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PREFÁCIO

O ano de 2020 ficará marcado na história da humanidade como o 
ano da pandemia de COVID-19 que, como tudo o que acontece em nosso 
mundo globalizado e ultra-cibernetizado, literalmente viralizou mundo afora. 
A memória macabra da Gripe Espanhola voltou a assombrar as nossas vidas, 
após um século de relativa tranquilidade e – o que hoje percebemos como tendo 
sido – a falsa impressão de que cataclismos daquela magnitude no campo de 
saúde pública eram coisas do passado. Em meio ao pânico que tomou conta 
das nossas vidas, com os gritos em prol do assim-chamado “distanciamento 
social” e uso de máscara como parte do indumentário em vida pública, houve 
quem se desesperasse ao ponto de chegar a concluir que fosse o fim do mundo, 
prenúncio do apocalipse. 

Entretanto, a Academia – justamente a instituição mais vilipendiada 
nos últimos tempos e taxada de reduto de ideologias nocivas e ideias acalentadas 
e promovidas em detrimento dos interesses do povo – soube levantar sua 
cabeça e responder ao desafio à altura de sua urgência e de sua magnitude. 
Mobilizando todos os recursos ao seu alcance, seus integrantes, tanto docentes 
como discentes, fizeram o que os organizadores desta coletânea de textos 
chamam de “um pacto pela vida, pela ciência”. Esse chamamento pela vida e 
pela ciência chama atenção em razão de ter um endereço certeiro: aqueles que 
insistem em permanecer no mundo do obscurantismo e vêm desenterrando 
ideias como terraplanismo e criacionismo, há muito refutadas cientificamente 
e, com igual convicção, promovendo teses mirabolantes como curas milagrosas 
contra todas as doenças, notadamente a pandemia que aflige milhões.  Não é 
de se estranhar o fato de que são essas mesmas pessoas que se interessam em 
deslegitimar a Academia e suas pesquisas que elas acertadamente enxergam 
como o maior empecilho em sua ambição de propagar suas ideologias 
inconfessáveis. A Academia é a única esperança entre suas pretensas vítimas e 
o precipício. Resta-nos torcer para que não tenhamos que repetir, ao fim e ao 
cabo, as palavras de Galileu: Eppur si muove.
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É inegável que o fenômeno de COVID-19 trouxe à baila o que há de 
melhor dentro de nós, como também o que há de pior. Por um lado, impressiona 
qualquer observador do presente cenário o sentimento espontâneo de empatia, 
de afeto ao próximo mais necessitado, que surgiu assim que a pandemia 
se instalou entre nós. Por outro lado, devemos registar com consternação a 
atitude de certos países ricos de pensar só no próprio umbigo, monopolizando 
a compra massiva de enormes quantidades de Equipamentos de Proteção 
Pessoal (EPP) e futuras vacinas contra a doença, perfeitamente consciente 
de que os países com menores recursos vão ficar desprovidos dos mesmos 
dispositivos salva-vidas. Como se as vidas de uns pudessem ser salvas à custa 
das vidas dos outros!  Como se, no mundo globalizado, alguém ainda pudesse 
viver a ilusão de viver escondido numa ilha, alheio à miséria além-mar!

Diante do quadro assustador que estamos vivendo mundo afora, não 
há como subestimar a importância de uma coletânea como esta que está nas 
mãos do leitor.  O esforço do pessoal do Instituto de Letras da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), que culminou na produção deste livro é louvável e 
merecedor de aplausos de toda a comunidade científica do país, bem como 
do público em geral. É uma clara demonstração de que a Academia está viva 
como nunca. Nela, o pensamento livre e descompromissado com esta ou aquela 
ideologia, mas atento tão somente à verdade dos fatos e ao bem-estar das pessoas 
que tanto necessitam dos frutos da ciência, prospera de forma desimpedida, 
bravamente resistindo às forças ocultas que gostariam de vê-la degolada a fim de 
abrir caminho para a promoção de teses antediluvianas e obscurantistas.

