”.
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Em seguida, ele explica o seu posicionamento, ao dizer que o periódico reforça a desigualdade de gênero entre homens e mulheres.
Nesse comentário, é estabelecida uma continuidade com o tema
da publicação, mas contrapondo-se à orientação argumentativa
escolhida pelo jornal. Também são utilizados termos comuns da
fala cotidiana, como “pra”, e reduções comuns na linguagem da
Internet, como “mto”. Além disso, ao fazer uma pergunta no seu
comentário, o internauta busca uma maior interação com outros
leitores e propõe uma reflexão para quem o lê.
Figura 2 - Primeiro comentário

Fonte: www.facebook.com

Ademais, o comentarista escreve, entre parênteses, o
seguinte enunciado: “para alguns caras babacas”. Isso mostra que
sua crítica é dirigida também ao discurso preconceituoso de alguns
homens na sociedade. Vale salientar ainda a crítica do comentarista ao termo “sozinhas”. Essa palavra, neste contexto, possibilita
uma diversidade de sentidos negativos, como foi destacado por ele.
Grande parte dos leitores do jornal concordaram com o posicionamento do primeiro comentário, tendo em vista que ele foi o mais
curtido da publicação e serviu como mote para outros comentários.
No quarto comentário (Figura 3), o leitor aborda assuntos
como cotas, Uber e outros temas atuais no Brasil, relacionando-os
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com o número de mulheres separadas e solteiras. O comentarista
faz uma crítica, por meio de um questionamento irônico, às políticas
públicas empregadas no país e cita o fato de que, em Porto Alegre,
as mulheres já teriam cotas para transitar de Uber. Nesse ponto,
podemos observar que o autor faz uma comparação, equiparando a
condição “negativa” das mulheres a de outros grupos minoritários,
para criticar tanto o ponto de vista apresentado pelo jornal quanto
às políticas públicas, embora esse não seja o tópico apresentado.
Todavia, logo depois, o autor faz uma reflexão, mitigando (VAN DIJK,
2012a) os possíveis sentidos negativos de sua fala anterior, ao dizer:
“Olha, brincadeiras a parte”. Assim, vemos que o escritor estabelece estrategicamente nesse comentário a progressão semântica
contra o tópico abordado na publicação do jornal, recorrendo a
outros acontecimentos que ele considera relevantes, mas de modo
irônico, cabendo ao leitor, para compreender esse comentário, recuperar em seu acervo cognitivo informações sobre questões políticas
e sociais para o estabelecimento da coerência.
Figura 3 - Quarto comentário

Fonte: www.facebook.com

Segundo grupo: crítica a outros comentários
O segundo comentário (Figura 4) mostra uma crítica às
opiniões de alguns leitores da publicação do jornal, ao dizer: “o
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que tem de homem sendo babaca aqui não é pouco”. Ao utilizar
o advérbio de lugar “aqui”, o escritor demarca o ambiente em que
ocorre a interação, sinalizando para os leitores da página da Folha
no Facebook que há homens se aproveitando da postagem do jornal
para apresentarem seus comentários preconceituosos. Partindo
do tema da publicação, ele vai além, ao acrescentar que a mulher
não teria obrigação de tolerar determinados tipos de homens. Esse
comentário teve bastante adesão dos leitores, sendo também um
dos mais curtidos e um dos que mais tiveram comentários.
Figura 4 - Segundo comentário

Fonte: www.facebook.com

Terceiro grupo: depoimentos pessoais
O terceiro comentário (Figura 5) pode ser analisado como o
depoimento de uma mulher de quarenta e cinco anos, que apresenta
sua história em primeira pessoa. Diferentemente do que o título da
publicação faz supor, ela não está sozinha, pois mostra sua satisfação em relação a seu parceiro com a expressão “bem comida”.
No comentário, a mulher descreve e compara o seu companheiro
atual com o anterior, ressaltando as diferenças. Ademais, ela
também pressupõe conhecimentos compartilhados pelos leitores,
ao dizer: “por isso estou comum 15 anos mais jovem” (referindo-se
a um homem, sem explicitar anteriormente o referente), “ele não me
deixa reclamar” e “a ferramenta nunca cai” (nesse caso, presumindo
que os leitores possuam conhecimentos relacionados à área sexual
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para estabelecer o sentido adequado dessas expressões). Por fim,
a comentarista faz uma pergunta retórica para seus leitores, após
explicitar indícios de ser uma mulher de 45 anos realizada: “Mulheres
depois dos 40 são descartáveis???”. A resposta, que visa ao questionamento do senso comum, é dada pela própria autora: “Pois
sempre tem quem queira!”. Esse depoimento teve várias curtidas
e ensejou outros comentários, mostrando que muitos leitores aceitaram o seu ponto de vista.
Figura 5 - Terceiro comentário

Fonte: www.facebook.com

No sétimo comentário (Figura 6), o escritor expõe o tipo de
mulher de sua preferência (“acima dos 40 anos”) e apresenta as
razões dessa opção, quando destaca as seguintes qualidades das
mulheres nessa faixa etária: “já saberem”, “são maduras e experientes”. Além disso, o comentarista salienta que nunca teve o interesse de ser pai e ressalta a auto-estima como uma das grandes
qualidades das mulheres acima dos 40 anos. Para ele, essa característica é extremamente relevante, pois ele acrescenta a seguir:
“isso significa muito”.
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Figura 6 - Sétimo comentário

Fonte: www.facebook.com

Quarto grupo: paralelo entre a condição do homem e da
mulher na contemporaneidade
O comentarista inicia seu texto (Figura 7) apresentando o seu
ponto de vista sobre a realidade sexual de homens e mulheres na
atualidade, sem estabelecer uma diferença de gênero entre eles, ao
apresentara possível causa para algumas pessoas preferirem estar
sozinhas depois de alguns anos de relacionamentos frustrados. O
escritor mantém a continuidade do tema, ao falar sobre a realidade
da mulher e do homem na sociedade atual, mas acrescenta novos
dados ao texto, ao incluir também o sexo masculino nesse novo
cenário de solidão, decorrente de relacionamentos malsucedidos.
Figura 7 - Quinto comentário

Fonte: www.facebook.com
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Quinto grupo: qualidades femininas
No sexto comentário (Figura 8), o autor ressalta as características positivas das mulheres, ao compará-las com os homens.
Destaca também que elas vivem mais e que são mais independentes, evidenciando que estar sozinha não seria algo negativo,
mas positivo, já que as mulheres teriam mais capacidade para isso.
O comentarista traz informações positivas sobre o sexo feminino,
possibilitando inferências em conformidade com os novos discursos
sobre as mulheres, o que mostra também uma contraposição ao
ponto de vista apresentado pelo jornal.
Figura 8 - Sexto comentário

Fonte: www.facebook.com

Em outro comentário (Figura 9), notam-se novamente as
estratégias linguísticas que ressaltam o lado positivo do sexo feminino. O comentarista inicia a sua publicação dizendo que mais
valeria para a mulher estar sozinha do que na companhia de uma
pessoa que não lhe trouxesse felicidade. Além disso, ele adverte
que as mulheres, com o tempo, adquirem mais critérios na seleção
de seus companheiros e que alguns homens não teriam essa seletividade, pois ter uma mulher mais jovem já seria suficiente para
eles “se sentirem machos”. Com isso, os leitores podem inferir a
diferença nos critérios de escolha femininos e masculinos: o uso do
termo “macho” indica que, com o passar do tempo, a maioria dos
homens não agiria racionalmente, mas por instinto.
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Figura 9 - Oitavo comentário

Fonte: www.facebook.com

Considerações finais
Este artigo procurou analisar a coerência em uma publicação
na pagina do jornal Folha de S. Paulo no Facebook e nos comentários que se seguiram a ela, a partir de uma perspectiva sociocognitiva. Foram observados, tanto no primeiro (que abrange o post
original) como no segundo bloco (que inclui os comentários)as
possibibidades e o uso dos recursos de coerência do ciberespaço,
como a hipertextualidade, a poligenericidade e a poliautoria, os
quais favorecem na construção do sentido.
No nível global, a coerência foi notada no suporte digital em
que foi feita a publicação e na compreensão de seu contexto sociocognitivo, por parte dos leitores. Já a coerência local foi observada
nas diferentes focalizações, nas relações entre os comentários,
como também por meio dos elementos multimodais que favoreceram o estabelecimento da coerência local. Por meio da focalização, foi possível perceber como os leitores ofereceram diferentes
possibilidades de continuidade temática sobre o tópico apresentado pelo jornal. Contra a manutenção de um discurso machista por
parte do jornal e por parte de alguns comentaristas, os internautas
que interagiram nos comentários à publicação do jornal recorreram
ao seu acervo individual de conhecimentos sociais, históricos, ideológicos para efetuar escolhas estratégicas, que permitissem marcar
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seu posicionamento. Com isso, foi possível responder à publicação
no Facebook através de um contradiscurso, que demonstra a maior
aceitação da sociedade a uma nova visão sobre a mulher.
Um aspecto interessante na análise das focalizações apresentadas é que, embora o Facebook seja uma rede social que,
conforme Blikstein (apud ELIAS, 2014, p. 60), possibilite apenas
uma “‘conversa miúda’”, com muitas interrupções e diversos temas
paralelos, isso não atrapalhou a construção do sentido nem impediu
que o tema da mulher deixasse de ser o assunto principal, tendo em
vista que não foram observadas descontinuidades na discussão.
Foi notado também o pouco uso de abreviações do “internetês”,
emojis, hashtags e outros recursos semióticos típicos das redes
sociais (ALVES FILHO; SANTOS: RAMOS, 2017), fato este que pode
ser explicado pela seriedade do assunto abordado.
Pensando na prática escolar, além da importância do ensino
das estratégias argumentativas que contribuem para a coerência
textual, é imprescindível um ensino que contemple o contexto
digital, novos designs e estratégias multimodais, levando em conta
as experiências do alunos, seu contexto local, global, além de questões de gênero, étnicas, sociais etc.
Nesse sentido, a perspectiva sociocognitiva pode contribuir como multiletramento, pois respeita e leva em conta a subjetividade, os conhecimentos prévios do sujeito e os conhecimentos
social, histórico, ideológico, emocionaldos escritores e leitores em
determinada situação, além de contribuir para que o aluno tenha
compreensão da necessidade de um planejamento cuidadoso da
produção textual, em diversas situações comunicativas.
Por fim, para possibilitar a problematização dos gêneros
discursivos na sala de aula, principalmente aqueles cristalizados
pela prática docente, e para a adaptação dos currículos de língua
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portuguesaa uma perspectiva pós-moderna, Duboc nos apresenta
alguns questionamentos de grande valia frente aos gêneros discursivos em qualquer mídia:
O que estou fazendo aqui, lendo este texto? De onde o texto fala?
Qual a realidade é apresentada/construída neste texto? Da perspectiva de quem essa realidade é construída? O que o texto privilegia?
O que o texto apaga? (deixa de dizer)? O texto responde aos interesses de quem? Se o texto fosse escrito por outro sujeito ou em
outro lugar, qual seria a diferença?Por que eu leio este texto assim?
Por que o outro lê este texto assim? (DUBOC, 2015, p. 217)

Com esses questionamentos e levando em conta outras
questões já explicitadas neste artigo, poderá haver, nas aulas de
língua portuguesa, uma (des)contrução e problematização dos
discursos dominantes ou não, para uma nova (re)formulação da
realidade com mais respeito, tolerância e possibilidades.
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Introdução
Repensar o ensino de língua portuguesa no Brasil não é
tarefa simples como possa parecer para alguns. Em um contexto
que envolve sujeitos, valores, linguagem e posicionamento político
(listando apenas alguns itens que compõem esse cenário), agir não
é simples atividade mecanicista desprovida de intenção. Dizer que
nada mudou na história do ensino de língua materna em nosso país
seria muito arbitrário. No entanto, declarar que estamos onde gostaríamos e deveríamos estar é muito pueril.
Apesar de todas as devidas ressalvas, um avanço epistemológico na educação brasileira para o ensino de língua materna
se deu com a nova Lei de Diretrizes e Bases para Ensino Nacional
(LDBEN/1996) e seus documentos subsequentes, tais como:
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, PCN+), Diretrizes
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (OCEM). Contudo, mesmo esses documentos
sinalizando para uma nova concepção de língua(gem) e, consequentemente, um fazer pedagógico também novo, o que se vê vinte
anos depois de sua publicação é a continuação de práticas pedagógicas tradicionais que perpetuam em nossos alunos grandes dificuldades em habilidades de leitura e escrita.
Uma visita à escola, pisando atentamente o chão da sala de
aula, já é suficiente para sentir tal situação, mas, para conferir esse
dilema em termos estatísticos, basta visitar o site do INEP41, onde
é possível encontrar o resultado do Sistema de Avaliação Básica
(SAEB) 2015, o qual mostra que, infelizmente, os estudantes brasileiros do ensino fundamental e ensino médio, ao longo das avalia-

41. http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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ções do SAEB (2005-2015), têm sua média de proficiência42 em
língua portuguesa aumentando a passos muito lentos e, se comparada a proficiência entre 1995 e 2015, o ensino fundamental anos
finais e o ensino médio tiveram queda, ficando somente o ensino
fundamental anos iniciais com uma pequena evolução.
Essa constatação nos leva a uma conclusão óbvia: não basta
a promulgação de uma lei para que o novo aconteça. Uma política
linguística/pedagógica que utiliza somente o mecanismo oficial para
se estabelecer, dificilmente conseguirá o êxito a que se propõe.
Shohamy (2006), ao teorizar sobre as políticas linguísticas43,
desenvolve uma abordagem que se mostra coerente para explicar
como elas se dão nas sociedades atuais. Para isso, a autora parte
de um princípio ampliado sobre o que é política linguística, o qual
evidencia que nem sempre o que se encontra nos documentos
oficiais do estado-nação corresponde à real política que funciona
na convivência social. Para a autora, o funcionamento social das
práticas linguísticas (sejam elas feitas por pessoas ou por instituições) revelam as representações que se tem da língua e da
linguagem. A partir dessa perspectiva, Shohamy denomina a existência de duas políticas linguísticas: a política linguística implícita
(de fato) e a política linguística explícita.
Para explicar essas duas formas de política linguística, a
autora se vale do conceito de mecanismo linguístico que, segundo
Ribeiro da Silva (2013, p. 12), “são os canais por meio dos quais
as políticas são disseminadas e/ou reproduzidas na sociedade.
Portanto, eles incorporam as agendas ocultas da política linguística

42. Não discutirei nesse artigo a concepção de proficiência, no entanto, para quem se interessar
sobre o assunto, sugiro a leitura de SACRISTAN (2011).
43. Embora a autora se concentre em discorrer sobre linguística política e não política linguística/pedagógica, acreditamos que seus pensamentos são coerentes para analisar a conjuntura
linguística/pedagógica à qual nos referimos, por isso trazemos a sua voz para nosso texto.
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e atuam em seu funcionamento de forma explícita e/ou implícita”.
Assim, por exemplo, textos oficiais como os Parâmetros Curriculares
Nacionais seriam um mecanismo explícito, e a aula, concebida aqui
como um acontecimento (cf. Geraldi, 2010, p. 81-101), seria um
mecanismo implícito.
Esses últimos mecanismos (os implícitos) são os que realmente implementam uma política linguística, pois é por meio deles
que se consolidam e propagam ideologias e representações sobre
a língua(gem). Portanto, não basta analisar o que o texto oficial (política linguística explícita) diz sobre a língua(gem); é preciso analisar
também aqueles mecanismos que, explícita ou implicitamente,
impõem práticas linguísticas, ou seja, que, de fato, constituem a política linguística. “É por meio desses mecanismos que as reais políticas
linguísticas de uma comunidade se manifestam e podem ser apreendidas e problematizadas” (RIBEIRO DA SILVA, 2013, p.12). Tem-se,
então, uma situação complexa na qual os mecanismos implícitos
criam a real política linguística e, simultaneamente, manifestam-na.
É por isso que Ribeiro da Silva (2013, p. 12) considera que os mecanismos de política linguística são “o ponto de convergência entre a
ideologia (ou representações) e as práticas”.
Importante é observar que nem todos os mecanismos marcam
publicamente seus posicionamentos em relação à política linguística.
Existem aqueles que deixam implícita a posição ideológica (representação) sobre as questões linguísticas. No entanto, o fato de não
exporem publicamente a ideologia linguística à qual se filiam não faz
com que esses mecanismos sejam neutros ou não estabeleçam uma
relação de poder, como à primeira vista possam parecer.
De fato, o que ocorre é que os mecanismos de política implícita são mais eficazes do que os de política explícita, já que não
se dão de maneira impositiva. Os membros de dada comunidade
se sujeitam a eles passivamente porque não conseguem observar
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suas influências negativas no que diz respeito aos direitos linguísticos e democráticos.
Diante disso, entendemos que a aula como um acontecimento (cf. GERALDI, 2010), a interação da tríade conhecimento,
estudante e professor, é um mecanismo de política linguística implícita, afinal, embora existam os textos reguladores da política linguística/pedagógica que devem(riam) ser aplicados no ensino de língua
portuguesa nas diversas redes de ensino básico, é na aula que as
representações e ideologias sobre língua(gem) se manifestam e o
documento oficial não consegue regular isso em sua totalidade.
Para tornar mais claro esse ponto de vista, este capítulo se
divide em três partes: a primeira identifica a perspectiva teórica assumida pelos documentos oficiais Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM) e Parâmetros Curriculares Nacionais
PCN+ (Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias); a
segunda consiste numa reflexão sobre o gênero do discurso como
objeto de ensino na aula de língua portuguesa e a última constitui
as considerações finais que não pretendem esgotar as discussões,
mas apenas dar um acabamento a este texto.

PCNEM e o PCN+: uma só voz?
A LDB 9.394/1996, se comparada com a LDB 5.692/1971,
mostra alguns avanços para a educação brasileira. Publicada em
um contexto de maior abertura política, a lei de 1996 (juntamente
com os PCNEM, PCN+, DCNEM e OCEM) mostra-se mais preocupada com uma educação voltada para o exercício da cidadania.
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Conforme apontam Rojo e Moita Lopes (2004)44, os PCN
de Língua Portuguesa para o Ensino Médio possuem pelo menos
três pontos positivos: 1) o novo perfil proposto para essa etapa da
educação básica; 2) a estrutura mais flexível e inovadora incentivando a contextualização e a interdisciplinaridade e 3) o fato de
possibilitarem a valorização da cultura local das comunidades e
do alunado, ressaltando a necessidade de adequação aos desafios das sociedades globalizadas, as quais exigem novos tipos de
letramento. No entanto, embora identifiquem esses pontos favoráveis, os autores declaram que os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM), particularmente os PCN+ “(Área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) não chegam a referenciar,
de maneira satisfatória, as mudanças de estrutura, organização,
gestão e práticas didáticas que seriam necessárias para a realização dos princípios e diretrizes expostos nos documentos legais”
(ROJO; MOITA LOPES, 2004, p. 14).
O fato é que o texto dos PCNEM não foi muito claro em
relação ao seu interlocutor, o que fez com que ficasse bastante
teórico e de difícil compreensão, necessitando de uma nova publicação para explicar melhor o que se queria dizer: surgem os PCN+.
Na introdução, esse outro texto deixa bem clara a função dessa
nova publicação:
Esta publicação traz orientações educacionais que, sem qualquer
pretensão normativa, buscam contribuir para a implementação
das reformas educacionais definidas pela nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996) e regulamentadas por
Diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Entre seus objetivos
centrais está o de facilitar a organização do trabalho escolar na área
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Para isso, explicita a articulação das competências gerais que se deseja promover com os
conhecimentos disciplinares e seus conceitos estruturantes e apresenta, ainda, um conjunto de sugestões de práticas educativas e de

44. O texto desses autores está disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/02Linguagens.pdf. Acesso em 01/12/2016.
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organização dos currículos, coerentes com essa articulação. Além de
abrir um diálogo sobre o projeto pedagógico escolar e de apoiar o
professor em seu trabalho nas disciplinas, o texto traz elementos para
a continuidade da formação profissional docente na escola.
(PCN+, 2002b, p. 7, grifo nosso)

No entanto, mesmo publicando esse novo texto, além de
não satisfazer as necessidades de esclarecimento sobre os pontos
mencionados anteriormente (estrutura, organização, gestão e
práticas didáticas), outro fator se observa: “a incoerência entre as
visões de ensino-aprendizagem e de linguagem, língua e discurso
presentes nos dois documentos que deveriam ser complementares”
(ROJO; MOITA LOPES, 2004, p. 15). Para o fim a que este texto se
propõe, focalizaremos a incoerência entre as visões de língua(gem)
dos PCNEM e dos PCN+.
Os PCNEM, após sua introdução, mostra as bases legais
e as diretrizes para o novo ensino médio. Na parte II (Linguagem,
Códigos e suas Tecnologias), inicia-se a exposição sobre o sentido
do aprendizado na área definindo a linguagem assim:
A linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as necessidades
e experiências da vida em sociedade. A principal razão, de qualquer
ato de linguagem é a produção de sentido.
A linguagem é uma herança social, uma ‘realidade primeira’, que, uma
vez assimilada, envolve os indivíduos e faz com que as estruturas mentais,
emocionais e perceptivas sejam reguladas pelo seu simbolismo.[...]
Ela é roda inventada, que movimenta o homem e é movimentada
pelo homem. Produto e produção cultural, nascidas por força das
práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem,
destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório pluridimensional,
múltiplo e singular, a um só tempo.
(PCNEM, 2002a, p. 125)
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Por meio do excerto acima, é possível ver a linguagem
concebida numa perspectiva bakhtiniana e, portanto, enunciativa45.
Bakhtin, inclusive, é o único teórico citado (uma única vez e sem
referência) em todo texto.
Segundo a perspectiva enunciativa, a linguagem é entendida
como uma ação em que os sujeitos são ativos e constroem o mundo
discursivamente. Nessa construção, a relação entre linguagem e
mundo não se dá de maneira direta e objetiva, ao contrário, ela revela
discursivamente a valoração social sobre objetos, coisas, pessoas,
fatos e outros, sendo sua natureza, portanto, simbólica. Por isso, a
compreensão, ao se construir no processo de interlocução, leva em
conta o reconhecimento dos recursos linguísticos levantados no ato
interlocutivo. Mas, além de reconhecê-los, para compreendê-los, são
necessários elementos que nem sempre estão explícitos. Os recursos
linguísticos, por vezes, nos levam ao acionamento do que lhes é exterior e isso se integra como parte constitutiva da compreensão.
A conclusão necessária dessas ações (reconhecimento e
compreensão) é que
[...] a língua não se constitui por um conjunto de recursos expressivos formal e semanticamente determinados, mas somente relativamente determinados, porque se assim não fosse seria impossível
o jogo entre reconhecimento e compreensão. A língua, reduzida a
si própria, somente poderia ser repetição, a correlação necessária
entre a língua e seu exterior é que lhe permite funcionar nas situações da cadeia infinita de enunciados em que vivemos e cujas
dobras estamos sempre tentando des-velar.
(GERALDI, 2010, p. 72)

45. Uma observação quanto à compreensão da linguagem como “sistemas arbitrários de representação”, definição bem sausurreana. Conforme bem notaram Rojo e Moita Lopes (2004) “nem
todas as linguagens se organizam por signos ou sistemas arbitrários. Muitas são simbólicas e
pelo menos parcialmente motivadas, como é o caso das imagens e das linguagens das artes
plásticas. Este erro é corrigido nos PCN+ (pp. 39-40)”.
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No decorrer do texto dos PCNEM, a perspectiva enunciativa
continua sendo apresentada trazendo também as concepções de
dialogia, intersubjetividade, historicidade e novidade (dado e novo).
Os fragmentos abaixo exemplificam essas concepções:
O caráter dialógico das linguagens impõe uma visão muito além do
ato comunicativo superficial e imediato. Os significados embutidos
em cada particularidade devem ser recuperados pelo estudo histórico, social e cultural dos símbolos que permeiam o cotidiano.
(PCNEM, 2002a, p. 126)
[...] ao compreender a linguagem como interação social, amplia o
conhecimento do outro e de si próprio, aproximando-se cada vez
mais do entendimento mútuo.
(PCNEM, 2002a, p. 130)
Toda experiência construída no passado deve ser analisada, em
busca das relações que estabelece com o presente e o devir.
Partilhar conhecimento socialmente instituído, aquilo que foi herdado
do passado, é apenas o começo do reconhecimento da parte que
cabe a cada um no processo histórico, o dado.
(PCNEM, 2002a, p. 127)

A partir desse ponto de vista, quando o documento oficial
trata especificamente de Português como uma das disciplinas que
compõem a área de conhecimento Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, texto e língua são definidos da seguinte maneira:
A língua compreendida como linguagem que constrói e ‘desconstrói’
significados sociais.
A língua situada no emaranhado de relações humanas, nas quais
o aluno está presente e mergulhado. Não a língua divorciada do
contexto social vivido. Sendo dialógica por princípio, não há como
separá-la de sua própria natureza, mesmo em situação escolar.
(PCNEM, 2002a, p. 138)
A unidade básica da linguagem verbal é o texto, compreendido
como a fala e o discurso que se produz, e a função comunicativa, o
principal eixo de sua atualização e a razão do ato linguístico.
(PCNEM, 2002a, p. 139)
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No entanto, embora o texto baseie-se teoricamente na enunciação, o quadro de competências e habilidades a serem desenvolvidas na disciplina de Língua Portuguesa merece problematizações.
A primeira (e talvez a mais severa) é a de que a competência
“contextualização sócio-cultural” vem separada de “investigação e
compreensão” e “representação e comunicação”: “Numa visão de
linguagem em que os seus efeitos de sentido não podem ser separados de seu contexto de produção, separar a compreensão e a
produção dos discursos de sua contextualização sociocultural soa
como uma divisão inaceitável” (ROJO; MOITA LOPES, 2004, p. 29).
A segunda é a de que as competências para disciplina são exatamente as mesmas das competências da área, o que não contribui
em nada na concretização do documento. Por fim, focalizando muito
a linguagem verbal (oral ou escrita), o texto não se mostra muito
aberto para a multimodalidade, letramento muito necessário nas
sociedades modernas que, além do texto verbal, traz o movimento,
a música, o gráfico, a tabela, as cores e tantos outros recursos para
a produção de sentido.
Ao final da leitura desse documento, tivemos a impressão de
que, embora seu destinatário tenha sido supostamente a escola, o
seu estilo de escrita se parece mais com um texto para a academia
que, vez ou outra, tenta aproximar o seu conteúdo dos sujeitos
agentes na escola, como o professor, por exemplo. Daí o caráter
hermético que dele emerge, afinal, a teoria enunciativa bakhtiniana era relativamente nova no contexto acadêmico brasileiro
e os professores, que já haviam se formado ou que estavam em
processo de formação, dificilmente tiveram acesso a esse saber, já
que o currículo do curso de Letras, até então, era bastante estruturalista/formalista. Como poderia, então, o professor ser um agente
parceiro nesse novo ensino médio se esse outro olhar para as questões de língua e linguagem não era de seu conhecimento? Difícil
imaginar que o currículo praticado pelos professores seria transformado nessas condições.
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Conforme já dito, um meio usado para sanar esse fosso entre
os interlocutores no PCNEM (2002a) foi a publicação do PCN+
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (2002b). Nesse segundo
texto, já podemos perceber que a tentativa de exposição mais clara
dos pressupostos teóricos é mais bem sucedida, pois, ao longo do
texto, é possível encontrarmos vários exemplos que servem para
deixar mais claros os conceitos que são apresentados. Se nesse
texto é possível ver uma maior clareza na exposição dos conceitos,
o que é favorável ao seu interlocutor, não se pode dizer o mesmo em
relação à coerência entre os pressupostos teóricos.
Segundo Rojo e Moita Lopes (2004, p. 32),
[...] a dinâmica de se abrir espaço para o currículo consolidado é
ainda mais visível neste segundo documento, que, por isso, dissona
da visão de linguagem e língua apresentada nos PCNEM e apresenta uma operacionalização que mantém uma abordagem enciclopédica e pouco significativa do trato da(s) linguagem(ns).