Meus parabéns aos organizadores desta empreitada magnifica, assim 
como aos colaboradores, que contribuíram de forma exemplar para seu êxito. 
Para os leitores, desejo uma boa experiência de ler e pensar a partir de reflexões 
bastante apropriadas a este momento de angústia e apreensão, dando início a 
uma ampla discussão acerca dos temas tratados pelos autores.   

Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan
Unicamp, Uesb, UFT e CNPq
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LINGUÍSTICA EM MOVIMENTO:
UM PACTO PELA VIDA, PELA CIÊNCIA E ALGUMAS 
NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DE UMA COLETÂNEA 

CRIADA EM UMA PANDEMIA

Apresentação
Volume II

         
A Corona Virus Disease  (COVID) – Doença do coronavírus somada a 

19 indicativo do ano de 2019, quando a China divulgou os primeiros casos 
em Wuhan1 – é uma doença infecciosa causada pela contaminação humana 
pelo Sars-CoV-2 que chegou ao Brasil em janeiro de 2020.2 A partir de então,  
espalhou-se, rapidamente, pelo país, atingindo, inicialmente, as capitais. Em 
curto lapso de tempo, ocorreu a ampliação do contágio em áreas urbanas 
mais carentes, e, também, a sua interiorização, com a penetração do vírus em 
outras cidades do vasto território brasileiro, desde aquelas que se acham mais 
próximas dos grandes centros citadinos até os rincões do país. 

No Brasil, embora a doença tenha chegado aos seus diferentes 
grupos geo-sócio-políticos, houve um negacionismo desse grave problema de 
saúde por parte do governo central e, em sua consequência, aconteceu um 
forte embate entre as diferentes esferas do poder executivo, relativamente, 
ao modo de tratar a pandemia. Esse embate deu margem ao surgimento de 
variadas formas para cuidá-la, no âmbito das orientações e decisões tomadas 
pelos governantes, havendo, inclusive, divergências explícitas e importantes 
entre posicionamentos do governo federal e de governos estaduais e, até 
mesmo, municipais. 

   Por um lado, houve a ausência de um posicionamento diretivo e 
assertivo da administração central do país e, também, de alguns governos 
1 Ver em: https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-

nome-de-covid-19. 
2 Ver em: https://exame.com/brasil/ministerio-da-saude-descobre-que-coronavirus-chegou-ao-brasil-

em-janeiro/.

https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-nome-de-covid-19
https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-nome-de-covid-19
https://exame.com/brasil/ministerio-da-saude-descobre-que-coronavirus-chegou-ao-brasil-em-janeiro/
https://exame.com/brasil/ministerio-da-saude-descobre-que-coronavirus-chegou-ao-brasil-em-janeiro/
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estaduais e municipais para tratar da população brasileira, assim como a 
falta de incentivo acerca do distanciamento físico e a ausência de campanhas 
nacionais para orientar a população sobre os cuidados de higiene e proteção. 
Em sentido oposto, ocorreu o trabalho de alguns governadores e prefeitos, que 
promoveram campanhas e ações que asseguraram o distanciamento físico das 
pessoas, bem como o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais, 
que não fossem essenciais à manutenção da vida, e dos espaços públicos, como 
praias e parques. Escolas, igrejas e espaços de arte e cultura (museus, teatros 
e cinemas) também foram temporariamente fechados. Esses comportamentos 
antagônicos possibilitaram o surgimento de cenários diversos com políticas de 
saúde públicas distintas que tiveram resultados díspares. 

As diferentes posturas adotadas pelas instâncias do executivo, aliadas 
a uma sociedade desorientada e dividida politicamente, potencializaram, em 
algumas cidades do país, o discurso contra o distanciamento físico, entre sua 
população, que, sem os devidos cuidados sanitários, foi, assustadoramente, 
assolada pela COVID-19. Nessas cidades, houve uma perda brutal de vidas, 
havendo, inclusive, no país, saturação do sistema funerário. Em outras cidades, 
porém, seguindo instruções da Organização Mundial de Saúde (OMS), conseguiu-
se represar o avanço dessa doença, barrando o crescimento da mortandade. Esse 
quadro variável no seu enfrentamento não é exclusivo do Brasil.3 

Em termos estatísticos, no mundo, até 20 de outubro deste ano, 
foram identificados 40.425.663 casos de COVID-19 e 1.118.635 mortes 
dela decorrentes. Nas Américas, em particular, até 19 do mesmo mês e 
ano, somaram 18.709.984 infectados e 607.396 mortes, conforme dados 
fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).4 No Brasil, 
também no dia 19, no site no Ministério da Saúde, indicavam-se 5.250.727 
casos confirmados, 4.681.659 recuperados e 154.176 óbitos.5 Esses números 
são, apenas, um pouco divergentes daqueles apresentados pelo Consórcio 
de Veículos de Imprensa6 que informou a existência de 154.226 mortes e de 
3  Ver em: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419.
4  Ver em: https://www.paho.org/pt/covid19.
5  Ver em: https://covid.saude.gov.br/. 
6 Trata-se de uma parceria estabelecida entre Folha de S. Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O 

https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419
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5.251.127 casos registrados até 20h desse mesmo dia.7 Destacamos, contudo, 
que essa pequena variação numérica representa histórias de vidas ceifadas, 
prematuramente, fazendo filhos órfãos, mulheres e homens viúvos, famílias 
destroçadas pela dor da perda dos seus entes queridos. Já na Bahia, um dia 
antes, em 18 de outubro, foi informado, no Boletim da Secretaria da Saúde 
do Estado, que, do início da pandemia até a referida data, foram confirmados 
335.351 casos, com 321.266 pessoas curadas e com 7.316 falecimentos.8 

Embora toda a humanidade esteja diante da mesma ameaça contra 
a vida, como demonstram, rapidamente, os números antes expressos, os 
riscos de contaminação e de morte variam, de acordo os diferentes grupos 
populacionais, de modo que são atingidos com mais violência pela doença e 
com maior mortalidade os grupos geo-sócio-histórico-político-ideologicamente 
em situação de vulnerabilidade.

Então, em face desse vírus altamente contagioso, enquanto não forem 
encontrados pela ciência tratamentos, medicamentos e vacinas eficientes e 
seguros, o distanciamento físico, o uso de máscara, a higiene das mãos foram, 
são e serão prementes e as únicas opções eficientes, até agora, para conter a 
propagação do vírus e a contaminação das pessoas e as suas consequências. 

Diante dessa gravíssima situação sanitária, apenas a ciência, com 
sua intensa força de trabalho e responsabilidade, amparada pela sociedade, 
com a solidariedade e a resiliência humanas, pode apontar soluções, ainda 
que essas não sejam tangíveis, tão rapidamente, já que a natureza do labor 
científico requer tempo para que os resultados de pesquisa sejam alcançados, 
publicizados, discutidos, validados pela comunidade acadêmica e para que 
sejam aprimorados, quando apontadas falhas. 

Sobre o vírus, cabe aqui fazer um adendo, com a finalidade de observar 
que o planeta não está em guerra contra um inimigo invisível, enviado por um 

Globo e G1, com o objetivo de reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus, 
alcançados através de informações fornecidas diretamente pelas secretarias de saúde estaduais. O 
balanço feito pelo Consórcio é fechado todos os dias às 20h. Ver em: https://tribunaonline.com.br/
brasil-chega-a-127-mil-mortes-pela-covid-19-mostra-consorcio-de-imprensa.

7 Ver em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/19/casos-e-mortes-por-
coronavirus-em-19-de-outubro-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml.