Mas, como podemos ver essa dissonância de visão de
linguagem entre os PCN+ e os PCNEM indicada pelos autores?
Os PCN+ (2002b, p. 26) declaram que “o grande objeto de
estudo são as várias linguagens e os códigos por elas estruturados,
nas manifestações particulares que deles se valem (textos) para
estabelecer diferentes formas de comunicação”. Para que esse
estudo ocorra, o documento apresenta uma gama de conceitos
estruturantes a serem trabalhados nos três eixos apresentados pelos
PCNEM, quais sejam: representação e comunicação, investigação
e compreensão e contextualização sociocultural. Ocorre aqui, mais
uma vez, a explícita separação entre as condições de produção de
um texto e sua compreensão, agora não apenas nas divisões dos
eixos, mas também no que seria sua operacionalização. Com declarações como “conhecer e utilizar eficazmente procedimentos de
análise textual (lato sensu)”, “dominar os componentes estruturais
das diversas linguagens e seus arranjos possíveis, o conhecimento
de alguns conceitos de sociolinguística”, os PCN+ vão entoando
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uma visão de língua(gem) muito mais próxima das análises estruturalistas (com uma pequena digressão para a sociolinguística) do
que enunciativa.
Isso fica mais claro ainda quando analisamos os conceitos
estruturantes que compõem as competências de representação e
comunicação: verbal, não-verbal e digital; signo e símbolo; denotação
e conotação; gramática; texto e interlocução, significação, dialogismo46.
Ao iniciar o tópico “verbal e não-verbal”, o texto diz que a
linguagem é “todo sistema que se utiliza de signos e que serve
como meio de comunicação” (PCN+, 2002b, p. 39). Por trás de
uma declaração como essa está a concepção de linguagem como
expressão de pensamento, a qual entende a língua como código
que possui várias formas de combinação, e o receptor, para produzir
sentido, precisa apenas decodificar a mensagem. Tal declaração
nos remete, portanto, à teoria comunicativa e se contrapõe totalmente à perspectiva enunciativa.
Para a enunciação, produzir sentido não é um movimento
mecânico de decodificação. Conforme Bakhtin (2003 [1952-53], p.
271), a compreensão de um enunciado é ativamente responsiva,
é prenhe de resposta e, obrigatoriamente, o ouvinte (em sentido
amplo) se torna falante. Assim, para produzir sentido, compreender
a forma composicional, o léxico, a sintaxe e a semântica de dada
língua é necessário, mas, não suficiente.
Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em
relação a ela, encontrar seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos em processo de
compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas,
formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais
forem, mais profunda e real é nossa compreensão.
(BAKHTIN, 1999 [1929], p. 132).

46. É importante ressaltar, nesse ponto, que não questionaremos todos os conceitos estruturantes
que são apresentados nos PCN+ e que nos parecem incoerentes com a perspectiva enunciativa.
Devido à brevidade desse artigo, nos atentaremos apenas para o conceito de linguagem e texto.
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Diante do exposto, fica claro que produzir sentido na perspectiva enunciativa não é decodificar, mas sim opor à palavra do
locutor a sua própria contra palavra, é, portanto, diálogo. Dessa
forma, a linguagem não serve como simples instrumento de comunicação, mas de interação ativa, responsiva e responsável.
Outro conceito estruturante que é apresentado no PCN+
e nos parece também um tanto distante, ou minimamente pouco
explorado do ponto de vista enunciativo, é o de texto. Para o documento, “texto é qualquer manifestação articulada que se veicula por
linguagens. Sendo ele o elemento mínimo de qualquer situação de
interlocução, sua organização segue padrões formais que devem
ser compreendidos para que essa interlocução se efetive” (PCN+,
2002b, p. 44).
Nessa definição, é possível observar a defesa da necessidade de compreender a forma para que a interlocução se efetive. No
entanto, compreender os padrões formais não traz consigo a certeza
de interação. A interação é, por sua natureza, dialógica. Com isso,
queremos dizer que todo texto é escrito por alguém para alguém,
sempre há um endereçamento. Além disso, o texto como lugar de
interação mostra a natureza simbólica da linguagem por ser um lugar
privilegiado de entonação de valores sociais. Ao interagirem o eu
e o outro no texto, esses valores que são socialmente construídos,
compartilhados e transformados ao longo dos anos, são colocados
frente a frente e uma arena valorativa dialógica se constrói. Para além
da superfície linguística, interagir com/no texto significa levar em
conta as condições histórico-sociais que o subjazem e fazem com
que aquela “forma” se manifeste.
Embora tenha sido breve a exposição aqui realizada, acreditamos que foi suficiente para elucidar em que o PCN+, teoricamente
falando, mostrou-se dissonante do PCNEM. E, por mais que naquele
documento apareça o conceito estruturante “interlocução, signifi-
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cação, dialogismo”, que aparentemente é o mais próximo da perspectiva enunciativa, a exposição nesse tópico não faz referência clara
à teoria enunciativa defendida por Bakhtin, base teórica do PCNEM.
Endossando o que dissemos, encontramos também nos PCN+
excertos como “a comunicação não é um fenômeno de mão única;
supõe um esquema reversível e interacional entre os interlocutores”
(PCN+, 2002b, p. 34) e “o conceito [de texto] também se relaciona
com o de intertextualidade, indispensável para a compreensão do
diálogo que alimenta a dinâmica da cultura em todos os campos do
saber – especialmente no que diz respeito às noções de tradição e
ruptura” (PCN+, 2002b, p. 34). Esses fragmentos nos mostram que o
documento, mais uma vez, embora esteja supostamente trabalhando
com a teoria enunciativa, não a sustenta de maneira adequada, afinal,
ao dizer que a comunicação é um esquema reversível entre interlocutores, nos leva aos princípios da Teoria Comunicativa; e afirmar
a intertextualidade como elemento necessário para compreensão
significa conceber o texto sob a perspectiva textual restringindo-se ao
fenômeno da intertextualidade em detrimento da interdiscursividade
(cf. ROJO; MOITA LOPES, 2004).
Diante disso, afirmamos com Rojo e Moita Lopes (2004, p. 36):
Em resumo, os PCN+, ao fazerem uma tentativa de operacionalização deixada de lado pelos PCNEM, recorrem a uma diversidade
eclética de teorias, já impregnadas na cultura de senso comum das
escolas, e organizam o ensino de maneira bastante disciplinar e
próxima ao currículo consolidado nas práticas.

Finalizando esta seção, ao se tratar dos conceitos estruturantes
para a área e disciplina de língua portuguesa, muito estranhamento
nos causa o fato de os gêneros discursivos não aparecerem como um
deles. No entanto, não podemos negar que os gêneros discursivos
ganharam grande popularidade como objeto de ensino no Brasil. E é a
esse respeito que passamos a discutir na próxima seção.
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O ensino de gênero: algumas reflexões
O texto é um elemento frequentemente presente nas aulas
de língua materna com finalidades diversas: para dele extrair exemplos de estruturas sintáticas, identificar classes gramaticais, realizar
leitura (muitas vezes solitária e silenciosa) ou fazer exercícios de
interpretação (os quais comumente se limitavam ao cotexto). Seja
qual for o pretexto, o texto sempre se fez presente.
Com a divulgação dos pressupostos da linguística enunciativa e dos estudos do discurso47, muda-se o foco da estrutura da
língua para o seu uso, e o texto, agora, já não tem mais a função
de servir à aplicação de regras estruturais. Ele é visto como o lugar
privilegiado de se aprender a língua, não de ensiná-la (cf. GERALDI,
2010). Dizendo de outra maneira: ao se compreender que no estudo
das práticas de língua(gem) não é possível fixar o objeto de ensino
– porque essas práticas, por sua natureza, não são fixas – estudar
a língua, mais do que um lugar de se ensinar (o que pressupõe
objetos fixos e estáveis), torna-se lugar de aprender. Nesse contexto,
a relação entre professores e alunos é de interação em que o conhecimento final servirá de motivação para que novos conhecimentos
sejam construídos. Muito além de delimitar o que deve ser aprendido durante as aulas, valoriza-se o processo de construção dos
conhecimentos, por isso, o foco não é o produto final em si mesmo,
mas a caminhada percorrida para se chegar até ele.
Esse projeto de ensino de língua materna, que resulta também
de um projeto de sociedade, e consequentemente de um projeto
de escola, não se coaduna com a construção da unidade, com a

47. Queremos ressaltar aqui o importante papel do professor João Wanderley Geraldi nessa
divulgação, particularmente a partir da década de 80. Por meio do livro “O texto na sala de aula”
(1984), fica claro que “mais do que textos acabados, eles representam uma vontade política de
interferência no modo de se construir o ensino de língua materna entre nós”, declara o próprio
autor. Essa motivação política continua perceptível em vários outros textos posteriormente publicados cuja temática se volta para o ensino de língua portuguesa.
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‘distribuição’ do mesmo saber entre os sujeitos sociais diferentes
e desiguais. Nesse sentido, um ensino que se deslocou vagarosamente de objetos a práticas, entre nós nos últimos 40 anos, está na
contramão dos projetos neoliberais de sociedade e escola. Objetos
podem ser mercadorias; práticas são atividades voltadas para fins
definidos individualmente ou coletivamente [...]
(GERALDI, 2010, p. 79).

A questão é que, com esse deslocamento, um problema
surge: a substituição de um capital cultural por outro. Vencer as
amarras de um projeto neoliberal de sociedade não é uma luta
fácil de se travar e vencer. No ensino de língua materna, isso fica
mais evidente quando ajustamos a lupa para o ensino de gênero
do discurso na escola. Para isso, é preciso relembrar brevemente a
concepção de gênero na perspectiva enunciativa de Bakhtin em sua
filosofia da linguagem para, em seguida, fazermos algumas considerações sobre o ensino de gênero discursivo.
Em “Os gêneros do discurso”, publicado em Estética da
Criação Verbal, é possível encontrar o excerto abaixo o qual normalmente é utilizado como citação para definir gênero discursivo:
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao
uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as
formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de
uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes
desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados
refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. [...] Evidentemente, cada campo de utilização
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados,
os quais denominamos gêneros do discurso.
(BAKHTIN, 2003 [1952-53], p. 261, grifos do autor)

Pelo excerto, é possível perceber que os gêneros do
discurso estão ligados indissoluvelmente ao meio social e possuem
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conteúdo (temático), estilo e construção composicional. Ocorre que
essas características não devem ser vistas separadamente de outro
conceito que permeia todo o pensamento filosófico do Círculo de
Bakhtin: a dialogia.
Conforme já foi mencionado, a dialogia não se refere somente
a uma conversa frente a frente. Entendida em sentido amplo,
dialogia, na linguagem, diz respeito ao elo que todo enunciado tem
com outros enunciados que já foram proferidos e com os que ainda
serão. Com isso, queremos dizer que um enunciado é sempre uma
resposta a alguém e que, por sua vez, espera uma resposta do
outro, formando assim uma cadeia ininterrupta de comunicação:
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta
aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui
concebemos a palavra ‘resposta’ no sentido mais amplo): ela os
rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como
conhecidos, de certo modo os leva em conta. [...] É impossível
alguém definir sua posição sem relacioná-la com outras posições.
Por isso, cada enunciado é pleno de várias atitudes responsivas a
outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva.
(BAKHTIN, 2003 [1952-53], p. 297, grifo do autor)

Essa natureza dialógica do enunciado nos leva a entender
que o seu tema sempre se relaciona com o que já foi dito, afinal,
conforme mostra o excerto, o sujeito enunciador rejeita, confirma,
refuta, baseia-se em outros enunciados, enfim, leva em conta o que
já foi dito sobre o tema. Disso depreende-se que o sujeito possui
uma relação ética, responsiva e responsável com os enunciados que
circulam socialmente.
Da mesma maneira ocorre com o estilo. Ele também é dialógico. O sujeito, na enunciação, trabalha com os recursos de que
a língua dispõe para compor o seu projeto de dizer. Assim, as
escolhas lexicais, fraseológicas, as citações, o tom do enunciado
vão compondo um todo que mostra um estilo às vezes jocoso, às
vezes irônico, às vezes melancólico, às vezes racional, ou outros.
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Acontece que esse estilo só pode ser identificado e compreendido
porque ele também mantém relações dialógicas com os estilos
que circulam socialmente e com os quais o enunciado se comunica. “Sem levar em conta a relação do falante com o outro e seus
enunciados (presentes e antecipáveis), é impossível compreender
o gênero ou estilo do discurso” (BAKHTIN, [1952-1953], p. 304).
E nessa construção do enunciado com o seu estilo, é importante
lembrar que “a escolha de todos os recursos linguísticos é feita
pelo falante sob maior ou menor influência do destinatário e da sua
resposta antecipada” (op.cit, p. 306). O falante, portanto, realiza as
suas escolhas estilísticas ao compor seu enunciado de determinado
modo e não de outro, levando em conta os enunciados de outros
e espera sempre uma resposta, conforme o seu discurso circula e
é apreendido nas esferas discursivas. De modo semelhante ocorre
com a construção composicional.
Para Bakhtin (2003[1952-1953], p. 283),
[...] se os gêneros do discurso não existissem e se nós não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo
do discurso, de construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva seria quase impossível.

O fato de basear-se em enunciados já ditos traz consigo
alguma estabilidade, porque, se não houvesse, toda vez que os
sujeitos precisassem enunciar, seria necessário recriar os gêneros
do discurso, o que dificultaria grandemente a interação social.
Possivelmente esse é o aspecto mais estável do gênero, “e esse
caráter normativo, que o mantém relativamente estável durante o
decorrer do tempo, deve-se ao dialogismo, já que a manutenção do
gênero depende, em boa medida, da retomada das formas composicionais estabilizadas” (MACIEL, 2011, p. 35).
Talvez essa característica nos dê a sensação de estabilidade
total, de repetibilidade ininterrupta da composição do enunciado.
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No entanto, o próprio Bakhtin grifa em seu texto “tipos relativamente
estáveis de enunciados”; portanto, cabe sempre algo novo no que
parece estável.
Todavia, o que é relativamente estável não atende aos interesses de uma sociedade neoliberal. É preciso ter uma mercadoria
palpável, que seja vendida e consumida em uma sociedade que é a
“sociedade de consumo”. Diante disso,
[...] foi preciso esquecer a estabilidade relativa dos gêneros; o
entrecruzamento genérico, a correlação genética com as atividades
sociais e sua distinção entre gêneros primários e secundários deixa
de ser processual para se tornar ontológica. Os gêneros passam a
ser ‘entes’ e não processos disponíveis para a atividade discursiva
que se realiza no interior das esferas das atividades humanas.
(GERALDI, 2010, p. 79).

Com isso, o que vemos é uma mudança na rota dos estudos
bakhtinianos, mantendo o nome de “enunciação” e “foco nas práticas
discursivas”, mas a sua realização ocorre através de objetos fixos.
Por causa disso, não se nota a didática da aprendizagem, mas sim
do ensino (cf. GERALDI, 2010). E juntamente com essa mudança
de caminhos, o espírito normativo reencontra um objeto de ensino
e alcança “sua tranquilidade, ampliando sua extensão para além do
sistema linguístico a que reduziria as línguas para incluir também as
enunciações nas fórmulas de composição, pré-definidos os temas
e os estilos” (GERALDI, 2010, p. 80). Não há nada mais anti-bakhtiniano que esse monologismo e monolinguismo impositor. Estamos,
então, diante do retorno do reprimido?

Conclusão Provisória
Pelo caminho percorrido, procuramos mostrar o pensamento
de Shohamy (2006) sobre os mecanismos de política linguística
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explícitos e implícitos. Para isso, tomamos os textos oficiais PCN
e PCN+ como exemplares dos mecanismos explícitos e a aula de
língua materna – entendida como um acontecimento – particularmente quando do ensino de gênero discursivo, como exemplo de
mecanismo implícito.
Buscamos deixar claro, em nossa discussão, que os documentos oficiais, embora em um primeiro momento propusessem
uma política linguística/pedagógica baseando-se na perspectiva
enunciativa, a qual atenderia de maneira mais satisfatória o projeto
de uma educação cidadã, tal política não foi sustentada devidamente
no PCN+, que acabou perpetuando as concepções de língua(gem)
que já estavam presentes no currículo praticado na escola. Falta,
portanto, um documento realmente esclarecedor que contribua
efetivamente para a operacionalização e que seja coerente com
os PCN para que o ensino de língua materna realmente consiga
avançar nessa direção. E, no contexto em que estamos, a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) emerge como um novo enunciado cujo estudo é muito relevante. Além disso, políticas para a
formação continuada dos professores também seriam um grande
aliado, afinal, como vimos, é na aula que se cria e se manifesta a
real política linguística. Resta-nos saber se esses interesses estão
realmente na agenda política/pedagógica de nosso país.
Sobre o ensino de gênero na escola, procuramos resgatar
a relação da dialogia com o gênero discursivo, problematizando o
seu ensino como objeto discretizado da conjuntura social e fora das
relações dialógicas. Nesse ponto, pesquisas sobre ensino de gênero
discursivo nos parecem ser bem-vindas para, afinal, investigar o que
se ensina quando se ensina gênero discursivo na escola brasileira.
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Introdução
Das primeiras séries do Ensino Fundamental até o Ensino
Médio, a Língua Portuguesa vem ocupando parte expressiva da
carga horária do currículo. Normalmente os estudantes têm quatro
ou cinco aulas por semana voltadas para o trabalho com a disciplina. De fato, não podemos questionar a importância que tem uma
disciplina que visa, sobretudo, à interação dos estudantes por meio
da leitura e da produção de textos. No entanto, no Brasil, o ensino
de Língua Portuguesa ainda tem sido relacionado ao aprendizado
de normas padronizadas, como se a língua fosse algo “fechado”,
sem interferência do sujeito e da sociedade sobre ela. Mattos e
Silva (2004) expõe que, mesmo com a linguística moderna, o ensino
da língua materna na educação básica contribui para instruir um
conjuntos de regras, evidenciando-se a permanência do normativismo, tanto no contexto escolar, quanto em outras esferas sociais.
Na perspectiva de Marcuschi (1999), o ensino de línguas
deve ser voltado para as características do contexto comunicativo,
de modo que tornem os alunos capazes de adequar a língua às
diversas situações de comunicação, tendo em vista que a língua é
multifacetada e heterogênea. Marcuschi (2008b) defende a tese de
que é impossível não se comunicar verbalmente através de algum
gênero e texto. “Isso porque toda a manifestação verbal se dá por
meio de textos realizados em algum gênero.” (MARCUSCHI, 2008b,
p.154). O domínio de um gênero está relacionado ao domínio de
um da realização linguística em situações sociais particulares, logo
apropriar-se dos gêneros é de suma importância na socialização e
nas práticas de atividades comunicativas.
Diante dessas concepções referentes ao ensino da língua
materna, compreendemos que a graduação é um ambiente em que
ocorre a manifestação de outras realizações linguísticas não comuns
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na educação básica, portanto há predomínio, muitas vezes, de
outros gêneros e modalidades. Todavia, no ensino superior, poucos
são os cursos que oferecem a disciplina de Língua Portuguesa para
seus alunos. Devido a essa realidade, sentimos a necessidade de
pesquisas que visem mostrar a importância da disciplina de Língua
Portuguesa em diferentes áreas nos cursos de graduação, propondo
alternativas para o ensino de língua materna voltado a práticas de
leitura, interpretação textual e produção de textos.
Além disso, é preciso estar ciente de que a língua oral também
tem sua relevância no ensino da língua materna assim como na
vida social. Marcuschi (2008a) afirma que a escola desconsidera as
produções orais de seus educandos, esquecendo que esse sujeito
já domina a língua ao ir à escola. Ademais, a fala, às vezes, sofre
preconceito por estar carregada de variedades sociolinguísticas,
estabelecendo o que é “certo” e “errado” na língua oral que não tem
o mesmo prestígio que a escrita na sociedade. Bagno (2007) revela
que ainda há uma resistência grande, por parte da sociedade, em
relação às diferentes variações dialetais que existem no país.
Nesses contextos, é pertinente discutir sobre as práticas de
ensino de Língua Portuguesa e, de certa forma, os mitos que se
relacionam a esses processos. Diante dessas temáticas, é relevante
questionar: Qual o papel da escola em relação à língua materna?
O que os alunos pensam em relação ao ensino da língua materna?
Assim, este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa
realizada sobre o ensino de Língua Portuguesa em uma turma de
graduação a partir de um questionário sobre Língua Portuguesa,
aplicado em uma turma no final da graduação, do curso de
Enfermagem, de uma instituição pública de ensino superior, durante
o período de revisão para a prova do Enade, para verificar como
alunos de outras áreas veem a importância da Língua Portuguesa
na sua prática diária, assim como a demanda e as mudanças possí-
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veis para os diversos cursos na Universidade em relação à Língua
Portuguesa. Desse modo, este texto se organiza da seguinte forma:
de início, fazemos considerações acerca das políticas de ensino;
logo após, são tratadas questões referentes à oralidade e ao letramento e, por fim, analisamos o corpus coletado.