8 Ver em: http://www.saude.ba.gov.br/2020/10/18/bahia-registra-654-novos-casos-de-covid-19-nas-
ultimas-24-horas/. 

https://tribunaonline.com.br/brasil-chega-a-127-mil-mortes-pela-covid-19-mostra-consorcio-de-imprensa
https://tribunaonline.com.br/brasil-chega-a-127-mil-mortes-pela-covid-19-mostra-consorcio-de-imprensa
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opositor político; o que acontece, hoje, com a saúde no mundo, diz respeito a 
mazelas dos nossos modos de vida, neste tempo histórico; atrela-se à maneira 
de concebermos os nossos sistemas sociais, como o político e o econômico, 
pensados, não poucas vezes, sem levar em consideração as possíveis reações 
da natureza, diante dos nossos comportamentos, também não poucas vezes, 
predatórios, em face do mundo natural. Assim, a ciência deve encontrar 
soluções para além de acabar com essa pandemia, porque outras doenças 
pandêmicas e outros sérios problemas poderão nos afligir, se não refletirmos 
sobre nossa forma de viver em Gaia.   

Então, tendo em vista esse preocupante quadro de saúde e 
das consequências que a pandemia nos trouxe, nos traz e nos trará, a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) suspendeu suas atividades acadêmicas 
e administrativas presenciais, no dia 18 de março, mantendo, exclusivamente, 
aquelas essenciais à sua proteção e à sua manutenção, além daquelas destinadas 
ao enfrentamento do novo coronavírus. Essa suspensão se deu pela necessidade 
de proteger a sua comunidade e de contribuir com as urgentes medidas de 
distanciamento físico, isso porque a Universidade estava ciente da gravidade 
do novo vírus, da sua capacidade de propagação rápida e das consequências 
disso para a sociedade. Assim sendo, a UFBA agiu com a responsabilidade 
cabível a um espaço de reflexão sobre a vida humana, de geração de ciência 
de qualidade e, também, de inclusão daqueles que são geo-sócio-histórico-
político-ideologicamente excluídos.  

Ao tomar essa importante decisão, a UFBA colaborou para evitar o 
colapso do sistema de saúde do Estado, evitando uma ampla circulação de 
pessoas e, em consequência disso, impedindo o aumento substancial do 
número de contaminados e consequentemente de mortes. Com esse cenário 
pandêmico, a instituição não poderia tomar outra decisão que não fosse essa 
suspensão, pois, tendo compromisso com a ciência, não poderia deixar de 
buscar preservar, indistintamente, vidas humanas, inclusive, protegendo aqueles 
que se acham para além dos seus muros, isso porque sua comunidade, com seus 
professores, técnicos, terceirizados e estudantes, ao sair dos seus espaços de 
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aprendência-convivência, vai ao encontro de suas respectivas famílias, dos seus 
amigos, vizinhos, dentre tantos outros grupos sociais do seu convívio.

A partir de então, em distanciamento físico, mas não social, a UFBA 
colocou-se em movimento. E assim, passados apenas dois meses da suspensão 
da maior parte de suas atividades presenciais, foi realizado o I Congresso 
Virtual da UFBA, que recebeu convidados de diferentes campos do saber, 
que aceitaram o chamado para participar desse evento que, sem dúvida, já 
entrou para a história de resistência da universidade pública do país. Foram 
dez dias de congresso, com nove salas virtuais abertas ao público, com mais de 
25 mil inscritos, com mais de 700 atividades, distribuídas em mesas-redondas, 
palestras, intervenções artísticas e com centenas de vídeo-pôsteres.9   

Ademais, indo além das pesquisas clássicas da área de saúde, para 
o tratamento da doença, outros projetos e atividades merecem destaque, 
como o TeleCoronavírus,10 serviço gratuito de orientações sobre o novo vírus, 
pensado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) da Bahia e pela UFBA, 
em funcionamento, desde 24 março, através do número 155; o Drive Thru 
Sapeca,11 que, em maio, arrecadou alimentos e produtos de limpeza para 
instituições credenciadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA); o Crianças na UFBA na sua casa,12 ação do Projeto 
de Extensão Permanente Crianças na UFBA, com o objetivo de oferecer 
às crianças e às suas famílias um espaço de expressão e compartilhamento 
de informações, nesse momento de pandemia; a Série Dizeres populares 
da FAMEB-UFBA,13 campanha educativa contra a propagação do novo 
coronavírus realizada pela Faculdade de Medicina (Fameb) da UFBA, 
que divulgou semanalmente cards de sensibilização da população para a 
implementação dos cuidados necessários para evitar a propagação  do  vírus,  

9 Ver em: https://www.youtube.com/watch?v=L7p2Zt5LNtM Acesso em: 22.08.2020. 
10 Ver em: https://portal.fiocruz.br/noticia/servico-gratuito-de-orientacoes-sobre-coronavirus-ja-esta-

em-funcionamento-na-bahia.
11 Ver em: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=17040#:~:text=Com%20o%20objetivo%20de%20

arrecadar,de%20Ondina%2C%20na%20Avenida%20Adhemar.
12 Ver em: https://ips.ufba.br/criancas-na-ufba-em-sua-casa.
13 Ver em: http://www.fameb.ufba.br/content/encerramento-da-s%C3%A9rie-dizeres-populares.

https://www.youtube.com/watch?v=L7p2Zt5LNtM
https://portal.fiocruz.br/noticia/servico-gratuito-de-orientacoes-sobre-coronavirus-ja-esta-em-funcionamento-na-bahia
https://portal.fiocruz.br/noticia/servico-gratuito-de-orientacoes-sobre-coronavirus-ja-esta-em-funcionamento-na-bahia
https://ips.ufba.br/criancas-na-ufba-em-sua-casa
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valendo-se a desfixação lexical de ditos populares brasileiros; a Rede CoVida14 
(ciência, informação e solidariedade), um projeto de colaboração científica e 
multidisciplinar focado na pandemia, iniciado em março de 2020 como uma 
parceria da UFBA e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para 
Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), objetivando monitorar a evolução da epidemia, 
construir modelos matemáticos, sintetizar e divulgar evidências científicas, 
tudo em tempo real; o Geo combate,15 grupo de pesquisa interdisciplinar que 
atua desde março de 2020 no monitoramento da epidemia, produzindo notas 
técnicas e objetivando “fornecer ou gerar dados, elaborar mapas e realizar 
análises espaciais relacionadas ao Covid-19, tendo como diferencial o enfoque 
nas questões relacionadas a análises geoespaciais de fluxos e mobilidade da 
população e de vulnerabilidades urbanas e socioeconômicas”. Ainda, se 
destacam projetos de apoio à saúde mental, além da pesquisa que identifica 
redes de desinformação no YouTube sobre o coronavírus, respectivamente, 
da área de psicologia16 e de comunicação.17 

No Instituto de Letras, em particular, desenvolve-se um projeto de 
tradução voluntária de artigos científicos sobre a COVID-19,18 do português 
para o inglês e do inglês para o português, tornando, assim, mais democrático 
o acesso a informações sobre a pandemia. Além disso, no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC), diferentes projetos 
foram criados, como “Educação linguística em contexto de pandemia: 
práticas docentes e experiências de professores de línguas”, coordenado pela 
professora Lívia Márcia Tiba Radis Baptista; “Acústica da pandemia: efeitos 
da cobertura de rosto na produção e percepção da fala”, coordenado pelo 
professor Felipe Flores Kupske; “A terminologia relacionada às profissões da 
área de saúde e das doenças, no contexto da saúde pública e das pandemias 
entre os séculos XVIII e XXI”, coordenado pela professora Norma Suely 
14 Ver em: https://cidacs.bahia.fiocruz.br/plataforma/rede-covida.