Políticas de ensino e variação linguística
A priori, tomamos como ponto de partida o conceito de alfabetização que, segundo Marcuschi (2008a, p. 21), é um “aprendizado mediante ensino, e compreende o domínio ativo e sistemático
das habilidades de ler e escrever”, isto é, relaciona-se à competência de leitura e escrita. Sendo assim, o processo de alfabetização
corresponde à capacidade do discente de ler e escrever, tendo
em vista que o objetivo é adquirir o código da língua escrita. No
entanto, após todo o ciclo escolar, o brasileiro, por vezes, apresenta a visão de que não domina a Língua Portuguesa. Sobre essa
concepção, Bagno (2002b) reflete sobre a perspectiva relacionada
às falácias populares de que o brasileiro não sabe português e que,
infelizmente, esse mito tem se transmitido pelo ensino tradicional da
gramática ao longo de diversas gerações.
Na concepção de Marcuschi (2008b), o educando já ingressa
na fase escolar com a capacidade comunicativa desenvolvida; logo,
a escola deve se voltar para o uso da língua e das formas não corriqueiras de comunicação oral e escrita. Em suma, o ensino seria
dirigido para a real função da língua no cotidiano. Contudo, é relevante considerar que Marcuschi (2008b) reconhece a língua como
sistema, mas critica o fato de se reduzir a língua à ortografia e a
regras gramaticais:
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Portanto, dizer que a análise da língua se limita à sintaxe é reduzir
a língua a algo muito delimitado, pois os aspectos textuais e discursivos, bem como as questões pragmáticas, sociais e cognitivas são
muito relevantes e daí não se poder evitar de considerar o funcionamento da língua em textos realizados em gêneros. (MARCUSCHI,
2008, p.57 e 58)

Diante dessa proposição, percebe-se que a escola permanece alheia às questões práticas do uso da língua, privilegiando o
ensino segundo a tradição gramatical, isto é, priorizando apenas
a variação de prestígio da língua, caracterizada socialmente como
norma culta. É fato que a língua materna no Brasil foi transplantada e imposta, mesmo assim, devido à diversidade de povos
que chegaram ao nosso país, prevaleceu uma heterogeneidade
linguística. Logo, com vistas à consolidação de um estado-nação,
elegeu-se uma padronização para todos os usuários da língua e
logicamente estava associada à língua de prestígio da classe dominante, ou seja, a variação que mais se aproximasse do português
de Portugal, assim como esclarece Faraco (2011, p.272):
Para a elite mais conservadora, as contradições que envolviam a
questão da língua se resolviam pelo discurso da unidade: há uma
só língua e cumpre preservar sua pureza, que nos é dada pelos
portugueses, seus legítimos e únicos proprietários. Nesse sentido,
o português de cá deveria aproximar-se do de lá, seguindo como
modelo os escritores lusitanos.

Nesse contexto, surgiu no Brasil um planejamento linguístico que instituiu o português como língua oficial do país. No que
se refere a esse ponto, Rajagopalan (2011) trata do denominado
“planejamento de corpus”, que é uma área dentro do planejamento
linguístico responsável pela promoção de uma variedade associada
a classes mais favorecidas culturalmente e economicamente. Isso
posto, é relevante considerar que, de certa forma, o planejamento
linguístico ainda se perpetua no Brasil através da preservação de
uma determinada variação da língua que, por sua vez, é impulsionada por uma política tradicional de ensino.
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Monte Mór (2013) aborda essa questão na perspectiva de
que as práticas em sala de aula não valorizam a cultura e o conhecimento local, logo essas práticas não são neutras. Sendo assim,
podemos dizer que a cultura escolar está relacionada a apenas certa
classe social e dissipa uma certa cultura e valores como universais.
No que concerne a essas questões, há de se considerar que a instituição escolar constitui uma organização que serve à propagação
de uma cultura dominante por meio de uma política de ensino que
influencia a formação dos profissionais da educação, os exames
nacionais de escolaridade e o material didático. Por isso, Monte Mór
(2013) advoga acerca da importância da formação dos profissionais
da educação, a fim de trazer melhorias na qualidade do ensino, por
meio de uma política que viabilize um profissionalismo adaptativo,
atendendo às necessidades da comunidade escolar local e condizente com a cultura dos aprendizes.
No que se refere ao ensino da língua materna e da perpetuação da tradição escolar que privilegia a norma culta, Faraco (2007)
evidencia que ainda existe uma carência relativa à variação linguística nos livros didáticos e nos exames escolares; além disso, esse
conteúdo é exposto de forma a reforçar preconceitos:
De novo, o tratamento do português rural se faz pelo lado anedótico
e, pior, reforçando estereótipos e não contribuindo para a compreensão histórica, social e cultural das diferenças entre os falares
urbanos e falares rurais. Do mesmo modo, pouco contribuem para
as críticas dos preconceitos linguísticos que recobrem os falares
rurais (FARACO, 2007. p.8).

Assim, é perceptível que a variação ainda é abordada de
forma estigmatizada e marginalizada. Ademais, Faraco (2007) ainda
expõe a carência em relação ao ensino das variações estilística e
social, acarretando mais preconceitos linguísticos e perpetuação de
uma única cultura.
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Diante dessa situação, o que precisa ser entendido, de
acordo com Faraco (2007), é que a prioridade deveria ser o domínio
das práticas sociais, tendo a norma culta apenas como parte do
processo. Para tanto, é relevante focar no letramento do discente e,
consequentemente, na leitura de diferentes gêneros e na produção
textual como forma de contribuir com a visão da língua como atividade social. Monte Mór (2013) sugere a adequação de recentes
propostas nos estudos de linguística aplicada que defendem as
teorias dos letramentos, já que estes evidenciam eventos que estão
além das práticas escolares e focalizam a diversidade linguística
e cultural e, por fim, novas ferramentas que viabilizam o funcionamento de novos textos.

Oralidade e Letramento
As relações entre oralidade e escrita abrangem um conhecimento maior hoje. Falar ou escrever bem não é ser capaz de
adequar-se às regras da língua, mas é usar adequadamente a
língua para produzir um efeito de sentido numa dada situação.
Logo, podemos afirmar que é a intenção comunicativa que funda
o uso da língua e não a morfologia ou a gramática. Não se tem
interesse em um conjunto de regras gramaticais, mas sim em um
discurso significativo pelo uso adequado às práticas e à situação a
que se destina.
Marcuschi (2008b) afirma que, a partir dos anos 80, houve uma
mudança de perspectiva nos estudos que examinavam a oralidade
e a escrita, havendo uma nova compreensão de língua e de texto,
agora vistos como um conjunto de práticas sociais. Logo, esse entendimento de que se trabalha com práticas de letramento e oralidade
levou a consideração de que as línguas se fundam em usos e não o
contrário, ou seja, não serão as regras gramaticais da língua nem a
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composição morfológica os componentes suficientes para a formulação discursiva da língua, mas sim o contexto real de comunicação
que determina a variação linguística em todas as suas manifestações.
Dessa forma, compreendemos que a oralidade e a escrita
são práticas e usos da língua com características próprias, mas
não suficientes para caracterizar dois sistemas linguísticos nem
uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos coesos
e coerentes e a elaboração de raciocínios abstratos e exposições
formais e informais, variações estilísticas, sociais, dialetais e assim
por diante. As limitações e os alcances de cada uma estão dados
pelo potencial do meio básico de sua realização (som de um lado e
grafia de outro), embora elas não se limitem a isso.
Hoje, entretanto, veiculam no meio escolar, sobretudo no
Ensino Médio, gramáticas que têm raízes, se não totalmente,
pelo menos boa parte, na herança greco-romana de uma língua
escrita literária de caráter tradicional, conservador. Nesse sentido,
a esse corpo de normas a ser seguido se dá o nome de Gramática
Tradicional. Sabemos que a escrita é um espaço conservador e unificador e que, no entanto, a fala caracteriza-se como a vanguarda da
língua. Dessa forma, Perini (2007) afirma que, no Brasil, há duas
línguas: a oral e a escrita. Nesse espaço é que entra a crítica dos
sociolinguistas, ou seja, a Gramática Tradicional, com moldes
estritamente centrados na «arte de bem escrever dos clássicos»,
estende as mesmas regras para a modalidade de expressão falada,
que, na verdade, é de domínio distinto. A escola, ao cultivar apenas
a variedade padrão, imprime marcas extremamente elitistas e excludentes e acaba negando seu papel de socialização, perpetuando o
preconceito linguístico e, consequentemente, o preconceito social.
Os estudos do português falado no Brasil são exemplos
de pesquisas que têm sido desenvolvidas para que se reverta a
pedagogia do ensino de língua em nosso país. O essencial das
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observações sociolinguísticas é que a escola não pode ignorar
a heterogeneidade linguística, suas diversas possibilidades de
expressão e, por conseguinte, os indivíduos que a utilizam, ou seja,
os falantes concretos e não aqueles idealizados pela norma culta.
Assim, Bagno (2002b) afirma que a escola, ao levar em conta essa
pluralidade, torna-se um ambiente de inclusão e democracia, como
podemos conferir a seguir:
Me parece muito mais interessante (por ser mais democrático)
estimular, nas aulas de língua, um conhecimento cada vez maior e
melhor de todas as variedades sociolinguísticas, para que o espaço
da sala de aula deixe de ser o local para o espaço exclusivo das
variedades de maior prestígio social e se transforme num laboratório
vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade de formas e usos.
(BAGNO, 2002b, p. 32)

Mediante isso compreendemos que não se trata de substituir uma variedade por outra, mas sim entender que não podemos
considerar a variedade culta como única, com a finalidade de reconhecer as outras modalidades expressivas e, assim, diminuir as
atitudes discriminatórias. Dessa forma, outras ações vão se incorporando como, por exemplo, a noção de erro, pois, enquanto na visão
normativo-tradicional o erro é visto como uma falta de coerência
com a norma culta, nos estudos sociolinguísticos, ele é tido como
uma construção inadequada à situação.
Portanto, conforme afirma Bagno (2002b) o idioma é um
laboratório de pesquisa vivo. Assim, entendemos que a prática do
letramento corresponde ao indivíduo que não apenas sabe ler, mas
também exerce práticas sociais de leitura e de escrita que circulam
na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais
da interação oral. Isso quer dizer que a escola deve criar condições
para que o aluno possa desenvolver habilidades para ler, escrever,
expressar-se com práticas voltadas para a realidade social e tenha
acesso a diversas atividades de leitura e escrita.
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Cabe salientar sobre a presença da oralidade e da escrita na
sociedade. A escrita, mesmo sendo criada pelo engenho humano,
tardiamente, em relação ao surgimento da oralidade, hoje, ela
permeia quase todas as práticas sociais dos povos em que penetrou. Como afirma Marcuschi (2008b, p. 19):
[...] até mesmo os analfabetos, em sociedades com escrita, estão
sob a influência do que contemporaneamente se convencionou
chamar de práticas de letramento, isto é, um tipo de processo histórico e social que não se confunde com a realidade representada pela
alfabetização regular e institucional (MARCUSCHI, 2008b, p. 19).

Portanto, o autor afirma que há uma tendência à escolarização do letramento e que esse caminho não deve ser seguido
por entender que não existe apenas um letramento. Isso porque,
existem os “letramentos sociais” que surgem e se desenvolvem à
margem da escola. Sendo assim, a escrita é usada em contextos
sociais básicos da vida cotidiana, juntamente com a oralidade e
esses contextos são: o trabalho, a família, a escola, a atividade intelectual, entre outros.
Em cada um desses contextos, as ênfases e os objetivos
do uso da escrita são variados. Marcuschi (2008b) afirma que há
uma distinção bastante nítida entre padrões de alfabetização do
ponto de vista formal e institucional e os processos de letramento
enquanto práticas sociais mais amplas. Sabemos com propriedade
sobre métodos de alfabetização, mas pouco sobre processos de
letramento, ou seja, temos pouco conhecimento sobre a influência
e penetração da escrita na sociedade. Mesmo pessoas “iletradas”
(analfabetas) não deixam de estar sob a influência de estratégias da
escrita em seu desempenho linguístico.
Dessa forma, compreendemos, portanto, que o letramento
é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da
escrita em contextos informais e para usos utilitários. A alfabetização
não se dá apenas em instituição escolar, mas é sempre um apren-
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dizado mediante ensino, e compreende o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. Já a escolarização é uma
prática formal e institucional de ensino que visa à formação integral
do indivíduo. Na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a escrita
são imprescindíveis. Trata-se de não confundir seus papeis e seus
contextos de uso.
Nesse sentido, passamos a compreender melhor essas
ideias quando tivemos contato com os sujeitos participantes de
nossa pesquisa que responderam aos questionários e percebemos
o olhar que eles têm da língua portuguesa na sociedade e na sala de
aula. A partir da análise, entenderemos a importância do papel da
língua no processo educacional e a sua prática no dia a dia com os
diferentes indivíduos da sociedade. Assim, é importante conhecer a
metodologia da pesquisa realizada.

Metodologia
A partir de uma disciplina de mestrado, “Tópicos Avançados
em Linguística Aplicada”, realizada no segundo semestre de
2016, surgiu a possibilidade de revisarmos o conteúdo de Língua
Portuguesa para uma turma de último ano do curso de Enfermagem,
de uma instituição de ensino superior do Estado do Espírito Santo,
pois eram discentes que fariam a prova do Enade naquele ano.
Assim, nossa pesquisa partiu da análise de um questionário aplicado a esses alunos que estavam se preparando para a
prova. Então, houve a oportunidade de conhecermos como esses
educandos compreendiam a disciplina de Português, já que o último
contato, provavelmente, foi no período de preparação para o vestibular. O questionário continha 4 perguntas, todas voltadas à Língua
Portuguesa e seu ensino. Nosso interesse era saber como esses
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estudantes viam essa disciplina, como foi o período de aprendizado
no ensino fundamental e médio, sua importância e se tinham algum
contato com ela nos períodos de graduação.
A aula de revisão era para uma turma de trinta alunos que
fariam o Enade naquele ano. No entanto, apenas quatorze discentes
compareceram, e um não quis responder ao questionário. A turma
era diversificada, tanto em gênero e faixa etária, assim como em
períodos em curso. Isso possibilitou um olhar diferente em relação
às respostas que foram apresentadas no questionário. Ao longo da
análise conheceremos as opiniões desses educandos diante de
sua língua materna, apoiada por teóricos, como Marcuschi (2008),
Possenti (2002) e Bagno (2002, 2007).

Análise do Questionário
No texto do questionário, foi abordada a importância da
Língua Portuguesa na sociedade e no processo de aprendizado
dos indivíduos ativos que participam dela. A partir da análise dos
questionários, conseguiremos compreender melhor as concepções
que diferentes sujeitos têm sobre a língua que utilizam.
Assim, no primeiro questionamento feito aos estudantes,
queríamos saber o porquê de se ensinar uma língua a falantes
dessa língua. Marcuschi (2008b, p. 54) afirma que os sujeitos,
quando chegam à escola, já possuem um conhecimento prévio
sobre a língua. No entanto, muitas vezes, isso é “ignorado” pelos
docentes e pela escola, que preza um ensino pautado na gramática
normativa. Isso reflete na sociedade, pois os indivíduos começam a
crer que a disciplina de Língua Portuguesa gira em torno de ensinar
as normas da língua.
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É possível perceber isso nas respostas dos estudantes que
participaram da pesquisa, pois grande parte delas giram em torno
do aprendizado das normas e regras que compõem a nossa língua,
para a importância da comunicação e de se aprender a escrever e
falar corretamente: “Como é a nossa língua, temos que aprender a
fundo sobre normas, para podermos comunicarmos, mas, principalmente, para utilização na norma culta, através da escrita” (J.B.M., 8º
período). Outra graduanda respondeu: “No nosso cotidiano é muito
difícil conviver sem saber o que é a leitura e escrita. A língua portuguesa aprendida proporciona o maior envolvimento com o mundo.”
(L. M. A., 8º período).
A resposta dessas duas estudantes reflete bem a ideia do
papel que a língua portuguesa tem na escola, sustentando ainda a
ideia de uma língua padrão, normativa, que é reforçada pelas classes
sociais mais altas, pela mídia e pelas políticas públicas voltadas à
educação. Por isso, a educação, muitas vezes, se torna excludente,
porque prioriza um tipo de ensino baseado no sistema tradicional,
que desconsidera a língua como interação, um ato reflexivo. Bagno
(2002a, p. 32) aponta que é possível trabalhar as diversas variações
existentes na Língua Portuguesa:
Me parece muito mais interessante (por ser mais democrático)
estimular, nas aulas de língua, um conhecimento cada vez maior e
melhor de todas as variedades sociolinguísticas, para que o espaço
de sala de aula deixe de ser o local para o estudo exclusivo das
variedades de maior prestígio social e se transforme num laboratório vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade de formas e
usos (BAGNO, 2002a, p. 32).

Dessa forma, questionamos se os estudantes se lembravam
das aulas de Língua Portuguesa no ensino fundamental e médio.
Algumas das respostas traziam aulas dinâmicas, com músicas,
filmes e teatros. Outras traziam ideias de aulas mais tradicionais.
No entanto, grande parte dos questionários trouxeram o ensino da
gramática normativa, com suas finitas regras: “Do início do ensino,
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digo, fundamental até o final do ensino médio foi possível observar
um mesmo processo de aprendizagem: gramática e interpretação
de texto, cada ano mudando o nível de dificuldade” (R. G. S., 7º
período). Para D. F. R. (8º período), “muitas aulas eram basicamente
de cunho teórico [...] acreditava ser uma disciplina muito rebuscada
e sem finalidade prática. Hoje percebo sua importância e relevância
no mercado de trabalho”. Ademais, muitas respostas dos estudantes
apresentam como lembrança principal a gramática, como se a disciplina de Língua Portuguesa se restringisse apenas a esse aspecto:
Mas a língua é muito mais do que um sistema de estruturas fonológicas, sintáticas e lexicais. A língua não é sequer uma estrutura; ela
é estruturada [...] Não pode ser vista e tratada simplesmente como
um código. Assim, a produção textual não é uma simples atividade
de codificação e a leitura não é um processo de mera decodificação.
Portanto, sendo a língua uma atividade constitutiva, tal como dizia
Franchi (1977), com ela podemos construir sentidos. Sendo uma
forma cognitiva, com ela podemos expressar nossos sentimentos,
crenças, ideias e desejos. Em resumo: mais do que uma forma, a
língua é uma forma de ação pela qual podemos agir fazendo coisas.
Não se confunde com gramática, ortografia e léxico. Em consequência, a língua se manifesta nos processos discursivos, no nível de
enunciação, concretizando-se nos usos textuais mais variados. Não
se dá na palavra isolada nem no enunciado solto. (MARCUSCHI,
2008b, p. 240, grifo do autor)

Como afirma Marcuschi (2008b), a língua não pode ser limitada apenas a um código, mas o seu uso deve abranger todos os
aspectos em que ela é empregada, priorizando da mesma forma
seu papel na fala. Um dos primeiros contatos que os sujeitos têm
com a língua é por meio da oralidade. Todavia, esta é pouco explorada nos livros didáticos e em classe. Por isso, a necessidade de
discutir a importância da Língua Portuguesa em sala de aula, mas
também como uma prática social, respeitando a sua diversidade.
É importante notar que os sujeitos questionados, mesmo
sabendo que um dos primeiros contatos com a língua se dá pela
oralidade, retomam a ideia de um “falar corretamente”. Expressões
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usadas nos questionários, como “comunicar verbalmente (de
forma correta)”, “muitas pessoas falam e escrevem errado” e “boa
oratória”, demonstram que as diferentes variações que existem na
língua ainda sofrem de certo preconceito por parte da sociedade.
Para Bagno (2002a, p. 75, grifos do autor), é importante que o
ensino de língua na escola aborde e discuta “[...] os valores sociais
atribuídos a cada variante linguística, [...] que sua produção linguística, oral ou escrita, estará sempre sujeita a uma avaliação social,
positiva ou negativa”.
A estudante D. C. B. (8º período) recorda que, em seu ensino
médio, a disciplina de língua portuguesa era voltada para a avaliação
do Enem, o que fez com que o foco passasse a ser uma boa pontuação na prova. Faraco (2004, p. 56) aprofunda melhor o sentido
desse exame “ao estabelecer o domínio da norma-padrão como
competência máxima a ser atingida ao fim da escolaridade média, o
ENEM isola a norma do conjunto a que ela pertence e no interior do
qual ela tem efetivo sentido social [...]”. Isso demonstra que, muitas
vezes, as políticas linguísticas ainda valorizam um padrão na língua.
Diante desses questionamentos, a terceira pergunta visava
saber se eles tiveram algum contato com a Língua Portuguesa na
graduação e se consideravam essa disciplina importante no ensino
superior. Por ser um curso de Enfermagem, a Língua Portuguesa
não é tratada como uma disciplina, apesar de estar presente praticamente em todo curso, como nos trabalhos acadêmicos, nos
textos usados em sala de aula e até mesmo nas prescrições feitas
por esses alunos em contexto de estágio: “Uma vírgula no lugar
errado muda completamente o sentido da frase. Isso gera muitos
problemas nas prescrições e prontuários dos pacientes” (R. S. B.,
8º período). A resposta dessa graduanda reflete bem a relevância
que a Língua Portuguesa tem na vida social, assim como seu valor
nos cursos que não se filiam à área de Linguagens ou Educação.
Dos 13 questionários respondidos, apenas um afirmou que não
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considera necessária a disciplina no ensino superior, podendo estar
restrita apenas às áreas afins.
Muitos cursos, por não serem da área de Humanas, carecem
de maior reflexão sobre o papel da Língua Portuguesa, pois remetem,
muitas vezes, a língua como disciplina de Português, presente na
educação básica. No entanto, sabemos que essa concepção é
equivocada. A língua tem papel primordial na comunicação, na interação social; ajuda os diferentes sujeitos se relacionarem, expressando suas intenções e desenvolvendo aspectos cognitivos:
Significa olhar para a língua dentro da realidade histórica, cultural,
social em que ela se encontra, isto é, em que se encontram os seres
humanos que a falam e escrevem. Significa considerar a língua
como uma atividade social, como um trabalho empreendido conjuntamente pelos falantes toda vez que se põe a interagir verbalmente,
seja por meio da fala, seja por meio da escrita (BAGNO, 2002a, p.
23-24, grifos do autor).

Assim, muitos preconceitos linguísticos podem ser combatidos e minimizados. Bagno (2002a, p. 82) aponta que a educação
linguística é um processo sem fim, ou seja, estamos em constante
aprendizado e a todo momento somos chamados a conhecer algo
novo, seja pelo texto, seja numa roda de conversa, ou até mesmo
uma nova tecnologia que aparece no mercado.
A última pergunta do questionário apresentava um texto de
apoio extraído da prova do Enade do ano de 2010. A partir disso,
questionávamos se os alunos concordavam com o texto de apoio.
Observamos que grande parte concordavam:
“Sim, pois as pessoas tem costumes da fala que as vezes acaba
sendo algo preocupante, ainda mais considerando os dias de hoje
em que todos tem acesso ao meio digital, onde parece haver outra
forma de escrita” (S. A. S., 8º período).
“Pois destaca exatamente o modo de estarmos ‘ligados’ adequadamente a norma padrão” (S. C. F. C., 8º período).
“Pois com o advento de novas tecnologias e a digitalização de tudo,
o brasileiro está perdendo o hábito de escrever corretamente e lendo
menos livros” (E. M. S., 8º período).
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Essas três respostas demonstram que algumas pessoas
ainda dicotomizam a língua materna no que é “correto” e “errado”.
Galarza (2015, p. 60-61) rebate essa ideia:
Nessa lógica, também é preciso eliminar o julgamento do “certo”
e do “errado” e propor a reflexão e a pesquisa como meios para
conhecer. Afastar o julgamento, entretanto, não elimina seu aparecimento, porque essa prática está enraizada na escola e é internalizada pelos alunos. Mas é possível e necessário incidir sobre esse
julgamento, ampliando-o para além do preconceito, introduzindo
outros critérios, como a reflexão sobre a adequação ao contexto de
interação, os papéis dos interlocutores, a conveniência do como se
diz/o que se diz.

A autora acentua que a língua deve se trabalhada em diferentes contextos, assim preservando sua diversidade, respeitando
e conhecendo melhor a língua materna. Com isso, ela deixará de
excluir e passará a incluir socialmente o sujeito. Bagno (2002a, p.
70) expressa que as práticas de letramento e a reflexão linguística
contribuem para que esses preconceitos sobre a língua sejam minimizados, ademais, “cabe também ao professor de língua apresentar
os valores sociais atribuídos a cada variedade linguística” (BAGNO,
2002a, p. 70). Um dos estudantes reforça as ideias apontadas por
esses dois autores ao responder a essa questão:
[...] a norma padrão muitas das vezes exclui certas variações de
linguagem informal que acredito ser o cerne de crescimento de qualquer língua. É necessário sim ter o emprego da linguagem coloquial
e manter normas padrões, porém, a diversidade cultural que enriquece a língua deve ser estudada e trabalhada melhor, sendo levada
em consideração tanto quanto a língua padrão (D. F. R., 8º período).

A aplicação desse questionário ajudou-nos a compreender
como a Língua Portuguesa se faz presente e necessária em outras
áreas que não sejam somente a dos cursos ligados à linguagens
ou à educação. Além disso, permitiu percebermos que ela deve ser
melhor trabalhada desde os anos iniciais nas escolas, priorizando
a língua como uma prática social, pois, assim, também trabalharemos os diversos recursos que o letramento, a oralidade e a escrita
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disponibilizam para os docentes, com metodologias que ajudem no
desenvolvimento discursivo dos educandos, principalmente, abarcando os conhecimentos que esses sujeitos já possuem. Essas
novas formas de ver a língua possibilitam que preconceitos linguísticos sejam revistos e língua materna passe a ser valorizada pela
imensa diversidade que lhe constitui.

Considerações Finais
A análise dos questionários com graduandos do curso
de Enfermagem contribuiu para entendermos como, em Língua
Portuguesa, ainda persistem certas concepções sobre “o escrever
e o falar corretamente”. Isso possibilitou compreendermos que a
língua é vista sob normas e regras e, por isso, alguns sujeitos a
consideram complexa e difícil. Também notamos que os indivíduos
sabem da importância da Língua Portuguesa em seu dia a dia, nos
estudos e na profissão, e também consideram a necessidade de
respeitar as variedades linguísticas que são presentes na sociedade.
Percebemos que a ideia da norma-padrão e de um escola
tradicional permeiam o ensino como um todo, principalmente na
disciplina de Língua Portuguesa. Portanto, é necessário instituir uma
pedagogia emancipadora e inclusiva, que apresente aos profissionais de Letras e, consequentemente, aos estudantes novas perspectivas e abordagens sobre a diversidade linguística no Brasil,
desassociando e desmistificando o ensino da língua portuguesa
à instrução de normas tradicionais da língua materna. Por isso se
faz necessário pesquisas e debates sobre o tema, que precisa ser
continuamente abordado, pois, só assim, é possível haver questionamentos sobre o assunto e como isso afeta a sociedade.
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ANEXO

Questionário – Enfermagem
Nome: _____________________________________________
Idade: _____________________________________________
Período do curso: ___________________________________
Nós falamos português. Considerando isso, responda: por
que você aprende Língua Portuguesa na escola?
Você se lembra das aulas de Língua Portuguesa no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio? Faça um relato sobre sua experiência de aprendizagem de Língua Portuguesa na escola básica.
E na graduação, qual foi sua experiência com Língua
Portuguesa? Você considera essa disciplina importante no ensino
superior? Por quê?
A citação abaixo constitui parte de uma questão da prova do
Enade 2010. Leia-a com atenção para responder à pergunta abaixo.
“Para preservar a língua, é preciso o cuidado de falar de acordo com
a norma padrão. Uma dica para o bom desempenho linguístico é
seguir o modelo de escrita dos clássicos. Isso não significa negar o
papel da gramatica normativa; trata-se apenas de ilustrar o modelo
dado por ela. A escola é um lugar privilegiado de limpeza dos vícios
de fala, pois oferece inúmeros recursos para o domínio da norma
padrão e consequente distância do não padrão. Esse domínio é o
que levará o sujeito a desempenhar competentemente às práticas
sociais; trata-se do legado mais importante da humanidade.”
(Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2010>. Acesso em 20 set. 2016).

Você concorda com essa citação? Por quê?
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Introdução
O formato atual de ingresso na maioria das universidades
brasileiras tem se dado pela avaliação do Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio). O exame, que hoje é aplicado sob o formato de
180 questões objetivas e uma redação, tem sido alvo de diversos
olhares, por parte da sociedade ou da própria academia, já que
envolve fatores sociais, linguísticos e políticos de dimensões
variadas. Para os estudos em Linguística Aplicada, esse tipo de
corpus desperta um interesse bastante peculiar, pois há diversos
horizontes que podem ser observados a partir da materialidade do
texto e do sistema avaliativo, que não só requer análise ao fator
linguístico, como também ao social, ideológico e identitário.
É importante deixar claro que o estudo aqui pretendido,
antes mesmo de alcançar as análises de fato, já se afirma como
propositalmente limitado, por dois fatores: o primeiro, e que nos
parece mais óbvio, está na necessidade de estabelecermos um
foco preciso de análise. Mesmo com a consciência das perdas do
percurso de recorte de um corpus, deve-se ter a consciência de que
os estudos em Linguística Aplicada (doravante LA) são cercados
de compromissos feitos entre aquele que analisa com aquilo ou
aqueles que são analisados e com a sociedade que ora espera por
respostas para suas questões, ora precisa ser incomodada com
novas questões oriundas de estudos como estes. Assim, deixa-se
claro aqui que foi escolhida a problematização acerca da subjetividade e identidade no sistema de avaliação textual do Enem como
enfoque deste artigo, não negando, contudo, a possibilidade de
diferentes debates na análise deste corpus sob outros prismas.
O segundo fator, que se relaciona de certa forma com o
primeiro, está na consciência do linguista aplicado de que seus
estudos estão em constante incompletude, isto é, a interrogação
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inicial provavelmente não será findada por uma afirmação, mas fará
com que novas questões de naturezas diferentes surjam. É nesse
sentido que a LA se afirma como mestiça, ideológica e indisciplinar
(MOITA LOPES, 2008). Por isso, Moita Lopes afirma que
[...] a LA precisa dialogar com teorias que têm levado a uma
profunda reconsideração dos modos de produzir conhecimento
em ciências naturais (SIGNORINI 1998, apud MOITA LOPES) na
tentativa de compreender nossos tempos e de abrir espaços para
visões alternativas ou para ouvir outras vozes que possam revigorar
nossa vida social ou vê-la compreendida por outras histórias (MOITA
LOPES, 2008, p. 23).

Com isso, preocupa-nos aqui discutir questões relacionadas
à identidade e à subjetividade no cenário político-pedagógico da
redação do Enem. Preocupa-nos, ainda, discutir o que está implicado
em certas exigências da redação deste exame e como isso pode se
refletir na formação do sujeito que precisa fazê-lo, seja pela obrigatoriedade da esfera escolar, seja por suas pretensões de alcançar o
ensino superior ou por outras oportunidades oferecidas pelo exame.
Tais preocupações apontadas acima se movimentam de
maneira dialógica e constante, mas sem abandonar pressupostos
importantes daquilo que é debatido na LA contemporânea que “(...)
se constitui como prática problematizadora envolvida em contínuo
questionamento das premissas que norteiam nosso modo de vida”
(FABRÍCIO, 2008, p. 60). É na problematização que pretendemos,
nas linhas seguintes, buscar novos horizontes dentro de convenções sociais rígidas e, assim, questioná-las.
A partir do que já foi apontado na seção introdutória, esta
discussão está organizada em partes: a primeira, em que se debate
acerca da identidade e das políticas linguísticas, as observações
de Hall (1998) acerca da identidade serão recuperadas e alinhadas
com a questão das políticas linguísticas; a segunda, o conceito do
dialogismo, proposto pelos postulados do Círculo de Bakhtin, será
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repensado na dimensão da produção textual, a fim de se discutir
convergências e tensões na dinâmica do sujeito com a linguagem
escrita; e a terceira, em que se dará a análise do corpus propriamente
dito, contendo excertos de redações que obtiveram nota 1000 de
uma edição da prova de redação do Enem, será levantado um estudo
a partir das discussões que foram fomentadas nas partes anteriores.
De maneira geral, este trabalho se apresenta como uma prática
de análise e debate acerca das formas com que os sujeitos e textos se
movimentam no contexto político-pedagógico do Enem, chamado aqui
de “era Enem” (BRAMBILA, 2017), a partir de uma investigação em
nível de mestrado que detectou a esfera avaliativa deste exame como
um contexto social que ultrapassa os limites da avaliação em si e atinge
a vida de todos os sujeitos que nele se envolvem.

A questão da identidade no debate das políticas linguísticas
Por meio da concepção de identidade proposta por Hall,
especialmente das considerações presentes no livro A identidade
Cultural na pós-modernidade (1998), pretendemos construir nesta
seção um norteamento teórico a respeito do debate das identidades, a fim de que possamos aplicar tal discussão na análise dos
dados, a partir dos excertos de redações que obtiveram nota 1000.
Hall, inicialmente, considera que “as velhas identidades, que
por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 1998,
p. 7). O caráter identitário do sujeito tem sido enxergado como
algo cada vez mais fluido e distante de uma simplificação de sua
constituição. Contudo, tal fato não garante que a recepção dessa
concepção de sujeito aconteça de maneira pacífica e acolhedora.
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A sociedade ocidental, mesmo estabelecida em um contexto
contemporâneo, tem em sua organização cultural e histórica uma
série de calcificações em relação ao sujeito e a si própria, o que torna
qualquer movimento de ruptura a representação de um desconforto.
A criação de um padrão ou modelo realiza socialmente um conforto
e estabilidade momentâneos, porém estes logo se desfazem ao
serem confrontados com as diversas singularidades que surgem da
interação social do dia a dia, exigindo que as políticas linguísticas e
sociais vigentes sejam revistas.
No decorrer do seu livro, Hall nos esclarece três noções de
identidade – a do sujeito do Iluminismo, a do sujeito sociológico e a
do sujeito pós-moderno. A respeito do sujeito pós-moderno, à qual
nos ateremos, Hall elucida que não há
[...] uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade
torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 1987).
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente.
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas (HALL, 1998, p. 10-12).

Tal concepção de sujeito e suas respectivas identidades nos
possibilitam levantar uma questão pertinente à problemática deste
texto: estaríamos lidando, nas esferas discursivas e sociais (e na
esfera avaliativa da redação do Enem, que nos interessa neste
momento), com um sujeito de fato pós-moderno em uma sociedade
que se afirma como tal?
Talvez a pergunta seja um tanto retórica, mas ainda assim
necessária. Essa perspectiva de sujeito pós-moderno nos leva à consideração de certo hibridismo identitário mais percebido. Isso porque
tais concepções de identidade estão muito mais ligadas a percepções realizadas socialmente do que ao sujeito em si. As pluralidades
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do indivíduo em sociedade sempre estiveram latentes, cabendo aos
valores e políticas vigentes de cada época percebê-las ou não.
Facilmente, poderíamos pensar diversas situações nas quais
este sujeito pós-moderno é negligenciado, sofrendo apagamentos
constantes e uniformizações através de políticas hegemônicas. Um
exemplo claro está no nosso objeto de discussão: a redação do
Enem. Com a abrangência do exame aos sujeitos de dentro e fora
da escola a nível nacional, parece-nos que um determinado padrão
de resposta é previsto para que os “desviantes” sejam descartados
ou descontados, havendo, assim, certo controle na quantificação
do resultado.
Diante disso, parece-nos improvável que um exame como
este busque uma aplicação e seleção que considere as habilidades
e aptidões do sujeito na e pela linguagem, já que, de acordo com
o balanço do MEC, o Enem contou com 7,6 milhões de inscritos
em 2017 (BRASIL, 2017) que, a partir de realidades históricas e
sociais distintas, reuniram-se em um final de semana para a resolução de questões e a feitura de uma redação. Mais uma questão
surge diante disso: que atributos sociais ou cognitivos o (s) sujeito
(s), dentro de 7,6 milhões, teria (m) para chegar a um nível enunciativo considerado ideal para produzir uma redação nota 1000? Muito
mais do que se perguntar sobre que parâmetro é utilizado, é necessário indagar a quem este parâmetro se direciona. Que identidades
e sujeitos estão no campo de visão dos que fazem ou corrigem
essas redações? Que políticas linguísticas regem a produção dessa
avaliação? Elas consideram essas questões?
Hall nos dá uma direção de resposta ao afirmar que “(...) a
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia” (HALL, 1998. p. 13, grifo nosso). É paradoxal chegarmos à
compreensão de que há, na idealização da redação do Enem, uma
tentativa de se quantificar um texto escrito que exprime o processo
de enunciação do sujeito, que é autêntico e real.
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A partir desse excerto de Hall, podemos ter clareza de que
certos objetivos impositivos na unificação da identidade, principalmente na avaliação, estão atrelados a relações políticas de poder. É
na unificação de um perfil autoral para as redações, que implica na
reprovação ou no desprestígio de autores outros, que enxergamos
a criação e a avaliação da redação do Enem imbricadas a políticas
linguísticas de controle e abstração.
O controle está atrelado ao fato de que, a cada ano, o perfil
linguístico e autoral das redações do Enem fica cada vez mais delimitado e monovalente. Tal processo ocorre por meio da publicidade
e de certa “glamourização” que o exame vem recebendo, através
de campanhas governamentais e do marketing de diversas escolas
e cursos, públicos e particulares, que contribuem para que haja,
de fato, um reconhecimento social abrangente da avaliação como
detentora de uma verdade absoluta.
Assim, retomamos os comentários feitos em linhas anteriores sobre certas calcificações sociais que são difíceis, de todas
as partes, de serem questionadas ou problematizadas. A partir da
noção de certo ou errado, existente em um quadro avaliativo ou
de um status de enunciação idealizado de uma redação, é que a
sociedade movimentar-se-á para atingi-lo de modo que o processo
enunciativo de produção de textos adquira uma natureza mais rígida
e ilusoriamente concreta.
A respeito da abstração, mencionada anteriormente, entendemos que a projeção de uma identidade e autoria em um determinado sujeito mostra-se como uma utopia que, felizmente, jamais
será alcançada. É necessário, ao menos dentro do campo de
estudos em Linguística Aplicada Crítica (doravante LAC), buscar
continuamente meios que legitimem a noção de incompletude
deste sujeito. É na noção de incompletude que buscamos, com
cada vez mais afinco e curiosidade, a dialogia como um movimento
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que se expande e se expressa na produção de novos sentidos e,
assim, novos enunciados. É na falsa ideia de estabilidade na identidade daquele que enuncia que o aspecto dialógico da vida perde
seus horizontes, já que dá lugar a um objetivo mais racionalista. Em
outras palavras, Hall nos mostra que
[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo,
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre
incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”
(HALL, 1998, p. 38).

Percebemos que Hall comunga com Bakhtin do mesmo
pensamento em relação a esse processo de constituição da identidade que é contínuo e que se refaz nas esferas discursivas. É nesta
impossibilidade de haver um discurso monológico e pleno do Eu
que entendemos a identidade expressa em enunciados de diversas
naturezas, configurando-se em um fluxo dialógico com os Outros.
Eis por que a experiência discursiva individual de qualquer pessoa
se forma e se desenvolve em uma interação constante e contínua
com os enunciados individuais dos outros. Em certo sentido, essa
experiência pode ser caracterizada como processo de assimilação –
mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras
da língua). (BAKHTIN, 2011, p. 314, 318, grifos do autor).

O dialogismo na produção de textos
Antes de iniciarmos propriamente a discussão deste assunto,
é necessário destacar que o processo de dialogia, sob a perspectiva
bakhtiniana, abrange diversas arenas discursivas, e não apenas a do
texto escrito. Contudo, retomando a questão da necessária delimitação
da perspectiva de análise e sua justificativa, que já mencionamos na
introdução, dedicaremos maior atenção ao processo dialógico de
enunciação que se dá no texto escrito, como a redação para o Enem.
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Assim, Faraco (2009) nos explica que, acerca do dialogismo
de Bakhtin,
[...] é necessário lembrar ainda que a palavra diálogo, no uso
corrente, tem também uma significação social marcadamente positiva, que remete a ‘solução de conflitos, a ‘entendimento’, a ‘geração
de consenso’. Ora, essa significação também não ocorre como tal
no pensamento do Círculo de Bakhtin. Seus membros não são,
portanto, teóricos do consenso ou apologistas do entendimento.
Ao contrário, tentam dar conta da dinâmica das relações dialógicas
num contexto social dado e observam que essas relações não
apontam apenas na direção de consonâncias, mas também das
multissonâncias e dissonâncias. Delas pode resultar tanto a convergência, o acordo, a adesão, o mútuo complemento, a fusão, quanto
a divergência, o desacordo, o embate, o questionamento, a recusa
(FARACO, 2009, p. 69, grifo do autor).

Parece-nos claro que o diálogo, na perspectiva de Bakhtin,
está para além de uma proposta meramente submissa em relação à
interação humana pela via da linguagem. Contrariamente, é no dialogismo bakhtiniano que as forças discursivas e sociais são postas em
confronto e em uma via dinâmica da qual a enunciação do sujeito
é realizada a partir de uma resposta constante àquele com quem
dialoga ou com a própria esfera discursiva em que eles interagem.
O dialogismo, sendo esta zona de confrontos, nos leva
ao entendimento da linguagem, em suas diversas esferas de aplicação, como um elemento vivo e em constante mudança por estar
intimamente atrelada a sujeitos social e historicamente responsivos
e responsáveis por suas interações. Nessa perspectiva, a utilização
da língua está para além de uma prática autoritária e monológica
sobre um objeto. Está, porém, atrelada a uma força discursiva
imensurável de sujeitos que dialogam e a ressignificam dentro de
uma série de circunstâncias reais de enunciação. De acordo com
Bakhtin, trata-se da
[...] língua em sua integridade concreta e viva e não a língua como
objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração
absolutamente necessária de alguns aspectos da vida concreta
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do discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos pela
linguística, os que têm importância primordial para nossos fins.
(BAKHTIN, 2008, p. 207).

A partir desta noção da linguagem em ação, isto é, do
percurso não linear e contínuo que a linguagem ganha na vida
daqueles que a utilizam, entendemos estes enunciados produzidos
em diversas esferas discursivas, como a redação na esfera escolar
ou um artigo de opinião na jornalística, como resultados deste
processo de diálogo.
Entretanto, é necessária muita cautela em relação à ideia de
enunciados como resultado de um processo dialógico. Seria contraditório compreender esse resultado como um objeto acabado, isto
é, como produto final. Em direção oposta a isso, os enunciados
produzidos por um sujeito dialógico são, também, naturalmente
dialógicos e seguem o mesmo princípio de participação social para
que novos confrontos discursivos ocorram pela interação:
Nesta mesma perspectiva, uma enunciação carrega consigo marcas
de outras enunciações constituintes de uma cadeia histórica. Ao
enunciar, o sujeito parte de um já-dito e prevê um por-vir para seu
enunciado, uma resposta futura. Trata-se, em ambos os casos, no
discurso interior e na expressão deste discurso, de um concerto polifônico regido pela dialogia (VIDON, 2003, p. 47, grifo do autor).

Assim, seria uma tarefa árdua tentar, ao menos, pensar na
gênese discursiva de um enunciado, ou até um autor único deste. Ao
compreendermos o dialogismo em prática no enunciado concreto,
entendemos sua infinidade de conexões e a existência de discursos
que o enunciado perpassa e permite que seu alcance, pela via da
interação, se perpetue.
Ao compreendermos que os enunciados concretos e dialógicos que produzimos em diversas esferas de enunciação são
resultados de interações que diferem, naturalmente, de sujeito para
sujeito, a pergunta é: como qualificar, ou quantificar, esses enun-
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ciados tão diferentes e legítimos? Provavelmente, esta pergunta não
encontra respostas muito esclarecedoras, mas a prática de quantificação de um processo dialógico, como o de redigir um texto sobre
determinado tema de cunho social, é claramente exemplificada na
redação do Enem.
Esta discussão pode ser facilmente subvertida e levada
à justificativa da existência de regras explícitas em um edital com
o qual o sujeito inscrito concorda responsavelmente e produz
um texto de acordo com seus objetivos inseridos dentro de seu
contexto social. Contudo, muito mais do que o respeito a regras
relacionadas à estrutura – como a atenção ao número de linhas, ao
gênero pedido, ao uso da norma padrão da língua portuguesa etc.
–, devemos direcionar um olhar crítico ao movimento de delimitação
de uma identidade única e que espera uma determinada compreensão do assunto ao sujeito que escreve.
Ao observarmos a recorrência de um determinado discurso
unificado nas redações com melhor avaliação, enxergaremos, por
conseguinte, uma contradição que diz respeito à exigência por um
texto dissertativo-argumentativo. Afinal, estaríamos constatando
a presença de um grupo de sujeitos que refletem uma identidade
autoral unificada, o que abstrai a própria concepção de argumentação e suas implicações com a subjetividade e o livre arbítrio.

A redação nota 1000: algumas problematizações
Apresentaremos, a seguir, excertos de redações nota 1000
que são disponibilizadas para livre acesso no guia de redação do
Enem, no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira). Utilizamos aqui o guia publicado em
2013, com a proposta e excertos da edição da prova de redação
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de 2012. Ressaltamos, porém, que não é propósito deste artigo
qualificar ou não o Exame ou as referidas redações consideradas
nota 1000. O foco principal é destacar aspectos constitutivos da
avaliação textual no contexto do Enem, na intenção de trazer contribuições para a sociedade que participa deste processo.
Há, ainda, o reconhecimento do trabalho árduo na produção
de um exame para um país com proporções continentais como o
Brasil. Estaria fora do nosso alcance e da nossa intenção, enquanto
pesquisadores e estudiosos da LAC, encontrar uma simples solução
para o emaranhado de questões sociais e linguísticas que cercam
este exame.
Acerca do processo metodológico que rege a análise, afirmamos tratar-se de um estudo qualitativo, de base indiciária
(GINZBURG, 1986) e dialógica. Os dados são trabalhados como
indícios de processos que, por sua vez, são tomados como dialógicos (cf. VIDON, 2003).
A respeito do paradigma indiciário, temos as considerações de Ginzburg (1986, p. 151), que metaforiza essa metodologia,
relacionando-a à caça e à reconstrução de pegadas:
Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras perseguições,
ele aprendeu a reconstruir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco,
tufos de pêlos, plumas emaranhadas odores estagnados. Aprendeu
a farejar, registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como
fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas com
rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou numa clareira
cheia de ciladas.

Ginzburg nos elucida que seguir por uma via indiciária
de percepção e análise é, consequentemente, lançar um olhar
de aprendiz sobre o corpus, já que os estudos baseados nesse
método recorrem sempre a aprendizados e vivências anteriores,
que permitem que os resquícios e brechas identificados no objeto
de estudo sejam encarados de maneira mais atenta, trazendo as
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próprias experiências do pesquisador ao processo de reflexão,
afastando-se de uma mera abstração.
Encontramos a importância e justificativa da utilização do
paradigma indiciário como metodologia de pesquisa por seu
caráter crítico à questão da rigidez científica, algo que para as ciências humanas é, por vezes, uma questão conflitante. A respeito do
rigor do procedimento científico do paradigma indiciário, Ginzburg
(1986, p. 178) afirma que:
O rigor flexível (se nos for permitido este oxímoro) do paradigma indiciário mostra-se ineliminável. Trata-se de formas de saber tendencialmente mudas – no sentido de que, como já dissemos, suas regras
não se prestam a ser formalizadas nem ditas. Ninguém aprende o
ofício de conhecedor ou de diagnosticador limitando-se a pôr em
prática regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em
jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de
vista, intuição (grifos do autor).

O guia de redação que estamos considerando neste capítulo,
disponibilizado oficialmente no site do Inep, conta com redações
referentes ao Enem de 2012, que teve como tema “O movimento
migratório para o Brasil no século XXI”. Buscaremos destacar trechos
de três redações do grupo de textos que receberam nota 1000 e
estão disponibilizados com comentários da banca avaliadora.
Antes, porém, importa conhecer a proposta central de
redação fornecida pelo Exame e os textos auxiliares. Seguem as
transcrições dos mesmos:
PROPOSTA DE REDAÇÃO48
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa
sobre o tema O MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O BRASIL NO
SÉCULO XXI, apresentando proposta de intervenção, que respeite os
48. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/
guia_de_redacao_enem_2013.pdf . Último acesso em 12/08/2018.
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direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do
que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café
e no início da indústria paulista. Nos séculos XIX e XX, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com
o sonho de “fazer a América” e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles,
o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e
vestimentas. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado;
há a necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes.
Disponível em: http://www.museudaimigracao.org.br. Acesso em: 19
jul. 2012 (adaptado)

TEXTOS AUXILIARES DA PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM 201249
Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti
Nos últimos três dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou
ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1 400 a quantidade
de imigrantes daquele país no município de Brasileia (AC). Segundo
o secretário-adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José
Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A
Defesa Civil do estado enviou galões de água potável e alimentos,
mas ainda não providenciou abrigo.
A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos
estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro
grande grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro
de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são
expulsos: obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de
trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil.
Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos
miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe
média do Haiti e profissionais qualificados, como engenheiros,
professores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiros.
Porém, a maioria chega sem dinheiro.

49. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/
guia_de_redacao_enem_2013.pdf . Último acesso em 12/08/2018.
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Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus
tratavam os imigrantes. Agora, chegou a nossa vez – afirma Corinto.
Disponível em: http://www.dpf.gov.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado).

Trilha da Costura
Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões,
com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A
Bolívia em termos de IDH ocupa a posição de 114º de acordo com os
parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América
do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são: Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos.
Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da
população da Bolívia, estes dados já demonstram que as motivações
do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Como a
maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais,
culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso.
OLIVEIRA, R.T. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 19
jul. 2012 (adaptado).

Cabe aqui comentar que, não só nesta proposta de 2012,
mas em todas as outras, a temática das redações do Enem está
sempre atrelada a assuntos atuais e latentes na sociedade. Temas
estes que, normalmente, dão origem a posicionamentos bastante
plurais. Entendemos, sobretudo, que essas opiniões estão muito
além do binarismo “a favor” ou “contra”, mas atingem patamares
diversos relacionados à realidade histórica e social daquele que se
enuncia a respeito.
Acerca dos textos motivadores, aqui enxergados como
Outro institucional (cf. BRAMBILA, 2017), é possível verificar que
há uma articulação discursiva de modo que o assunto “movimento
migratório no Brasil” se mantenha dentro de uma discussão neoliberal. Apesar de a proposta de redação levantar a questão cultural
e identitária do movimento migratório, os textos escolhidos para a
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composição da coletânea concentram-se na utilidade econômica
do imigrante, limitando-se em abordar a qualificação dessa mão de
obra ao Brasil e como se poderia tirar proveito disso.
Importa realizar este levantamento porque, assim como
foi verificado em pesquisa de mestrado (cf. BRAMBILA, 2017), o
Outro institucional, representado pela voz do Estado na proposta de
redação e escolha da coletânea, indica ao candidato que percursos
enunciativos podem ser levados em conta na formulação do texto,
algo que se refletiu claramente em análises de edições da prova de
redação do Enem, ocorrida na referida pesquisa.
Destacar tal fator nos permite, já na etapa inicial desta análise,
considerar que, no tempo-espaço da prova de redação do Enem, a
construção da argumentação e do texto passam por uma ressignificação de seu processo constitutivo, no qual há uma sobreposição
da reverberação da voz do Estado que avalia em detrimento da
subjetividade do candidato frente ao tema. Com base na primeira
problematização destacada nesta seção, optou-se por escolher o
último parágrafo das redações de 2012 que obtiveram nota 1000 e
que estão no guia de redação do Enem de 2013.
Justificamos este recorte de corpus porque tradicionalmente
coloca-se como critério para a prova de redação do Enem que o
parágrafo conclusivo contenha uma proposta de intervenção à
problemática relacionada ao tema. Dentre as demandas da estruturação do texto dissertativo-argumentativo para o Enem – como a
quantidade mínima de linhas, o não uso da 1ª pessoa do singular,
o uso da norma culta da língua portuguesa etc. –, a exigência pela
construção de uma proposta de intervenção parece, pela perspectiva aqui defendida, o evento de maior possibilidade de exploração
da subjetividade e singularidade da enunciação pela via da escrita.
Assim, buscaremos debater que aspectos subjetivos são, pelas políticas de avaliação textual do Enem, reconhecidos como modelos de
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autor e de texto, visto que receberam a nota máxima. Os nomes dos
autores e suas localizações foram propositalmente omitidos.

Conclusão da redação 150:
Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é
imprescindível a intervenção governamental, por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários,
bem como a realização de denúncias de exploração por brasileiros
ou por imigrantes. Ademais, é necessário fomentar o respeito e a
assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas
e por propagandas do governo ou de ONG’s, além de garantir seu
acesso à saúde e à educação, por meio de políticas públicas específicas a esse grupo.

Conclusão da redação 251:
Nese sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam
tomadas a fim de que o país não deixe escapar essa oportunidade: a
de transformar o problema da imigração crescente em uma solução
para outros. A questão merece mais atenção do governo, portanto,
pois não deve ser à toa que o Brasil, além de ser conhecido pela
hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver problemas.
Prestemos mais atenção aos olhares que nos cercam; deles podem
vir novas oportunidades.

50. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/
guia_de_redacao_enem_2013.pdf . Último acesso em 12/08/2018.
51. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/
guia_de_redacao_enem_2013.pdf . Último acesso em 12/08/2018.
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Conclusão da redação 352:
O Brasil é destino cobiçado na mente de empresários, trabalhadores e turistas hoje. Para aproveitar esse momento, o governo
deve inserir esses imigrantes no mercado de trabalho, aproveitar
sua qualificação e incentivar o intercâmbio cultural. Dessa forma, a
herança das imigrações será bem utilizada.
Para a análise dessas três conclusões juntamente à proposta
de redação, estabelecemos três questões de observação que, na
perspectiva proposta, mostram-se pertinentes às problematizações
já elencadas: a subjetividade e autoria nota 1000; a proposta interventiva e a subjetividade na produção textual; a questão política que
atravessa a prova de redação do Enem.
A primeira questão de análise, acerca da subjetividade e
autoria do autor nota 1000, foi escolhida para que discutamos panoramas que estão para além da avaliação do texto quando lidamos
com a abrangência do Enem em território nacional: a avaliação da
subjetividade e da identidade do autor. Tendo a consciência de que
a obtenção de notas satisfatórias no Enem, o que inclui a prova
de redação, concede ao candidato o direito de ingresso no ensino
superior, é possível predizer que a subjetividade e a arquitetônica
autoral perdem espaço para a questão imediatista da aprovação
e entrada no ensino superior, algo que ainda carrega um caráter
redentorista à vida do brasileiro que há não muito tempo vivenciava
índices ainda mais altos de evasão escolar e analfabetismo.
Não só é possível considerar que o Enem influencia a constituição autoral e o texto dissertativo por seu peso social, como
também pelos indícios que as conclusões trazem. Mesmo que em
52. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2013/
guia_de_redacao_enem_2013.pdf . Último acesso em 12/08/2018.
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níveis mais e menos explícitos, as conclusões não se deslocam do
que foi determinado pelo Outro institucional, os textos apoiadores,
como melhor “solução” ao movimento migratório no Brasil: enxergar
o imigrante como oportunidade de mão de obra para o enriquecimento do Estado, cabendo a este a função de fiscalizar como tal
tarefa deva ser executada.
Importa também destacar que há um ponto de vista que delimita uma perspectiva bastante delineada de como a problemática é
visualizada: de acordo com os excertos de textos nota 1000, o autor
idealizado enxerga e expõe sua subjetividade pela via da escrita a
partir da visão hegemônica, que controla, organiza e, consequentemente, explora os grupos socialmente marginalizados em busca de
melhoria de seu capital.
Há ainda outra questão concernente à subjetividade e autoria
no tocante ao ponto de vista valorizado pela banca avaliadora: um
aparente processo de abstração para a garantia daquilo que é
esperado como produção textual idealizada. Sabendo do grande
número de candidatos que realizam o Enem e, consequentemente,
a prova de redação, a reverberação e constância do discurso
hegemônico nos textos nota 1000 deixam duas possibilidades de
interpretação, já que não dispomos de informações econômicas
dos candidatos: a de que os autores nota 1000 têm uma mínima
convivência com as classes mais abastadas do Brasil, o que, em
nossa leitura, traria um caráter legítimo ao texto produzido, já que
refletiria e refrataria a materialidade de suas vidas na superfície do
texto; ou a de que tornar-se um autor nota 1000 requer construir um
imaginário de subjetividade desenhado pelo Outro institucional, a
partir dos indícios deixados pela coletânea, e produzir um texto que
obedeça a tais configurações, mesmo que desalinhado daquilo que
suas vivências reais o permitam enunciar.
Sigamos, então, para a segunda questão escolhida para a
discussão do corpus: a proposta interventiva e a subjetividade na
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produção textual. Considerando que a proposta de intervenção
constitui-se de uma sugestão do autor ao que ele considera pertinente para o combate da problemática lançada pela proposta de
redação, as três conclusões não se destacam por apresentar visões
diferentes ao tópico discutido, mas por seu caráter monológico e
pouco surpreendente, visto que parafraseiam aquilo que já havia
sido dito pela coletânea.
A esta questão também é importante incluir a esfera discursiva na qual são divulgadas as redações nota 1000: um manual
proposto pelo próprio Inep. O próprio caráter instrucional ao qual
relacionamos o gênero manual nos leva à conexão de que as
propostas interventivas nota 1000, ao reverberarem uma vontade
estabelecida pelo Outro institucional em uma plataforma que indica
o jeito certo de se fazer redação, colaboram na construção de um
modus operandi de fazer textos no contexto da “era Enem”. Tal
aspecto é consideravelmente contraproducente a uma prática dialógica com a linguagem, visto que se estabelece que o texto ideal é
o que repete um posicionamento, abrindo à interpretação de que
os que fogem à regra não serão considerados de igual qualidade.
Ainda sobre a questão da subjetividade na proposta interventiva, cabe, contudo, mencionar o estilo e a modalização como
um fator diferencial das conclusões nota 1000. Apesar da modalidade deôntica ser predominante nas três conclusões – a partir da
presença de termos como “é imprescindível”, “é necessário”, “é
preciso”, “o governo deve” etc. –, vemos, por exemplo, na conclusão
2, resquícios de modalidade epistêmica com valor de probabilidade
– percebida em “não deve ser à toa que...” –, o que identificamos
como uma nuance aceitável pela avaliação do exame.
Mesmo assim, tal detalhe diferencial não move a conclusão
2 para fora do discurso alimentado desde a coletânea, o que nos
fornece indícios de que a questão estilística, quando construída dentro
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do discurso esperado pela avaliação do exame, fornece um mínimo
espaço de exploração da subjetividade, mesmo que com restrições.
Por fim, o último tópico escolhido para discussão do corpus
é a questão política que atravessa a prova de redação do Enem.
Nesta etapa, buscamos trazer para a esfera do Enem, especificamente na etapa da avaliação da produção textual, uma constante
dos estudos linguísticos de base dialógica, como esta: a relação
indissociável entre linguagem, ideologia e política.
Seja pela disposição das redações nota 1000 em um manual
disponibilizado pela mesma instituição que produz o exame ou pelo
conteúdo das conclusões nota 1000 já debatido anteriormente, a
prova de redação do Enem pode ser observada como um local no
qual a linguagem e a política entram em tensão. Ao considerarmos
a linguagem viva e dialógica, sendo reflexo e refração da materialidade da vida dos sujeitos, precisaremos reconhecer a tensão de se
mobilizar a enunciação de cada sujeito aos parâmetros estruturais e
de conteúdo que existem na prova de redação, que pré-determina
um tipo de texto que deve ser seguido para que o candidato alcance
algo para além desse processo: sua entrada no ensino superior.
Por conta dessa circunstância, a linguagem é atravessada
por uma circunstância político-ideológica, que a destoa de sua
materialidade em nome de interesses hegemônicos que garantem
benefícios em troca da reverberação de um determinado discurso
pré-estabelecido. Importa, todavia, reafirmar que a linguagem é,
sim, constitutivamente política, cabendo problematização especificamente a casos em que se percebe a utilização desta característica inerente para a condução de uma única vertente ideológica.
Ainda, é possível trazer a essa questão o caráter político-pedagógico que esta configuração e propagação de texto causa.
Sendo o Enem a seleção unificada com cada vez mais abrangência em território nacional, nota-se de maneira crescente o
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mercado educacional voltado para esse exame, seja nas escolas
formais, como também na aparição cada vez mais intensa de cursinhos pré-Enem (que, em geral, são uma repaginação dos antigos
pré-vestibulares). Tal realidade abre precedentes para pensarmos
se esse caráter preparatório que, principalmente, a escola formal vai
ganhando ainda permite a inserção do sujeito estudante a práticas
sociais diversas ou se isso tem perdido espaço para uma relação
acrítica com a linguagem em prol do treino e enrijecimento do
gênero discursivo.

Considerações finais
Este trabalho buscou, a partir das perspectivas teórico-metodológicas e do corpus escolhido, suscitar mais questões do que
respostas ou conclusões propriamente. Por estarmos atrelados a
um exame ligado à realidade educacional brasileira e em voga nos
dias atuais, podemos notar certa movimentação e, até, imprecisão
na análise, já que reflete sobre relações sociais muito atuais.
Portanto, tendo em vista as considerações já evidenciadas ao
longo deste texto, consideramos a partir das redações que, apesar
de necessário, o fornecimento da coletânea, dentro da circunstância avaliativa e, na grande maioria dos casos, decisiva para a
vida destes sujeitos, transfere um caráter marcadamente delimitador e que estimula o status de verdade absoluta por parte destes
textos, levando o avaliado a segui-los como um norte em detrimento
da singularidade e pluralidade de opiniões dos sujeitos que enunciam. Em outras palavras, ao invés de encontrarmos certa prática
dialógica com a coletânea, o peso social do Exame promove um
monologismo discursivo.
Em uma consideração mais ampla, destacamos que a dinâmica com a linguagem no Enem está para além do simples ato de
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escrita, mas contempla aspectos diversos, como a política, o balanceamento estratégico daquilo que é ideologicamente aceitável pelo
Outro institucional e a constante autorregulação da subjetividade
quando enunciada no texto em avaliação.
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Introdução
Kleiman (2007) realiza uma abordagem significativa quando
expõe a complexidade da tarefa do professor em determinar que
práticas sociais são interessantes para uma dada comunidade, uma
vez que deve partir da bagagem cultural que os indivíduos já possuem.
Ao ingressarem na escola formal, tais indivíduos já “são participantes
de atividades corriqueiras de grupos que [...] já pertencem a uma
sociedade tecnologizada e letrada”. (KLEIMAN, 2007, p. 9).
Essa perspectiva diferenciada do trabalho docente pode
ser considerada recente, fruto também de uma série de normatizações estatais em sentido amplo nas últimas duas décadas, como
a publicação dos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs), pelo
Ministério da Educação (MEC). Documento norteador de políticas
linguísticas para o ensino de língua materna, os PCNs (1998; 2000;
2002) representam um avanço considerável para a área de códigos
e linguagens, já que, em teoria, valorizam a postura crítica do aluno
diante da sua língua e apontam a importância de se considerarem
as variedades e a pluralidade de usos inerentes a qualquer idioma.
Segundo Tinoco (2010), a mudança de compreensão conceitual que reconhece a pluralidade cultural como um traço da vida em
sociedade acarreta a renúncia do conceito iluminista de cultura, isto é,
desmitifica a cultura como um conjunto homogêneo, elitizado e extremamente idealizado de ações humanas para passar a um entendimento de que, em cada indivíduo (ou grupo de indivíduos), há traços
culturais únicos e que devem ser valorizados em suas singularidades.
Nesse sentido, a instituição escolar que, muitas vezes, insiste
em priorizar modelos conservadores de ensino, baseados na transmissão de valores culturais pré-definidos e centrados na figura do
professor-fonte, necessita – juntamente com a equipe pedagógica
– reavaliar suas práticas no tocante à
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(re)construção e o compartilhamento de saberes e fazeres de
culturas locais e globais, intersecionados pelos diferentes papéis
sociais exercidos por cada sujeito em diferentes esferas de atividade humana e pelas relações de poder que desses papéis sociais
emanam. (TINOCO, 2010, p. 287)

A fim de estabelecer um diálogo ampliado entre alunos
e professor, em busca da valorização da pluralidade cultural no
contexto escolar, esta pesquisa foi desenvolvida visando aproximar
as gírias, temática comum ao universo adolescente urbano, ao
saber acadêmico, enfatizado nas instituições de ensino. O compartilhamento de experiências e saberes entre docente e discentes se
tornou a tônica do projeto, resultando em produções significativas,
além da promoção do mútuo aprendizado.
Assim, primeiramente, trataremos da temática gíria, enfatizando seu caráter social e destacando sua importância como
recurso de expressividade da linguagem oral. Na sequência, abordaremos alguns pressupostos referentes à variação linguística e
às identidades linguísticas no contexto escolar, para, em seguida,
discutir a abordagem da experiência didática com gírias desenvolvida como pesquisa-ação nas aulas de Língua Portuguesa com
alunos da primeira série do Ensino Médio de uma instituição escolar
da rede estadual de educação no município de Cariacica/ES.

Gírias, expressividade e preconceito linguístico
Atualmente no Brasil, é significativo o número de pesquisadores que abordam o processo de variação e mudança do
português brasileiro, apresentando especificidades teórico-metodológicas distintas e obtendo resultados que ajudam a valorizar os
fenômenos de variação e mudança linguística, resultados esses que
auxiliam o professor a desenvolver essa relação sociolinguística/educação em sala de aula.
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As gírias comumente são estigmatizadas no contexto escolar
por serem recorrentes na linguagem oral e empregadas em situações informais que fogem ao padrão culto da língua, com maior
prestígio social, geralmente valorizado nas instituições educacionais como norma padrão. Segundo Preti (2003, p.47), a noção
de prestígio social pode transcender a variante escolaridade, atingindo também “grupos sociais e as condições históricas em que se
situam, bem como os gêneros textuais e as situações de comunicação em que os falantes atuam”.
Temos, então, algumas incertezas e até mesmo um certo
dilema que rodam o cotidiano dos alunos nas instituições de ensino
no sentido de concatenar a utilização das gírias aprendidas e internalizadas em suas vivências fora do contexto formal escolar e à necessidade de se expressar, tanto de forma oral como escrita, valendo-se
do padrão culto da língua nas situações em que ele é requisitado.
Araújo e Sousa (2016, p. 2) afirmam que a renovação do
ensino de língua portuguesa proposta nos PCNs orienta que se
considere “a diversidade linguística, formada pela diversidade social
e que se enfrente o preconceito linguístico, perspectiva impulsionada nos estudos da Sociolinguística de Labov”. Segundo os referidos autores, espera-se que a variante gíria, por ser um elemento
rotineiro nos estudos da Sociolinguística, constitua-se como uma
ferramenta essencial para o trabalho de ensino de língua, atrelada
ao ensino da variante padrão, além da orientação de uso conforme
a situação de sociocomunicação, “visando afastar o olhar preconceituoso e estigmatizado que essa linguagem carrega de que a
gíria é linguagem de malandros, marginais, de pobres e excluídos.”
(ARAÚJO E SOUSA, 2016, p. 2)
Preti (2000, p. 247) afirma que o preconceito linguístico de
que as gírias são alvo historicamente deveu-se à ausência delas
nos textos escritos em geral, reforçando a ideia do baixo prestígio
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social desse vocabulário. E esse caráter criptológico, isto é, uma
espécie de código de segurança entre grupos de indivíduos acaba
por confrontar as gírias com a linguagem comum, além de ligá-las
às classes em conflito com a sociedade.
Tais fatos explicam a tendência de associar o vocabulário
gírio às classes de menor renda e escolaridade (linguagem do
povo), o que contribui para o surgimento do preconceito linguístico.
De acordo com Preti (2000, p. 248), o preconceito em relação aos
vocábulos gírios vem diminuindo nas últimas décadas em virtude
do uso deles na mídia jornalística e nas produções escritas de escritores contemporâneos. Além disso, o referido autor destaca que
os estudos da língua se beneficiaram das correntes teóricas sociolinguísticas da variação da linguagem, que desaprovam qualquer
discriminação linguística sem que se considere o contexto e a situação de comunicação.
Dessa forma, mais recentemente a gíria se integrou a algumas
variantes de registros e dialetos sociais, “podendo-se, hoje, à luz
dessas teorias, justificá-las plenamente, até na conversação e nos
escritos de falantes cultos.” (PRETI, 2000, p. 248). E essa constante
e crescente admissão de gírias por parte da cultura de massa e da
assimilação pela norma linguística da mídia, sobretudo dos termos e
expressões que perderam sua significação secreta de grupo, propiciaram o entrelaçamento delas à linguagem comum, atenuando o
preconceito de que sempre foram vítimas.
Ainda em concordância com Preti (2008, p. 2), a gíria representa a marca peculiar da linguagem de um grupo social e surge como
importante recurso de expressividade na variedade das situações de
interação da cidade. Surge, também, como vocabulário de grupo
entre os mais diferentes grupos sociais, “desde que possa constituir
uma marca identificadora desses grupos.” (PRETI, 2008, p.2).
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Com a massificação nos últimos anos das plataformas digitais
e o acesso cada vez maior a conteúdos online, ligado à presença
social atuante da mídia impressa e televisiva, a gíria se popularizou
rapidamente. E seu caráter efêmero, já que se extingue de forma veloz
e é suplantada por novas formas, é a característica mais presente
no vocabulário gírio, identificando-o com a “grande mobilidade de
costumes da época contemporânea.” (PRETI, 2008, p. 3). Para o
mencionado autor, talvez seja essa dinamicidade a explicação de os
vocábulos gírios se tornarem tão utilizados em nossos tempos.

Pluralidade cultural, variação e identidades
Tinoco (2010), após afirmar a necessidade de mudança
do paradigma tradicionalista das instituições de ensino que exclui
a pluralidade cultural do meio escolar, baseando-se no modelo
arcaico de transmissão unilateral de saberes (professor - aluno), diz
que é imperativo alterar a tradição da cultura escolar. Entretanto,
tal mudança não é simples, pois, além de reorganização curricular
na etapa de formação do profissional da educação, faz-se necessário ampliar o diálogo academia X escola “num movimento de instigação mútua e contínua.” (TINOCO, 2010, p. 288). Ainda segundo a
autora, “a implicação disso é a construção de conhecimentos com
os professores, não para eles nem por eles.” (TINOCO, 2010, p. 288,
grifos da autora).
Bortoni-Ricardo e Rocha (2014) analisam a realidade sociolinguística da sala de aula, onde convivem variedades regionais,
sociais e estilísticas. As referidas autoras sintetizam as particularidades da comunidade de fala brasileira, que invariavelmente influenciam nas diversas variedades linguísticas do país, sob os vieses, ou
nas palavras delas, contínuos. O primeiro refere-se ao processo de
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urbanização ocorrido no país de forma tardia e desordenada a partir
da primeira metade do século XX. Nesse contínuo pode-se situar
todo e qualquer falante, desde as mais longínquas variedades rurais
até a variedade urbana suprarregional, que passou pelos processos
históricos de padronização, “em função de seus antecedentes, de
sua história social e de sua rede de relacionamentos.” (BORTONIRICARDO e ROCHA, 2014, p. 38).
O segundo viés, ou contínuo, diz respeito à oralidade e às
práticas sociais de letramento. Aqui o foco não é o falante e sim as
práticas sociais, sejam elas orais ou letradas, entendidas como os
textos que são significativos para a comunidade, assim como seus
modos de produção e circulação. As autoras apontam a influência
da escolarização formal nos anos iniciais da vida escolar e, ainda, a
heterogeneidade linguística ao longo da história do país, bem como
as políticas linguísticas operadas no Brasil colonial que proibiam, por
exemplo, a criação e circulação de textos nesse contexto histórico.
Por fim, o terceiro contínuo aborda a questão do monitoramento estilístico empregado pelo falante, observando-se o grau de
atenção e de planejamento nas situações de fala. Esse grau está
relacionado a vários fatores, tais como a acomodação do falante ao
seu interlocutor, o apoio contextual na produção dos enunciados,
a complexidade cognitiva envolvida na produção linguística e a
familiaridade do falante com a tarefa comunicativa que está sendo
desenvolvida. Para as autoras, na produção do estilo monitorado
o/a falante presta mais atenção à sua fala. Esse estilo normalmente
é caracterizado pela maior complexidade cognitiva do tema abordado. Se o/a falante possuir um maior grau de apoio contextual,
além de maior familiaridade com a tarefa comunicativa, poderá
desempenhar-se no estilo monitorado com menor pressão comu-
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nicativa. Assim, a pressão comunicativa aumenta quando o apoio
contextual é menor e a temática mais complexa53.
Por tratar especificamente sobre gírias no contexto escolar,
faz-se necessário enfatizar que elas são marcas identitárias de
determinados grupos ou segmentos sociais como, por exemplo, os
“surfistas”, os “rockeiros”, os “funkeiros”, os membros das diversas
comunidades LGBT, entre outros. Para pertencer a cada um desses
nichos é importante dominar seu vocabulário gírio. Assim, quanto
mais se dominam as gírias consideradas desse ou daquele grupo,
mais pertencente e agregado a ele o indivíduo se torna. Preti (apud
PATRIOTA, 2006, p.64) esclarece que
vendo-a como linguagem característica de um grupo social fechado,
a gíria apresenta duas marcas: é um signo de grupo e possui uma
forma criptológica. Em outras palavras, ela será ‘marca representativa’ de um grupo e servirá como uma espécie de código secreto
para esse setor, usada de forma proposital para manter à distância
todos que não pertencerem a esse segmento respectivo, sendo
conhecida apenas dos integrantes desse grupo.

É importante ressaltar que Charaudeau (2015, p.13), corroborando com a citação acima, reflete sobre essas questões ao postular
que a linguagem – e as ciências da linguagem – possui(em) papel
central na construção do sujeito (tanto individual quanto coletivamente), ocorrendo sob três aspectos ou domínios: (I) o domínio da
socialização – criação do elo social; (II) o domínio do pensamento
– conceituação pela linguagem; e (III) o domínio dos valores – existência deles por meio do ato de dizer. Ainda segundo o referido
autor, a língua é essencial para a construção de uma identidade
coletiva, pois “garante a coesão social de uma comunidade e que
constitui o ‘cimento’ dessa comunidade, quanto mais presente se
faz.” (CHARAUDEAU, 2015, p.26).
53. Para uma visão mais ampliada sobre o estudo dos contínuos abordados recomenda-se a leitura
de BORTONI-RICARDO, S. M. Revisitando os contínuos de urbanização, letramento e monitoração
estilística na análise do português do Brasil. In: DIETRICH, W.; NOLL V. (Orgs.). O português do
Brasil – perspectivas da pesquisa atual. Frankfurt: Vervuert/Iberamerciana, 2004, p.195-201.

SU MÁR I O

301

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Aspectos metodológicos
Para demonstrar materialidade referente à discussão que
estamos fazendo aqui, analisaremos uma oficina realizada com três
turmas do primeiro ano do Ensino Médio, em uma escola pública
estadual localizada em perímetro urbano no município de Cariacica/
ES, no primeiro trimestre de 2015. Cada turma continha em média
35 (trinta e cinco) alunos, com idades entre 14 e 16 anos, sendo
poucos os casos de desacordo entre idade e série, e que moravam
nos bairros vizinhos atendidos pela escola.
A mencionada instituição escolar integra a rede estadual de
ensino do Espírito Santo e, no ano em que a pesquisa foi realizada,
oferecia aos seus aproximadamente 1250 alunos turmas de Ensino
Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de
cursos técnicos em Administração, Logística e Recursos Humanos,
distribuídos em três turnos de operação – matutino, vespertino e noturno.
A experiência didática desenvolvida e analisada aproxima-se
da metodologia da pesquisa-ação por seu caráter engajado, isto
é, por unir pesquisa à ação ou à prática. Este tipo de pesquisa
também proporciona um processo de reflexão-ação-reflexão e uma
participação direta do professor-pesquisador. Thiollent (2011, p.20)
defende que
a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada
estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.

Dessa forma, seguimos um roteiro de trabalho destacando
os aspectos teóricos relacionados à temática abordada, conforme
prevê o currículo da série e com a utilização de recursos audiovi-
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suais; as etapas de planejamento e orientação com os grupos de
alunos; a execução assistida e de forma colaborativa do dicionário
de gírias; e a avaliação dialogada acerca dos resultados do projeto.

O contexto da pesquisa
A rede estadual de ensino conta, desde o ano de 2009, com
o apoio do Currículo Básico Escola Estadual (2009), documento
publicado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU) que relaciona os conteúdos das disciplinas a serem ministrados no ensino
básico, divididos por séries. Conforme demonstrado no quadro
abaixo (Quadro 1), no primeiro ano do Ensino Médio, notamos, pelo
mencionado currículo, que os conteúdos/tópicos referentes aos eixos
“Linguagem” e “Conhecimento linguístico” da disciplina de Língua
Portuguesa apontam para uma perspectiva de análise dos fenômenos
linguísticos, reflexão sobre o uso da língua, bem como o estudo da
história da língua portuguesa e suas variações. Os conteúdos referentes à análise gramatical se concentram nas séries seguintes, com
relevante peso para o segundo ano do Ensino Médio.
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Quadro 1 – Conteúdo básico 1º ano
6.1.4 Conteúdo Básico Comum – Língua Portuguesa – Ensino Médio
1º Ano

SU MÁR I O

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

CONTEÚDOS/TÓPICOS

• Ampliar a
competência
comunicativa.
• Conhecer a norma
culta da língua.
• Utilizar diferentes
linguagens e tipologias
textuais.
• Interatuar com dados,
argumentos, fatos e
informações contidos
em diferentes textos.
• Organizar
informações
representadas em
diferentes formas
de conhecimento
disponíveis para
construção de
argumentação
consistente.
• Conviver, crítica e
ludicamente, com
situações de produção
de textos, atualizado
em diferentes suportes
e sistemas de
linguagem – escrita,
oral, imagética, digital,
entre outras.
• Demonstrar
capacidade de reflexão
sistemática sobre a
língua e a linguagem.
• Aproveitar os
conhecimentos
desenvolvidos na
escola para elaboração
de propostas de
intervenção solidária na
realidade, respeitando
os valores humanos
e considerando sua
diversidade sociocultural.

• Ler e escrever
com proficiência.
• Utilizar a língua de
forma competente
em diversas
situações de
comunicação.
• Situar a Língua
Portuguesa no
tempo e no espaço,
a partir de sua
história e formação.
• Reconhecer o
papel da cultura
brasileira na
formação da
identidade cultural
de seus sujeitos.
• Compreender as
funções sociais do
texto.
• Reproduzir textos
lidos, por meio
de operações
intertextuais.
• Compreender,
analisar e criticar
o conteúdo
de diferentes
modalidades
textuais.
• Extrair
informações do
texto que permitam
atribuir sentido e
refletir sobre o uso
da gramática textual.
• Compreender
e interpretar
textos históricos e
literários.

Eixo Linguagem
• O signo linguístico. O texto e
a produção de sentido: autor,
locutor, enunciador, leitor virtual,
alocutário, destinatário.
• Intencionalidade,
conhecimento compartilhado e
aceitabilidade.
• Intertextualidade implícita e
explícita.
• Funções da linguagem.
• Denotação e conotação.
• Variantes linguísticas.
• Gêneros textuais: relato,
conto, crônica, notícia,
relatório, artigo científico, textos
publicitários.
• Semântica: ambiguidade,
figuras de linguagem,
sinonímia, antonímia, paronímia,
homonímia, hiponímia,
hiperonímia.
Eixo Conhecimento Linguístico
• Origem da Língua Portuguesa.
• A influência indígena e
africana na formação da Língua
Portuguesa do Brasil.
• Teoria literária: conceito de
Literatura, definição do método e
do objeto de pesquisa literários.
Eixo Cultura, Sociedade e
Educação
• Literatura Medieval
Portuguesa.
• O Ciclo Humanístico e
Renascentista e a literatura
portuguesa. O contexto das
navegações.
• A América Pré-colombiana e a
produção cultural do homem da
pré-história brasileira.
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HABILIDADES
• Compreender e interpretar textos históricos e literários.
• Revisar os próprios textos e reescrevê-los numa ação
epilinguística. • Identificar as funções da linguagem,
apontar marcas de variantes linguísticas de natureza
sociocultural, regional, de registro ou de estilo.
• Explorar as relações entre a linguagem coloquial e a
formal nos diferentes textos.
• Construir argumentos consistentes a partir de
informações para usos diversos.
• Relacionar textos literários a partir de concepções
estéticas, estilo do autor e contexto histórico-social,
político e cultural; estabelecer relações entre eles e
seus distintos contextos, inferindo as escolhas de
temas, gêneros, discursivos e recursos expressivos dos
autores.
• Executar, a partir das orientações contidas no texto ou
ilustração, os procedimentos necessários à realização
de um experimento ou fenômeno de natureza científica
ou social.
• Ajuizar questões acerca de temas diversos,
relacionados à bioética, à diversidade cultural e à política,
apresentando argumentos consistentes que legitimem
seu ponto de vista.
• Solucionar problemas da sociedade em que está
inserido, numa atitude de gerência de sua casa, vida,
bairro, cidade.
• Ouvir opiniões diversas sobre como atuar em
situações-problema e como tomar decisões, construindo
argumentações consistentes.
• Pesquisar temas relevantes da contemporaneidade,
empreendendo as etapas metodológicas da pesquisa, e
apresentar os resultados dessa em forma de pequenos artigos.

CONTEÚDOS/
TÓPICOS
• Conceito de
colonialismo e
neocolonialismo.
A literatura dos
viajantes e a literatura
informativa sobre o
Brasil.
• Conceito de
aculturação. A
inquisição e seus
efeitos maléficos
sobre a cultura
brasileira: delação,
bisbilhotice, hipocrisia
e preconceito.
• Arte barroca
portuguesa e
brasileira. O barroco
mineiro. Arcadismo
português e brasileiro.
• A arcádia mineira e
a inconfidência.
• Metodologia
científica e normas
básicas da ABNT.

Fonte: ESPÍRITO SANTO (2009)
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Nesse sentido, ao trabalhar conceitos de variação linguística
com as turmas-alvo, os alunos já tinham estudado anteriormente
parte do percurso histórico da língua portuguesa, bem como as influências linguísticas indígena e africana no português brasileiro. Dessa
forma, a compreensão de que as línguas variam basicamente sob
os aspectos geográfico, histórico, social e situacional não representou obstáculos para grande parte do grupo pesquisado. Assim, o
caminho natural foi levá-los a refletir sobre o uso de gírias e verificar
como elas estão inseridas no campo da variação linguística.
Em sala, fizemos a exposição dialogada sobre gírias e assistimos a algumas reportagens abordando o tema de forma descontraída, o que contribuiu para a evolução da discussão do tema na
sequência. De início houve certa desconfiança por parte de alguns
adolescentes no tocante à pertinência do conteúdo relativo às
gírias nas aulas de Língua Portuguesa, já que para eles o fenômeno
gírio se dá fora do contexto escolar, apesar de empregarem gírias
no trato informal com os colegas e professores dentro e fora da
escola. Porém, após discussão e esclarecimentos a maior parte dos
educandos se interessou pelo assunto e pela sua presença como
conteúdo a ser estudado nas aulas, participando ativamente das
discussões empreendidas.
Objetivando aproximar o saber acadêmico do conhecimento
popular, propomos a construção de um dicionário de gírias, em que
cada grupo de alunos ficaria livre para escolher o grupo social de
seu interesse54. A proposta discutida com os alunos visava produzir
uma sequência de gírias com a estrutura semelhante a de um dicionário. Chegamos ao quantitativo de 40 (quarenta) gírias/verbetes
que deveriam vir acompanhadas(os) de significados e/ou sinônimos

54. Nesse momento não interferi na formação dos grupos para o trabalho que seria realizado,
nem na escolha do segmento/grupo social a ser pesquisado, deixando os alunos à vontade para
se agruparem e discutirem acerca da temática a ser abordada.
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compreensíveis ao grande público, além de uma frase de aplicação
como forma de exemplificar a ocorrência da gíria selecionada.
Estipulamos o prazo de 10 (dez) dias para a pesquisa e, em
sala, os alunos discutiram a seleção dos verbetes e os significados/
sinônimos para eles, além de construírem as frases exemplificadoras. Vários grupos sociais foram representados nesta pesquisa.
Os grupos formados pelos alunos trouxeram para discussão gírias
referentes a estilos musicais (como funk, rock, hip hop, sertanejo),
tribos urbanas (skatistas, capoeiristas, LGBT, surfistas) e regionais
(gírias capixabas, mineiras, baianas, cariocas e paulistas). Foi um
importante momento de troca de saberes entre discentes e docente,
uma vez que uma parcela significativa das gírias apresentadas por
eles era desconhecida por mim.
Tivemos, no processo de orientação dos trabalhos em sala, a
oportunidade de esclarecer dúvidas que surgiam em relação à ortografia, pontuação, acentuação gráfica, ordem alfabética e concordância entre os termos das frases elaboradas pelos alunos, além
de sugerir modificações na estrutura dessas frases visando melhor
entendimento por parte do público que iria ter acesso ao trabalho
desenvolvido por eles.
Após o término da etapa de formalização e seleção das
gírias, os alunos dispuseram o conteúdo em folhas A4 e ilustraram
o trabalho conforme o tema da pesquisa realizada para a organização de uma exposição dos dicionários de gírias para a comunidade escolar, no pátio principal da instituição. Alguns alunos se
disponibilizaram a organizar a exposição, com a preparação de
um painel de 3,5m x 2m ornamentado por eles sobre o vocabulário
gírio. Após a conclusão dos trabalhos, os alunos dos três turnos da
escola puderam acessar e apreciar as produções das turmas participantes do projeto.
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Para a escrita desse trabalho solicitei a alguns alunos55
participantes do projeto um depoimento escrito via e-mail sobre
a produção dos dicionários de gírias, trazendo contribuições a
respeito da pertinência do tema em sala de aula, da autonomia e
protagonismo discente, da interação entre os membros dos grupos
organizados e com espaço para a apresentação de críticas e/ou
sugestões para aprimoramento do projeto em tela.
A estrutura tradicional ainda em voga em muitas escolas no
Brasil, que insiste em priorizar modelos conservadores de ensino,
centrados na figura do professor-fonte, foi criticada pelo aluno L.S.P,
apontando a relevância da parceria entre discentes e docente para
o encaminhamento do projeto.
[...] Muitas vezes os temas abordados em sala de aula não atraem
a atenção de todos na turma e fugir do padrão rotineiro abordando
temas diferenciados torna o aprendizado mais interessante e dinâmico. A relação entre aluno e professor é importante em toda instituição de ensino, porém atualmente um grande problema que
acontece nas salas de aula é o aluno que não sai da sua zona de
conforto, ou seja, é aquele ser que fica dependente do professor para
todas as ações acadêmicas. [...] Explorar a troca de informações
entre professor e alunos desde cedo é importante para que o jovem
perceba sua responsabilidade de participar ativamente das aulas.

Em relação à valorização da pluralidade cultural a discente
C.O.D enfatiza que o trabalho com o dicionário de gírias possibilitou
conhecer a história da capoeira, tema pesquisado pelo seu grupo,
e entender a origem de algumas gírias que já se incorporaram à
linguagem comum. Por fim, entende ser necessário transcender o
ambiente escolar na busca pelo conhecimento da cultura do outro e
pela valorização das identidades culturais.

55. Nessa ocasião os alunos que contribuíram espontaneamente com seus depoimentos já
haviam terminado o ensino médio e estavam cursando o ensino superior em universidades
públicas e/ou privadas, matriculados nos cursos de graduação em Direito, Enfermagem,
Comunicação Social e Medicina Veterinária. Seus nomes serão abreviados para preservação de
suas identidades.
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O trabalho com gírias abriu um leque de oportunidades para o conhecimento mais aprofundado da história da capoeira. Entendemos
muitas expressões que utilizamos, mas não sabíamos de onde
vinham, como por exemplo “macaco velho” ou “mandiga”. Acredito
que seja de extrema importância que o tema seja tratado em sala de
aula para que o patrimônio cultural seja preservado, mantendo viva
a memória dos povos que nos antecederam. [...] Sugiro que o tema
abranja não apenas o público estudantil, mas possa ir tomando
espaço nas mídias sociais, televisivas e impressas para que alcance
a sociedade como um todo, pois projetos com essas temáticas
ajudam na preservação da identidade cultural da sociedade.

A possibilidade de trazer para o contexto escolar experiências
vivenciadas no núcleo familiar e em sua comunidade e a viabilidade
de compartilhar parte de sua bagagem cultural com os colegas
foram destacadas pela aluna B.O.S em seu depoimento.
Tivemos independência na escolha do tema [gírias antigas], meu
conhecimento se amplificou mais para tentar buscar algo que está
relacionado com o que eu vivencio, pois moro com minha avó e
ouço sempre algumas gírias e até as repito. Então ocorreu uma
identificação com a escolha deste tema e por ser algo que escolhi,
tive gosto de pesquisar sobre. Usamos a internet para pesquisar as
gírias e fizemos perguntas a parentes de idade mais avançada. [...]

A aluna S.G.O. destacou a importância da autonomia que os
grupos tiveram para a realização do trabalho em sala e da relevância
do estudo de gírias para o enfrentamento do preconceito linguístico
na sociedade.
[...] A autonomia que tivemos foi de extrema importância, pois
fizemos um trabalho sem tantas regras, o que não nos impediu de
tentar fazer o melhor que pudéssemos. Pelo contrário, nos deu mais
liberdade para a elaboração do mesmo. [...] O que percebemos é
que um grupo sempre tem sua identidade, e a gíria confirma isso.
Provavelmente, se chegássemos para presenciar uma roda de
capoeira [grupo social escolhido pelo grupo], não entenderíamos as
gírias utilizadas. [...] É de extrema importância que esse assunto seja
abordado em sala de aula, principalmente devido ao preconceito em
relação aos menos favorecidos, que para a sociedade são os que
mais fazem uso da gíria. [...]
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A troca de saberes e a soma de esforços entre docente e
discente no sentido de promover o trabalho foram apontadas pela
estudante J.S. De fato, o aprendizado foi recíproco pois não foram
raros os casos em que as gírias trabalhadas no projeto e trazidas
pelos estudantes, frutos de suas experiências pessoais ou mesmo
coletadas de outras formas, não eram conhecidas por mim. Tivemos,
assim, oportunidade de partilhar conhecimentos numa perspectiva
de horizontalidade na relação ensino/aprendizagem.
[...] Com a pesquisa sobre gírias caipiras pudemos perceber a
diversidade da linguagem utilizada ao nosso redor. Esse trabalho
de pesquisa abordou as variantes linguísticas, gírias e jargões de
muitos grupos da sociedade. Pudemos escolher o tema e trocar
informações com os colegas e com o professor. Suas dicas e palavras de incentivo foram importantes para que o grupo planejasse e
executasse o dicionário de gírias.

A perspectiva de trabalho colaborativo docente x discente
adotada como premissa metodológica na pesquisa ensejada na
mencionada instituição escolar é corroborada por Tinoco (2010, p.
299), pois, segundo a autora, essa perspectiva “favorece a distribuição de poder: o planejamento das atividades é coletivo, as
atribuições são distribuídas, os resultados são compartilhados, o
replanejamento das ações é compartilhado”. Com efeito, o trabalho
em grupo requer diversificadas formas de participação entre os
componentes e “dada a cooperação mútua entre os membros na
realização das tarefas, o que determinado componente não faria
sozinho passa a ser viabilizado pela soma de competências da
equipe.” (TINOCO, 2010, p. 299).

Considerações finais
Diante do exposto até aqui, percebemos que há ainda um
longo caminho a ser percorrido por docentes e gestores educa-
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cionais em relação à implementação de políticas linguísticas que
valorizem a pluralidade cultural no contexto escolar. Certo é que
muitos professores já despertaram para uma perspectiva que foge
ao contexto tradicional e rígido em relação à participação discente
na construção de saberes e fazeres.
O trabalho exemplificado neste estudo, produzido em
conjunto pelo docente e pelos discentes, corrobora a tese de Tinoco
(2010) acerca da possibilidade de um paulatino reposicionamento
identitário do professor, não mais como detentor absoluto do saber.
Nas palavras de Tinoco (2010, p. 300), ao mencionar o trabalho
colaborativo realizado entre professores e alunos na cidade de
Nova Cruz/RN, “eles [professores e alunos] agiram como parceiros,
não ocupando os papéis sociais estáticos de ‘aquele que aprende’
e ‘aquele que ensina’”.
Entretanto, ao mesmo passo, há desafios a serem ultrapassados, como apontados pela mencionada autora, a saber: ensino
de língua que considere a pluralidade cultural do indivíduo, a
aproximação constante das referências de cultura local e o saber
acadêmico (educação formal) e o aperfeiçoamento docente (em
sua formação, prioritariamente) na busca de um profissional que
faça de sua prática profissional um exercício de reflexão, isto é, um
professor-pesquisador.
Por fim, cabe à escola não desconsiderar a bagagem
linguística (popular e pessoal) que o aluno traz para a instituição.
Ao contrário, ela deve valorizá-la e validá-la, mostrando que a sua
linguagem é rica em intenções e em significados. Contudo, deve
ensinar também a norma prestigiada socialmente. Dessa forma, o
ensino da língua materna propiciará condições para que o aluno
desenvolva sua competência discursiva, entendida como a capacidade de “utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes
efeitos de sentidos e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita” (BRASIL, 1998, p. 23).
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Introdução
Estudos linguísticos modernos, de vertente mais funcional,
concebem que a língua é viva, possuindo variações, sendo estas
ocorridas devido à época, às pressões sociais, situações geográficas,
influências de outras línguas, entre outros condicionantes. A
Sociolinguística Variacionista, a partir dessa concepção de língua,
viva e em constante mudança, observa, em suas pesquisas,
sobretudo, as influências linguísticas e não linguísticas que
condicionam o uso de uma ou outra variante. Para saber quais são
os condicionantes que influenciam um uso em detrimento de outro,
é utilizado o método de análise quantitativa, cujo objetivo é auxiliar
o pesquisador a averiguar com maior precisão a sua análise em
relação às influências sobre o uso de uma variante.
A partir dos estudos linguísticos e da maneira de se conceber
a língua como em constante mudança e como fenômeno social, foi
pensado em trazer esse novo olhar para as salas de aula, extrapolando, assim, a academia. Com isso, depois de muitas discussões,
em 199856, vemos algumas contribuições dessas pesquisas nitidamente nos PCN de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental nos
terceiros e quartos ciclos, pois levantam-se nesses documentos questões como, por exemplo, a variação dialetal e o preconceito linguístico.
Posta essa síntese, neste capítulo, utilizaremos a
Sociolinguística Variacionista como base de estudo e traremos reflexões acerca de como o ensino da variação linguística poderia ser
abordado em sala de aula, de acordo com os PCN, e como tem sido
sua prática, conforme os livros didáticos do sexto e sétimo anos
dos autores Cereja e Magalhães, em circulação na rede municipal
de Serra, no estado do Espírito Santo (ES), nos anos de 2014 a
56. O PCN de 1998 para o ciclo três e quatro é o vigente nos dias atuais.
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2016, livro esse aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e escolhido pelos docentes.
Isso posto, este texto possui a estrutura composta por cinco
partes que são: (1) a teoria da variação e mudança linguística; (2)
a Sociolinguística para os PCN; (3) a variação linguística e o seu
reflexo na variação da expressão do sujeito pronominal para o livro
didático Português: Linguagens e para as gramáticas tradicionais;
(4) estudos sociolinguísticos sobre o sujeito pronominal; (5) considerações finais.

A teoria da variação e mudança linguística
A Sociolinguística Variacionista, também conhecida como
Teoria da Variação e mudança linguística, começa a ganhar destaque
no campo dos estudos linguísticos no final da década de 50 e início
da de 60. O marco inicial dessa teoria se deu numa conferência
ocorrida em 1964, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
(BRIGHT, 1974 [1966]; CAMACHO, 2013).
Um dos estudos pioneiros da área foi o de Fisher (1974
[1958]), ao investigar a variação entre –ing e –in na fala de vinte e
quatro crianças da Nova Inglaterra. O autor observa nesse estudo
que as meninas utilizavam mais a variante –ing, se comparada com
os meninos, que utilizavam mais a variante –in. Contudo, um menino
considerado pelos professores “aluno exemplo” utiliza mais a
variante –ing. Ao observar a amostra referente a fala deste menino, o
estudioso verifica que o garoto muda sua forma de falar a depender
da ocasião, utilizando mais a forma –ing no teste de apercepção
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temática verbal57 e mais –in na entrevista informal58. Esse estudo,
ressalta, entre outros fatores, que o falante muda sua forma de falar
a depender da ocasião.
Posteriormente a esse estudo, na década de 60, Labov (1963)
investiga, em sua dissertação, a variação sonora dos ditongos (ay) e
(aw) na Ilha de Martha’s Vineyard, em Massachussetts, EUA. O autor
observa as motivações sociais para a mudança sonora, verifica em
seus resultados que a centralização é posta a depender da atitude
positiva ou negativa que o falante faz a respeito da ilha, isto é, se o
informante vê a ilha de maneira positiva faz mais centralização dos
ditongos do que os que veem a ilha de forma negativa.
A Teoria da Variação e Mudança Linguística, com os estudos
desses pesquisadores apontados anteriormente e outros estudiosos que foram convidados para o congresso, surgiu rompendo
com teorias que existiam no campo da linguística: o estruturalismo
e o gerativismo. Essas correntes, grosso modo, concebiam a língua
como resultado de regras categóricas, ou seja, a língua era vista
estruturada de maneira homogênea. Além disso, essas correntes
não a observavam em uso, assim, a focalizavam de maneira desvinculada do contexto social, compreendendo a variação linguística
como um caos linguístico e, por isso, não passível de estudo. (Cf.
COELHO et.al, 2015; CAMACHO, 2012).
Em oposição a essas correntes, surge a Sociolinguística
Variacionista, a qual começa a estudar a língua em seu contexto de
uso e compreendendo a variação linguística não como aleatória ou
caótica, mas, sim, possível de ser sistematizada. Para tal sistematização, descreve-a através de uma metodologia quantitativa, levando-se em conta a comunidade de fala, a comunidade de prática, o
57. As crianças deviam produzir estórias iniciadas a partir de pequenas feitas pelo próprio pesquisador (FISCHER, 1974, p.88).
58. Algumas crianças deviam falar sobre suas atividades recentes (FISCHER, 1974, p.88).
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contexto linguístico, as construções sociais (gênero/sexo, escolaridade, idade, classe social), as influências de outras línguas em sua
formação, a época e o seu quadro histórico, político e econômico.
(LABOV, 2008 [1972]; TARALLO, 2009). Labov (2008 [1972]) ressalta:
O ponto de vista do presente estudo é o de que não se pode entender
o desenvolvimento de uma mudança linguística sem levar em conta
a vida social da comunidade em que ela ocorre. Ou, dizendo de
outro modo, as pressões sociais estão operando continuamente
sobre a língua, não de algum ponto remoto no passado, mas como
uma força social imanente agindo no presente vivo (p.21).

A partir dessa noção do que é a Sociolinguística Variacionista
e de como foi seu surgimento, passaremos para o próximo tópico, o
qual mostrará como ela começa a ser inserida nas escolas.
Sabemos que na educação básica um dos suportes que os
professores de língua portuguesa utilizam em sala de aula são os
PCN de língua portuguesa, as gramáticas tradicionais e os livros
didáticos. Portanto, no próximo tópico, abarcaremos como esses
suportes veem a sociolinguística e a variação do sujeito pronominal.

A sociolinguística para os Parâmetros Nacionais Curriculares
de Língua Portuguesa do terceiro e quarto ciclo do ensino
fundamental
Os PCN constituem um documento que serve de apoio à
construção do projeto educativo das escolas públicas e privadas e
pode ser considerado, de certa forma, um tipo de política linguística
educacional. Sendo assim, em tese, ele serve para auxiliar as práticas
pedagógicas docentes, os planejamentos de aulas e as análises e
seleções de materiais didáticos e de recursos tecnológicos.
Esse documento surge como resultado de longas discussões
de vários especialistas da área de língua portuguesa, educadores
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e professores tanto de instituições governamentais, quanto não-governamentais. A construção dos PCN se deu, primeiramente, com
a elaboração de documentos preliminares que foram debatidos e
analisados por professores atuantes em diferentes graus de ensino,
por especialistas da educação e de outros campos de estudo.
Posteriormente, as críticas foram aglutinadas para a elaboração da
atual versão que está vigente desde 1998. (BRASIL, 1998)
Desde os objetivos do documento, é procurado deixar
evidente o respeito às diversidades, pauta essa debatida por anos
tanto por linguistas, como pelos movimentos sociais e pelos direitos
humanos. Assim, notamos que um dos conteúdos a serem vistos
nesse documento a respeito do campo dos estudos linguísticos é,
especialmente, o respeito às diversidades linguísticas e a quebra,
portanto, do preconceito linguístico.
A partir da síntese do que é o documento em si, elucidaremos,
nos próximos parágrafos, como é abordada a variação linguística
nesse documento, levando-se em conta suas especificidades. No
próprio documento, há um tópico relativo à variação linguística.
Na parte voltada ao aprender e ensinar língua portuguesa na
escola, há o seguinte excerto que dialoga com a sociolinguística:
Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz
de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos
de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução
oral e escrita. É o que aqui se chama de competência lingüística e
estilística. Isso, por um lado, coloca em evidência as virtualidades
das línguas humanas: o fato de que são instrumentos flexíveis que
permitem referir o mundo de diferentes formas e perspectivas; por
outro lado, adverte contra uma concepção de língua como sistema
homogêneo, dominado ativa e passivamente por toda a comunidade
que o utiliza. Sobre o desenvolvimento da competência discursiva,
deve a escola organizar as atividades curriculares relativas ao ensino-aprendizagem da língua e da linguagem. (BRASIL, 1998, p.23).

SU MÁR I O

319

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Notamos, nesse trecho, que devem ser observadas, nas
aulas de língua portuguesa, as condições que influenciam no uso
da língua tanto escrita, quanto oral, e isso é imprescindível para o
ensino. Para tal, mais à frente do documento, há uma seção acerca
da reflexão sobre a linguagem, que parece completar tal trecho,
aborda como o professor poderia trabalhar com as diversas situações em que determinados elementos linguísticos são expressos
Deve-se ter em mente que tal ampliação não pode ficar reduzida
apenas ao trabalho sistemático com a matéria gramatical. Aprender
a pensar e falar sobre a própria linguagem, realizar uma atividade
de natureza reflexiva, uma atividade de análise lingüística supõe
o planejamento de situações didáticas que possibilitem a reflexão
não apenas sobre os diferentes recursos expressivos utilizados pelo
autor do texto, mas também sobre a forma pela qual a seleção de
tais recursos reflete as condições de produção do discurso e as
restrições impostas pelo gênero e pelo suporte. Supõe, também,
tomar como objeto de reflexão os procedimentos de planejamento,
de elaboração e de refacção dos textos. (BRASIL, 1988, p. 27/ 28).

Em continuidade ao documento há, então, a parte voltada
para as implicações da questão da variação linguística para a
prática pedagógica. No tocante a isso, os PCN definem variação
linguística como:
[...] constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis.
Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer
ação normativa. Assim, quando se fala em Língua Portuguesa está
se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades.
Embora no Brasil haja relativa unidade lingüística e apenas uma
língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de
palavras, de morfologia e de construções sintáticas, as quais não
somente identificam os falantes de comunidades lingüísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala. Não existem, portanto, variedades fixas: em um mesmo
espaço social convivem mescladas diferentes variedades lingüística,
geralmente associadas a diferentes valores sociais. [...] O uso de uma
ou outra forma de expressão depende, sobretudo, de fatores geográficos, socioeconômicos, de faixa etária, de gênero (sexo), da relação
estabelecida entre os falantes e do contexto de fala. A imagem de
uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem,
subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos
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manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre o que se
deve e o que não se deve falar e escrever, não se sustenta na análise
empírica dos usos da língua. (BRASIL, 1998, p.29).

Em sequência, o documento começa a desconstruir o paradigma dicotômico entre fala e escrita e também sobre língua padrão.
Com isso, depreendemos que o ensino seja reflexivo, dialogando
com a quebra de preconceito:
Contudo, não se pode mais insistir na idéia de que o modelo de
correção estabelecido pela gramática tradicional seja o nível padrão
de língua ou que corresponda à variedade lingüística de prestígio.
Há, isso sim, muito preconceito decorrente do valor atribuído às
variedades padrão e ao estigma associado às variedades não-padrão, consideradas inferiores ou erradas pela gramática. Essas diferenças não são imediatamente reconhecidas e, quando são, não
são objeto de avaliação negativa. [...] Para cumprir bem a função
de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se de
vários mitos: o de que existe uma forma correta de falar, o de que
a fala de uma região é melhor da que a de outras, o de que a fala
correta é a que se aproxima da língua escrita, o de que o brasileiro
fala mal o português, o de que o português é uma língua difícil, o de
que é preciso consertar a fala do aluno para evitar que ele escreva
errado. (BRASIL, 1998, p.31).

Após essa breve síntese do que mostram os PCN, material-base das aulas e de escolha do livro didático, a seguir, faremos
uma análise acerca dos livros do sexto e sétimo anos, da coletânea “Português e Linguagens”, de Cereja & Magalhães (2012),
observando como é o ensino da variação linguística e o ensino da
expressão do sujeito pronominal.

A variação linguística no livro didático do sexto ano
O estudo do material didático usado no ensino regular
da Educação Básica mostra a importância do modo como tais
conceitos estão chegando às escolas. Em muitos casos, não estão

SU MÁR I O

321

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

associados ao cotidiano dos estudantes, sendo descartadas as
variações linguísticas presentes no meio social no qual o estudante
está inserido.
Analisamos o material didático dos sextos e sétimos anos
da rede municipal de Serra, município do estado do Espírito Santo,
para observarmos como a variação linguística e a expressão
dos sujeitos pronominais são tratadas. Vale destacar que o tema
variação linguística é abordado no sexto ano; já os tipos de sujeitos
são abordados no sétimo ano (o qual será discutido mais à frente).
Portanto, fazemos a análise desses temas em dois livros de William
Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, um do sexto e outro
do sétimo ano.
A variação linguística no livro didático (LD) Português
Linguagens, do sexto ano, de Cereja e Magalhães, é abordada
como formas distintas que uma língua apresenta devido às razões
sociais, culturais e regionais. Os autores discutem o uso formal ou
informal da língua e abordam a norma padrão, considerando-a uma
forma de acesso às variedades consideradas de prestígio, conforme
podemos observar no trecho seguinte:
Acesso às variedades de prestígios: questão de cidadania!
Você já percebeu como algumas pessoas simples, sem instrução
e sem facilidade pra se expressar ficam tímidas diante de outras
pessoas que falam com clareza e fluência?
Ter acesso às variedades linguísticas prestigiadas socialmente e
saber se expressar por meio delas tem sido um privilégio de poucos,
mas é um direito de todo cidadão. Conhecendo a norma-padrão
e apropriando-se de variedades de prestígio social, o cidadão fica
em pé de igualdade linguística com as outras pessoas e, assim,
torna-se mais fácil ouvirem sua voz e respeitarem seus direitos.
(CEREJA; MAGALHÃES, 2012, p.38).

A partir do trecho exposto por esse LD, vemos que, para os
autores, as pessoas que falam de forma menos prestigiada são
pessoas com dificuldades de falar com “clareza” e “sem instrução”.
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Sabemos, no entanto, que não é isso o que ocorre no dia a
dia. As pessoas que não tiveram acesso às variedades linguísticas
de prestígio não têm dificuldades de falar e de se expressar de forma
clara quando se deparam com alguém que domina a linguagem
considerada “padrão”. Entretanto, o que de fato acontece é que
muitas vezes pessoas que não dominam a variedade considerada
de prestígio são vistas com preconceito pelas que dominam essa
variedade. Esse preconceito linguístico está, portanto, fortemente
associado ao preconceito social existente.
Vale ressaltar que esse livro aprovado pelo PLND, escolhido
por professores, não dialoga com o que consta nos PCN, documento este que deveria ser utilizado como base para se aprovar um
livro ou não, o que parece ter sido desconsiderado, uma vez que
o que se tem mostrado neste material didático é nada mais, nada
menos, que um reforço a um preconceito já embutido na sociedade,
e não a quebra dele, o que, de fato, deveria ser a base das aulas de
Língua Portuguesa.
Em outra parte do LD, os autores apresentam aos estudantes
que, dependendo da situação, nos expressamos de formas linguísticas diferentes:
Formalidade e informalidade: graus de monitoramento
Às vezes, mesmo sem perceber, falamos em determinadas situações
de modo diferente do habitual. Por exemplo, quando falamos em
público, quando, em busca de emprego, somos entrevistados,
quando conversamos com pessoas mais instruídas do que nós
ou com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada. Nessas
situações, monitoramos mais o que dizemos, evitando gírias,
expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstrem
intimidade com o interlocutor, como fofinha, safado, pra caramba,
dia de cão, é um saco, etc., e por isso nossa fala se aproxima mais
da norma-padrão. Quando isso ocorre, dizemos que a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando, entretanto, ela apresenta
menor monitoramento, dizemos que a língua é informal. (CEREJA;
MAGALHÃES, 2012, p.41).
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Neste segundo trecho do LD, vemos que os autores tentam
incorporar, de certa maneira, o que Labov (2001) nomeia como
graus de atenção prestado à fala, também chamado monitoramento
linguístico. No entanto, os autores não informam como se daria
esse grau de monitoramento, se ele se daria em todas variantes
consideradas não- padrão. Estudos linguísticos têm mostrado que
os falantes monitoram mais ao falar em determinadas ocasiões em
fenômenos linguísticos considerados acima do nível da consciência,
definidos por Labov (1994, p.78) como aqueles que estão relacionados tanto aos níveis de avaliação social, quanto às posições dos
falantes na hierarquia socioeconômica.
Ao tratar a respeito disso, faltou, então, os autores problematizarem o motivo pelo qual o falante muda seu modo de falar.
Questionamos, portanto: mudamos nosso modo de falar por qual
motivo? Seria para não sofrermos preconceito linguístico? É algo, de
fato, natural, assim como o livro de Cereja & Magalhães menciona?
Em síntese ao exposto no livro didático, aprovado pelo PLND,
escolhido por professores, constatamos que ele não dialoga com
o que consta nos PCN, documento este que deveria ser utilizado
como base para se aprovar um livro ou não, o que parece ter sido
desconsiderado, uma vez que o que se tem mostrado neste material didático é nada mais, nada menos, que um reforço a um preconceito já embutido na sociedade, e não a quebra dele, o que, de fato,
deveria ser a base das aulas de Língua Portuguesa.

A variação da expressão do sujeito pronominal no livro didático
do sétimo ano
Em busca do conteúdo expressão do sujeito pronominal no
livro didático, conteúdo esse abordado no sétimo ano, encontramos
somente a seguinte atividade:
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O sujeito desinencial é bastante empregado em nossa língua,
porque torna as frases mais econômicas, isto é, mais sintéticas,
e costuma dar aos textos um dinamismo maior. Na tira, há sujeito
desinencial em “(eu) Juro”, “(eu) não mexi”,”(eu) só desmontei”. O
texto seguinte, por exemplo, está enfadonho, cansativo, em razão
da repetição de sujeitos explícitos. Leia-o e depois reescreva-o,
transformando, quando possível, os sujeitos explícitos em sujeitos
desinenciais. Faça as adaptações que forem necessárias. Eu e
meu primo Rafael nós combinamos nos encontrar com minha prima
Helena no shopping. Eu, meu primo Rafael e minha prima Helena
queríamos ver um filme. Eu e meu primo Rafael chegamos antes e
nós ficamos esperando minha prima Helena na entrada do cinema
(...). (CEREJA & MAGALHÃES, 2012, p.100/101).

A atividade exposta limita o estudante, ao responder a
questão, a não expressar os sujeitos pronominais. Para os autores, o
uso do sujeito pronominal é considerado “cansativo” e “enfadonho”.
Sendo assim, não consideram o contexto semântico em que foi
empregado o sujeito pronominal, isto é, um relato de uma situação
vivenciada por uma pessoa, ou seja, um contexto de informalidade
em que não é favorecido o uso da norma-padrão. Assim, os autores
se contradizem, não trazendo um avanço e, sim, um retrocesso. A
questão, ainda, é simplesmente de decodificação do uso do sujeito
desinencial, ignorando os gêneros textuais e os estilos discursivos,
mencionados na coletânea do livro no ano anterior.
No tópico a seguir, será abordado como esse conteúdo é
visto por alguns gramáticos renomados e que os professores os
utilizam também como base em sala de aula.

A variação entre presença ou ausência da expressão preenchida
do sujeito pronominal para as gramáticas tradicionais
As gramáticas servem de material auxiliar aos professores de
Língua Portuguesa para suas aulas. Devido a isso, buscamos em
gramáticas renomadas como elas abordam a expressão variável do
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sujeito pronominal. De maneira geral, observamos uma tradição que
mostra as formas linguísticas existentes e explicita qual é a forma que
deve ser usada e quando. Porém, a forma por vezes aconselhada
a ser utilizada, não é a utilizada corriqueiramente tanto na escrita,
quanto na fala. Com isso, notamos um certo afastamento da tradição
gramatical e dos estudos linguísticos, como veremos a seguir.
Segundo Rocha Lima (2011, p. 395), a elipse pronominal é
preferida, porém é aceita a expressão de sujeitos pronominais nos
seguintes casos:
ELIPSE DO SUJEITO PRONOMINAL
Por serem explícitas nossas desinências verbais, é comum a elipse
do sujeito pronominal:
“- Queres talvez que vá acordar Carlos, para que me faça o favor de
aceitar minhas prendas?” (JÚLIO DINIS)
Quando o sentido não distingue, evite-se a ambiguidade pela
expressão do sujeito; tal se dá entre as formas da 1ª e 3ª pessoas do
singular do imperfeito, e do mais-que-perfeito do indicativo; futuro
do pretérito; presente, imperfeito e futuro do subjuntivo, e infinitivo
pessoal: lia, lera, leria, leia, lesse, ler.
A ênfase, o vigor da expressão, frequentemente querem o sujeito
expresso.

Isso posto, notamos que, para esse gramático, só devemos
expressar o sujeito em casos específicos, que são: para sanar ambiguidade e para dar ênfase. Quanto à elipse do sujeito, que ocorre
por conta da desinência verbal, Rocha Lima dá indícios de ser esse
o uso recomendado do pronome-sujeito.
De acordo com Evanildo Bechara (2009, p. 592):
[...] Não se há de considerar elipse a omissão do sujeito léxico, já
que ele está indicado na desinência verbal, o sujeito gramatical.
A necessidade de explicitação do sujeito gramatical mediante um
sujeito explícito é ditada pelo texto; a rigor, portanto, não se trata
da “elipse” do sujeito, mas do “acréscimo” de expressão que identifique ou explicite a que se refere o sujeito gramatical mediante os
pronomes de 1ª e 2ª pessoas do singular e do plural.
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Para Bechara, não é preciso expressar o sujeito pronominal
em casos em que já existe indicação pela desinência verbal, ou
seja, os pronomes eu, tu, nós e vós não precisam ser expressos. Ele
expõe, ainda, que só é necessário expressar ou não um sujeito que
já foi dito anteriormente no texto de acordo a necessidade apontada
pelo contexto.
Cunha e Cintra (2001, p.283) afirmam que a presença do
pronome sujeito deve ocorrer em casos específicos, que são:
a) quando se deseja, enfaticamente, chamar a atenção para a
pessoa do sujeito: [...] b) para opor duas pessoas diferentes [...] c)
quando a forma verbal é comum à 1ª e à 3ª pessoa do singular e,
por isso, se torna necessário evitar o equívoco.

Com essas referências, reiteramos, mais uma vez, que o
recomendado é a não expressão do sujeito pronominal. Sabemos,
entretanto, que tanto na escrita quanto na fala do português brasileiro expressamos cada vez mais o sujeito pronominal, o que não
vem escrito em nenhuma parte dessas gramáticas tradicionais. No
tópico seguinte, será mostrado como uma pesquisa sociolinguística que versa sobre a expressão variável do sujeito pronominal tem
observado tal fenômeno no português brasileiro.

Pesquisas feitas a respeito da expressão do sujeito pronominal:
suas contribuições
Paredes Silva (2007) estuda a expressão preenchida do
sujeito pronominal em gêneros textuais jornalísticos e constata
que a expressão preenchida do sujeito pronominal foi submetida a
influências, conforme os gêneros textuais. Em seus resultados, verifica que há diferenças nos seguintes gêneros textuais jornalísticos:
cartas, crônicas, notícias e artigos de opinião. Sendo as cartas mais
propícias à expressão preenchida; em segundo lugar, na escala
da expressão preenchida do sujeito pronominal, encontram-se as
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crônicas; em terceiro, as notícias e, por fim, o artigo de opinião com
maior desfavorecimento.
Duarte (1993), ao estudar peças teatrais cariocas, observa
que o Português Brasileiro, vem, ao longo do tempo, preenchendo
mais o sujeito pronominal. Segundo a autora, o PB vem deixando
de ser uma língua que não preenche sujeito devido à inserção de
formas nominais como pronomes, são eles: a gente, você e vocês. A
declinação verbal, que antes permitia se identificar o sujeito, passou
a não ser suficiente para determiná-lo. Com isso, o PB começou a
preencher cada vez mais o sujeito pronominal.
Outro estudo feito sobre o fenômeno em questão foi o de
Massariol (2018). A autora pesquisa a expressão do sujeito pronominal em cartas e cartões-postais capixabas e verifica que o sujeito
pronominal é mais preenchido nos trechos considerados subjetivos, que versam sobre pedido e amor, trechos considerados,
também, de maior envolvimento. Em contrapartida, quando a temática é objetiva, temas como negócios e notícia, preenchem menos
a expressão do sujeito pronominal. Esse estudo mostra, portanto,
que, a depender da ocasião, o informante usa mais ou menos
sujeito pronominal preenchido.
Um estudo voltado à fala foi feito por Yacovenco & Massariol
(2017). As pesquisadoras analisam a fala de uma mulher capixaba
de classe média alta em situações comunicativas diferentes, sendo
elas: assembleia estudantil, reunião de uma organização política e
conversa informal entre amigos. As autoras constatam, na análise
dos resultados, que a informante muda significativamente seu modo
de falar a depender da situação comunicativa, especialmente em se
considerando o interlocutor. Em seus resultados, verificam que a informante utiliza mais preenchimento do sujeito pronominal na conversa
informal entre amigos e menos na assembleia estudantil; quanto à
reunião, observa-se um ponto neutro de expressão preenchida.
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A partir desses estudos, podemos observar uma disparidade
do que temos encontrado nos materiais didáticos e do que tem sido
estudado cientificamente nos estudos linguísticos.

Considerações finais
Tomamos como ponto de partida deste capítulo um estudo
sobre como a heterogeneidade linguística é vista politicamente, isto
é, como tem sido tratada a variação linguística nos PCN de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental e como tem sido, de fato, veiculada nas propostas em um livro aprovado pelo PNLD, o qual vai na
contramão do que é estabelecido pelos PCN.
Nosso estudo girou em torno da variação e da mudança
linguística, tomando como foco principal um fenômeno linguístico
de variação pouco estigmatizado e que, portanto, esperávamos que
fosse abordado de outra maneira. No entanto, percebemos que o
livro, ao abordar tanto a variação linguística quanto a expressão
preenchida do sujeito pronominal, se comportou de modo a reforçar
o preconceito linguístico existente na sociedade, indo, assim, na
contramão do estabelecido pelos PCN, o que, nas palavras de
Scherre (2008), também, vai no sentido oposto ao empregado na
constituição federal de 1988:
[...] gostaria de registrar que o item III, do capítulo I (Dos direitos e
deveres individuais e coletivos) do título II (Dos direitos e Garantias
Fundamentais) da Constituição de 1988 diz que “ninguém será
submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante’’.
Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de
preconceito lingüístico pode buscar a lei maior para se defender,
tendo em vista que o preconceito lingüístico se configura como
um tratamento desumano e degradante – uma tortura moral.
(SCHERRE,2008, p.25).
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Diante desse cenário, precisamos avançar, talvez, por meio
de formações continuadas para professores, formações continuadas essas que contemplem os estudos linguísticos e que almejem
aguçar discussões acerca da variação linguística, permitindo, dessa
forma, uma reflexão em torno da língua. A partir disso, livros didáticos como esses poderão, provavelmente, no futuro, não ser os
escolhidos pelos professores e nem ser aprovados pelo PNLD.
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Introdução
“Quando me refiro a uma linguística crítica, quero, antes de mais nada,
me referir a uma linguística voltada para questões práticas. Não é a
simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria
teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso
trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para as nossas
vidas, para a sociedade de modo geral”.(RAJAGOPALAN, 2003, p.12)

Este texto é o resultado de uma reflexão que se iniciou nas
aulas de Tópicos Avançados em Linguística Aplicada, do Programa
de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do
Espírito Santo, conjugadas com minha própria experiência como
docente da rede de ensino público do estado do Espírito Santo e
com as percepções de colegas que também ensinam língua inglesa
como língua adicional. As palavras de Rajagopalan me inspiram
como professora de língua inglesa: o meu trabalho tem que ter
alguma relevância para a minha vida e para os meus alunos. Estas
reflexões mudaram o meu olhar em relação às aulas de Língua
Inglesa. Não se pode mais ficar na zona de conforto, fazendo as
mesmas coisas todos os dias como se tudo estivesse dando certo.
Aulas na correria para dar conta do conteúdo anual, metodologia
ultrapassada, conteúdos que não têm a menor relevância para a
realidade do aluno. Ouvir alguns colegas dizendo: “jamais gostaria
de ser professora de língua Inglesa, uma aula por semana, não se
aprende nem o nome dos alunos”.
Não adianta se fixar nos problemas, há que se buscar soluções para eles, criando estratégias. Segundo Rajagopalan,
[...] isso só vai acontecer, se a gente perceber e agir de acordo com
essa percepção nítida entre política linguística e o ensino de línguas.
Acho que precisamos atrelar as duas coisas cada vez mais. A gente
tem que pensar o ensino de línguas desde a abordagem, a metodologia a ser adotada em função da política linguística adotada no país.
Portanto, é o que eu digo, um professor na sala de aula tem a necessidade de atuar politicamente sim. É seu dever enquanto cidadão atuar
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politicamente e inclusive pensar a respeito de como a língua deve ser,
qual o lugar que a língua estrangeira deve ocupar na política geral.
Isso é um direito, um dever de cada cidadão, inclusive do professor na
sala de aula. Não dá para escapar disso. (informação verbal) 59

Foi refletindo acerca dessas questões que percebi a importância do livro didático para as aulas de língua Inglesa, pois, para
a realidade de muitas escolas, esta ainda é a ferramenta mais utilizada, já que, muitas vezes, faltam recursos gráficos, laboratórios de
informática e outros equipamentos, os quais auxiliariam no ensino
e na aprendizagem de uma segunda língua. Quando vejo o livro
didático cheio de imagens e cores, penso no quanto isso pode ser
interessante para o meu aluno. No entanto, esse livro que tem o
grande potencial de construir significados e servir como ponte para
o conhecimento, também pode ser um problema se não for escolhido de maneira adequada.
Basta imaginar um aluno do 6º ano do Ensino Fundamental,
o qual está tendo contato com a língua inglesa pela primeira vez:
é preciso que a informação neste livro seja acessível, pautada na
realidade desse aluno, para que ele se sinta despertado para uma
nova língua e, sobretudo, que esse aluno tenha autonomia sobre
sua aprendizagem, que ele possa levar esse livro para casa e ser
capaz de continuar a interagir com as atividades de maneira independente. O que acontece é que geralmente não há dicionários
bilíngues, o suficiente nas escolas, e o professor provavelmente
acabará tendo que traduzir todo o conteúdo, se o grau de complexidade do material for muito elevado para alunos iniciantes.
Outro fator que poderá ser um problema na escolha do livro
didático é o fato de muitas vezes os conteúdos estabelecidos no
Currículo Básico da Educação Estadual do Espírito Santo não condizerem com os apresentados no livro didático, e diante dessa situação,
59. Entrevista com Rajagopalan Kanavillil sobre Estudos Linguísticos, Sinop, v. 4, n. 8, p. 75-81, jul./dez. 2011.
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a maioria dos professores acaba por não utilizá-lo. Sendo assim, as
aulas de língua inglesa continuam como no século passado: o uso
exclusivo da lousa e a gramática copiada no caderno.
Precisamos pensar o ensino de línguas para o nosso século,
e como linguistas, somos chamados a agir. Precisamos repensar
o uso do livro didático como uma ferramenta para a sala de aula.
Nós, professores, somos chamados à responsabilidade ao escolher o livro didático, não pela capa, mas pensando se os conteúdos propostos nele condizem com a realidade do aluno. Faz-se
necessária a tomada de decisões conscientes, pois este livro será
utilizado por três anos consecutivos. Para Rajagopalan (2013),
todos os cidadãos, sem exceção, devem ter direito de opinar, uma
vez que, compreendidos como agentes e não assujeitados, têm
a última palavra sobre determinadas decisões. Nesse sentido, é
preciso que haja políticas que cobrem das editoras para que as
mesmas sejam criteriosas na produção deste material e que os
professores, agentes diretos na educação, tenham como opinar de
maneira consciente sobre suas escolhas.
Este texto busca refletir sobre a importância de políticas
linguísticas para a escolha do livro didático, que será visto como
uma ferramenta importante para o ensino e a aprendizagem de
língua inglesa, e observar se as atividades nele propostas favorecem o desenvolvimento sociointeracional dos sujeitos, como foi
orientado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). Para
tanto, será feito um breve estudo acerca de políticas linguísticas e
o ensino de língua inglesa no Brasil, seguido de uma abordagem
sobre os documentos oficiais PCN e PNLD para o ensino de língua
inglesa e uma análise crítica do livro didático (manual do professor)
intitulado “Vontade de saber Inglês”, para o 6º ano do ensino fundamental, PNLD 2014.
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As Políticas linguísticas e o ensino de línguas
O tema políticas linguísticas está presente no contexto brasileiro desde a década de noventa e observa-se um crescente interesse por pesquisas nessa área, nas Universidades Brasileiras,
contudo, a questão política do tema ainda precisa ser discutida, de
acordo com o pensamento de Rajagopalan:
[...] até hoje a Linguística tem dificuldade em aceitar a questão de
Política Linguística como algo digno de ser pensado, muito menos
incorporado à disciplina como assunto que merece destaque. Essa
dificuldade não é nem momentânea nem fortuita. Há uma incompatibilidade radical entre a ciência da linguagem – a Linguística – e
questão de política linguística (RAJAGOPALAN, 2004).60

Para Rajagopalan (2013b, p. 19, 20), existe ainda no imaginário de muitos a ideia de que política linguística é sinônimo de
uma militância linguística, em prol de línguas em extinção, ou de
variedades estigmatizadas. Na verdade, existem diversos conceitos
acerca do termo política linguística e a maioria desses conceitos
apresenta muitos pontos em comum. Um deles é a sua caracterização como algo que não é estático, ou seja, algo que está em
constante movimento e transformação, assim como a língua.
Pensando nessas transformações, muitas coisas mudaram
desde os meados do século XX, tempo em que o ensino de línguas
estrangeiras sofreu prejuízos, pois o que acontecia em sala de aula
era pesquisado e resolvido por quem não estava nela e, por conseguinte, o professor tornava-se menos relevante nesse contexto.
Acerca dessa questão, Rajagopalan (2013a) assinala que:
[...] nos tempos primórdios, a área que hoje denominamos
“Linguística Aplicada” se contentava em aceitar de bom grado a
autoridade inconteste do linguista em legislar, em deter a última
palavra sobre o objeto do ensino da língua em questão, enquanto

60. Resenhado por Kanavillil Rajagopalan: CALVET, Louis-Jean 2007. As Políticas Lingüísticas.
Florianópolis e São Paulo: Ipol/Parábola. 166 p.
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não via nada de errado em deixar tudo o que diz respeito ao ensino
ao pedagogo, aceitando para si o lugar humilde de simples condutor
entre os dois campos de conhecimento, a Linguística Aplicada e a
Pedagogia [...]. (RAJAGOPALAN, 2013a, p. 49).

A postura dos linguistas foi, por muito tempo, de passividade, ou mesmo, para usar o termo de Rajagopalan, de “neutralidade política”. Tempo em que se preferia apenas envolver com
palestras, pesquisas, orientações de trabalhos e outras zonas de
conforto, acreditando que os problemas comuns à sociedade não
os dissessem respeito.
Com o desenvolvimento de pesquisas na área de políticas
linguísticas no que tange à importância desta para o ensino de
línguas, existe atualmente uma larga percepção entre os pesquisadores de que há um nítido elemento político no ensino de línguas.
Em outras palavras, a correlação entre ensino de línguas e política
linguística está mais fortalecida e sólida. Além disso, acredita-se
que esse ensino deve ser encarado como um desdobramento da
política linguística posta em prática em um determinado país. (cf.
RAJAGOPALAN, 2013a, p. 52)
Segundo Calvet (2007), políticas linguísticas trata “das grandes
decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade”: em
que língua o Estado funcionará e se relacionará com os cidadãos, em
que língua(s), a educação e os serviços culturais serão oferecidos,
que variedade da língua será usada, se as outras línguas faladas
pelos cidadãos serão reprimidas, reconhecidas ou promovidas.
Com base nas pesquisas dessa área de estudo, pode-se
afirmar ainda que política linguística ultrapassa o âmbito de decisões tomadas pelo Estado, uma vez que busca relacionar essas
decisões com o grupo social. Portanto, a área da Educação, a
comunidade escolar, e sobretudo o professor, devem refletir sobre
como essas decisões podem afetá-los. Este é o grande desafio das
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políticas linguísticas: por um lado, o Estado atua ao analisar questões abrangentes e complexas, e por outro; estão os agentes sociais
interessados por resoluções, adaptando-se em suas práticas.
Para um melhor entendimento sobre a importância da área
de políticas linguísticas para o ensino de línguas no Brasil, é necessário que se tenha uma visão deste ao longo dos tempos.

Um breve histórico do ensino de Língua Inglesa no Brasil e as
políticas linguísticas
De acordo com Paiva (2003), o ensino oficial de línguas
estrangeiras modernas teve início, no Brasil, a partir da criação
do Colégio Pedro II, em 1837, contudo, o interesse pelo ensino da
língua inglesa, nem sempre esteve em primeiro plano.
O inglês, o francês e o alemão se tornaram obrigatórios, além
do ensino de idiomas clássicos, como o latim e o grego. A partir de
1915, na República, o grego foi abolido das escolas e, em 1930,
com a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública, o
ensino de francês e, inglês da primeira à quarta série passou a ser
ministrado durante 17 horas semanais – nove horas para o francês
e oito para o inglês.
Doze anos mais tarde, a reforma Capanema61, dividiu o ensino
de jovens em primário, ginásio e colegial e contribuiu também para
a criação de cursos técnico-profissionais, garantindo o prestígio
das línguas estrangeiras por mais algumas décadas. Nessa época
o ensino de francês era mais valorizado do que o inglês. No colegial
61. Reforma Capanema foi o nome dado às transformações projetadas no sistema educacional
brasileiro em 1942, durante a Era Vargas, liderada pelo então Ministro da Educação e Saúde,
Gustavo Capanema.
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o ensino dessas línguas era feito em dois anos, e no ginásio quatro
anos eram dedicados ao francês e três ao inglês.
Com a chegada do cinema falado em 1920, o interesse pela
língua inglesa aumentou, mas este somente se intensificou, após a
segunda Guerra Mundial, década de 1940, quando a dependência
econômica e cultural do Brasil em relação aos Estados Unidos
cresceu, fazendo com que os dois países criassem estreitas relações.
Enquanto o prestígio da língua inglesa crescia na sociedade
brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 retirou a obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras no ensino médio, deixando
a cargo das escolas a sua inclusão nos currículos, e isso serviu para
instaurar a ideia de que não se aprende inglês na escola, crença que
permeia o imaginário de muitas instituições escolares até hoje.
Buscando uma reflexão crítica, Nicolaides e Tílio (2013)
propõem políticas linguísticas que quebrem com essas crenças as
quais se solidificaram com o passar dos anos:
Assim nos conformamos com crenças e fatos como os de que ‘não
se aprende inglês na escola’; ‘vivemos em um país monolíngue
na prática’ e ‘isso nos impede de alcançar um maior destaque no
mercado internacional, em termos econômicos’, agimos como se
nenhuma dessas questões tivesse a ver com a área da Linguística
Aplicada (NICOLAIDES; TÍLIO, 2013, p.287).

Com a não obrigatoriedade no ensino médio e a desvalorização da Língua Inglesa, o número de cursos livres de idiomas
no Brasil cresceu rapidamente, contribuindo para a separação de
classes sociais, pois nem todas as pessoas podiam pagar por
cursos em instituições privadas.
Ao longo da história, a Língua Inglesa perdeu o prestígio nas
grades curriculares, e somente com a LDB de 1996 esta desvalorização começou a minimizar, quando passou a ser obrigatória a
partir da 5ª série (atual 6º ano do Ensino Fundamental):

SU MÁR I O

339

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental
e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua
inglesa a partir do sexto ano. 62

A política linguística e o ensino de línguas estrangeiras
sempre estiveram relacionados nas discussões da educação brasileira. Apesar de ser uma área de estudo reconhecida há poucas
décadas, “a questão política esteve presente o tempo todo ao longo
da história, influenciando diretamente a tomada de decisões no que
tange às políticas educacionais.” (RAJAGOPALAN, 2013c, p.145).
Sendo assim, o professor precisa estar ciente do seu papel
como protagonista nas decisões político-educacionais. É necessário entender o quanto é importante fazer política e se preocupar
com esse assunto. O linguista aplicado deve opinar e agir diretamente em políticas linguísticas e o ensino de línguas. Sobre essa
questão, Rajagopalan (2014) afirma que:
[...] o professor de línguas tem a responsabilidade – e o dever –
de agir em conformidade com a macropolítica vigente – o que não
o isenta, na qualidade de um profissional capacitado, de ter suas
próprias opiniões a respeito de não só como conduzir suas práticas
pedagógicas, mas também como e por que ensinar determinadas
línguas como parte do currículo escolar em detrimento de outras. Ou
seja, no mesmo tempo em que cabe a ele contribuir para o sucesso
da política adotada em nível macro, o professor não se pode furtar
do dever de procurar influenciá-la, utilizando os fóruns apropriados
para o exercício do seu dever cívico. (RAJAGOPALAN, 2014, p. 74).

Ensinar línguas é “uma atividade imbuída de conotações
políticas” (RAJAGOPALAN, 2014, p. 81). Sendo assim, o professor
de línguas como participante direto do contexto escolar precisa
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também ter uma postura política perante o mundo, sobretudo, em
sua sala de aula.
A escolha do livro didático, oferecido pelo Programa Nacional
do livro didático (PNLD), é uma questão política, portanto, deve ser
analisado, avaliado e pensado, pelo professor, considerando a importância do livro para o ensino e a aprendizagem de Língua estrangeira.

Do PCN ao PNLD LE: o ensino de língua inglesa e as políticas
linguísticas
O ensino e a aprendizagem de língua inglesa como língua
adicional tem se consolidado pela necessidade de aprender não só
uma língua estrangeira, mas por se tratar de uma língua que ganhou
o mundo todo e tem se justificado por razões ligadas ao status e à
exigência real e permanente de dialogar com um mundo sem fronteiras. Segundo Schlatter e Garcez (2009), o termo língua adicional
vem sendo usado em vez do termo língua estrangeira por enfatizar
“o acréscimo que a disciplina traz a quem se ocupa dela, em adição
a outras línguas que o educando já tenha em seu repertório, particularmente a língua portuguesa” (p.127).
O aprendizado da língua inglesa contribui para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural dos indivíduos. Com a
aquisição de uma nova língua, o sujeito, a partir do conhecimento,
viabiliza acessos abrangentes em diferentes perspectivas e, consequentemente, diferentes modos de pensar ou agir. A aprendizagem
de uma nova língua requer comprometimento e o professor de
línguas precisa utilizar-se de uma didática que viabilize conhecimento, utilizando-se de meios educativos que proporcionem
atividades direcionadas para a língua em uso. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) têm a função de dar direcionamento
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à prática do professor, porém muitas vezes o texto do documento
deixa dúvidas quando privilegia a leitura como função principal do
ensino de língua estrangeira não demonstrando então, a mesma
importância das outras habilidades.
[...] é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja balizado
pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Tal
função está, principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua
Estrangeira via leitura, embora se possa também considerar outras
habilidades comunicativas em função da especificidade de algumas
línguas estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar.
(BRASIL, 1998, p.15)

Os PCNs são importantes, mas seu texto precisa ser repensado, pois prestigia a leitura em detrimento às outras habilidades.
A língua estrangeira deve ser aprendida enfocando o social, dando
base aos alunos para refletirem sobre quem são e na sua situação
no mundo. Desta forma, o ensino de língua inglesa deverá valorizar
todas as habilidades, considerando o contato que os nossos alunos
têm com o restante do mundo por meio da tecnologia, do contato
com a música e com o cinema.
Tão importante quanto às orientações curriculares, está o
livro didático. O mecanismo jurídico que o regulamenta é o Decreto
n. 9154/85, que instituiu o Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD). Esse plano estabelece, em seu artigo 2º, a avaliação dos
livros. Recentemente, a resolução nº 603, de 21 de fevereiro de 2001,
passou a ser um mecanismo organizador e regulador do PNLD.
O Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou várias comissões para a avaliação dos livros didáticos, na busca de melhor qualidade. Não obstante, esse processo, ao longo dos anos, tem sido
lento, confrontando, por vezes, interesses editoriais, que nada têm
a ver com as novas orientações pedagógicas. Esse fato interferiu na
qualidade do livro didático e, consequentemente, no processo de
ensino aprendizagem.
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Nessa perspectiva o livro didático para o ensino de Língua
Inglesa ainda precisa ser bastante aprimorado. Há de se criar políticas linguísticas para que este livro atenda às necessidades da
maioria, e não de uma pequena parcela da população brasileira.

Análise do Livro Didático, PNLD LE 2014 – 6º ano: sob a luz
dos PCN e de Políticas Linguísticas
De acordo com os PCNs, para que o processo de construção
de significados de natureza sociointeracional seja possível, as
pessoas utilizam três tipos de conhecimento: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e conhecimento da organização dos
textos. Esses conhecimentos compõem a competência comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento discursivo.
Entende-se que a língua inglesa, por sua obrigatoriedade, é
oferecida a partir do 6º ano do ensino fundamental, e este aluno
provavelmente ainda não teve contato com a língua adicional nos
anos iniciais de sua vida escolar. É nesse cenário, com essa nova
língua completamente distinta para o estudante, que a construção
de significados precisa acontecer. Portanto, será feita uma análise
crítica de partes do livro didático (manual do professor) intitulado
“Vontade de saber Inglês”, para o 6º ano do ensino fundamental,
PNLD 2014, a fim de se observar se as atividades favorecem o
desenvolvimento sociointeracional dos sujeitos:
O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente
determinado pela sua natureza sociointeracional, pois quem a usa
considera aquele a quem se dirige ou quem produziu um enunciado.
Todo significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes
do discurso. Além disso, todo encontro interacional é crucialmente
marcado pelo mundo social que o envolve: pela instituição, pela
cultura e pela história. Isso quer dizer que os eventos interacionais não
ocorrem em um vácuo social. Ao contrário, ao se envolverem em uma
interação tanto escrita quanto oral, as pessoas o fazem para agirem

SU MÁR I O

343

LETRAMENTOS, POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA EM CONTEXTO CAPIXABA

no mundo social em um determinado momento e espaço, em relação
a quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas. É nesse sentido que a
construção do significado é social. (BRASIL, 1998, p.27)

De acordo com os PCNs, um dos procedimentos básicos
de qualquer processo de aprendizagem é o relacionamento que o
aluno faz do que quer aprender com aquilo que já sabe. Isso quer
dizer que um dos processos centrais de construir conhecimento
é baseado no conhecimento que o aluno já tem: a projeção dos
conhecimentos que já possui no conhecimento novo, na tentativa
de se aproximar do que vai aprender. (p. 32).
Iniciando a análise do livro didático na página 39, a atividade
propõe trabalhar a oralidade do aluno. De acordo com as orientações
para o professor, os alunos deverão andar pela sala perguntando uns
aos outros: Where are you from? Which country are you visiting?
Na própria imagem da atividade, podem ser vistos quatro
alunos sentados ao redor da mesa interagindo. Percebe-se que a
tarefa foi desenvolvida para uma aula de inglês em curso de idiomas,
com poucos alunos por turma, não para uma sala da educação
pública estadual, com média de 40 alunos, os quais poderão ter
dificuldades específicas com a pronúncia, necessitando de atendimento individual, com um único professor para ouvir a todos,
perguntando e respondendo ao mesmo tempo. E ainda, ao final,
orienta-se que o professor peça aos alunos que digam os nomes de
seus colegas e suas respectivas nacionalidades.
Nessa mesma página, o livro traz a pergunta o aluno: Em
sua opinião, qual a finalidade de enviarmos um cartão postal?
Provavelmente o aluno, na era da tecnologia, diria: “Nenhuma,
professora, pois é só tirar uma self e enviar pelo whatsApp.”
Logo, percebemos que esta pergunta não acompanha a
evolução dos gêneros digitais. As orientações dos PCNs para que
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o ensino de LE favoreça o desenvolvimento sociointeracional dos
sujeitos ficam então comprometidas quando o alto grau de complexidade do livro tira a autonomia do aluno não permitindo sua interação.
Na página 70, intitulada “think about it”, Pense sobre isso, será
apresentado ao aluno o plural irregular dos substantivos por meio
de gráfico. Nesta página do livro, todo o conteúdo está em inglês,
há um gráfico complexo contendo dados sobre o tipo e o preço de
animais a serem adotados. O significado do vocabulário do gráfico
é de difícil acesso nos dicionários, pois são termos específicos
da linguagem técnica de veterinários e o aluno ainda precisará de
conhecimento de mundo para entender os termos microshipping,
(colocar microship), e desexing, (procedimento que impede a reprodução). A apresentação do plural é feita de forma superficial, e mais
uma vez o professor precisará traduzir cada palavra da página.
Na página 91, há uma atividade de leitura e interpretação de
texto. Inicia-se com questões a serem discutidas entre os colegas e
o professor, porém os enunciados encontram-se todos escritos em
inglês: what is your definition of Family? Look at the title of the text, what
do you think this text is about? Em seguida há um longo texto “Family
issues” também em inglês. A terceira atividade possui enunciados
em inglês com múltipla escolha em português. Considerando que o
aluno do 6º ano não possui o conhecimento sistêmico prévio da língua
inglesa e observando as atividades propostas pelo livro didático, o
tamanho do texto e o grau de dificuldade vocabular, este texto ficará
de difícil acesso para a construção dos significados, já que o glossário
não aborda os conectores textuais, nem outros termos importantes
para o entendimento do texto como um todo, e ainda, a parte de interpretação textual está toda em inglês; não dando ao aluno a autonomia
para continuar a interagir com o texto em sua casa.
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Considerações Finais
Diante da análise de como o conteúdo é apresentado, no livro
didático de língua estrangeira moderna – Inglês, pode-se perceber
que algumas questões são muito complexas para o aluno de 6º
ano, que tem o primeiro contato com a língua inglesa; enquanto
outras parecem estar ultrapassadas em relação ao contexto e à
abordagem do tema. Pensando nisso, podemos imaginar que o
professor de língua inglesa, o qual conta com apenas uma aula
semanal de 50 minutos, poderá assumir duas posturas. A primeira
é a de desconsiderar o uso do livro didático, a fim de cumprir com
todo o planejamento de ensino anual, pois não terá tempo para
traduzir todo o conteúdo e ainda trabalhar as quatro habilidades:
ler, escrever, ouvir e falar, seguindo as orientações curriculares para
o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira na aquisição dos
conhecimentos sistêmicos, de mundo e da organização de textos. E
a segunda, de buscar estratégias para usar o livro, mesmo sabendo
de todas as dificuldades encontradas ao longo do percurso.
Neste contexto, o professor encontra-se em uma situação
paradoxal: ter o livro didático para o ensino de língua inglesa,
reconhecer o seu valor e, muitas vezes, não conseguir utilizá-lo.
Em acréscimo, o profissional pode ser levado a ministrar aulas no
modelo tradicional, correndo os riscos descritos nos PCNs:
No entanto, ao se entender a linguagem como prática social, como
possibilidade de compreender e expressar opiniões, valores, sentimentos, informações, oralmente e por escrito, o estudo repetitivo de
palavras e estruturas apenas resultará no desinteresse do aluno em
relação à língua, principalmente porque, sem a oportunidade de arriscar-se a interpretá-la e a utilizá-la em suas funções de comunicação,
acabará não vendo sentido em aprendê-la. (BRASIL, 1998, p.54).

Diante dessa realidade, percebe-se que muito tem ainda de
ser pensado sobre o uso do livro didático em sala de aula e que
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as primeiras reflexões devem partir do professor. Faz-se necessária a criação de políticas linguísticas, as quais dialoguem com
os problemas enfrentados na utilização do livro. As atividades
propostas no livro didático de inglês analisado precisam ser revistas
para favorecer o desenvolvimento sociointeracional dos sujeitos e a
autonomia dos alunos na realização das tarefas.
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