15 Ver em: https://sites.google.com/view/geocombatecovid19ba. 
16 Ver em: https://coronavirus.ufba.br/iniciativas-da-ufba-cuidam-da-saude-mental-de-criancas-

adultos-e-profissionais-de-saude.
17 Ver em: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=17339.
18 Ver em:  https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/como-projetos-de-letras-artes-e-humanidades-

se-engajam-contra-o-coronavirus/.

http://www.edgardigital.ufba.br/?p=17339
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/como-projetos-de-letras-artes-e-humanidades-se-engajam-contra-o-coronavirus/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/como-projetos-de-letras-artes-e-humanidades-se-engajam-contra-o-coronavirus/
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da Silva Pereira; e “Conceptualização metafórica em discursos sobre o novo 
coronavírus”, coordenado pela professora A. Ariadne Domingues Almeida 
que, também, está organizando, com o professor Augusto Soares da Silva 
da Universidade Católica Portuguesa, um volume especial da revista Estudos 
Linguísticos e Literários com enfoque na linguagem da pandemia sob a ótica da 
Linguística Cognitiva.

Neste cenário de pandemia, o corpo discente do programa foi 
convocado pelo edital nº 02/2020-PPGLinC para apresentar resultados 
de suas pesquisas, bem como para expor reflexões sobre suas respectivas 
áreas de conhecimento, visando à publicação de dois livros. O chamado 
feito no referido edital foi amplamente atendido, de modo que a comissão 
organizadora recebeu 66 capítulos, envolvendo 87 discentes, 37 professores 
do programa e 5 externos à UFBA. Os textos foram encaminhados para uma 
comissão científica qualificada, constituída por professores-pesquisadores 
vinculados a instituições de ensino superior de todas as regiões do Brasil, 
que, aceitando, também, o nosso convite, uniram-se ao nosso movimento, 
para avaliar os capítulos submetidos, emitindo pareceres. Dessa forma, 
conforme critérios estabelecidos no citado edital, foram selecionados 42 
textos, distribuídos igualmente em dois volumes, considerando-se as áreas 
do PPGLinC: Volume I, Língua em movimento: história e funcionamento das línguas 
naturais, abordando temas da Área I; e Volume II: Língua em movimento: estudos 
em linguagem e interação, abordando temas da Área II.

Não estivemos por um só momento parados, inertes diante da crise 
sanitária mundial que assolou a nossa vida, a nossa comunidade. Nesse 
tempo, propusemos questões de pesquisa, levantamos hipóteses, coletamos 
dados, fizemos palestras, participamos de mesas-redondas on-line, assim como 
frequentamos reuniões, fizemos orientações remotas via Skype, WhatsApp, 
Google Meet entre outras possibilidades de encontros virtuais. Além disso, 
escrevemos, lemos, emitimos pareceres, organizamos livros, submetemos 
artigos para periódicos, dentre outras ações. E mesmo nesse tempo de 
reflexão, de atividades científicas de profunda relevância para nossas vidas, 
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as universidades públicas do país sofreram fortes ataques, a exemplo dos 
profundos cortes orçamentários para 2021, entre outras ofensivas advindas 
de agentes sociais que, construindo um discurso de ódio contra instituições 
de conhecimento, buscam aplicar no país fundamentos da necropolítica.

É preciso repetir, quantas vezes forem necessárias: a universidade 
não parou um minuto sequer e isso precisa ser (re)dito e (re)escrito, para 
que seja registrado para a posteridade o nosso compromisso com a 
sociedade brasileira; é preciso informar que a nossa atuação não se limita 
ao importante trabalho que acontece no espaço da sala de aula, uma vez 
que nossas atividades ultrapassam o ato de ensinar-aprender-ensinar, porque 
somos agentes produtores do conhecimento e não repetidores de saberes já 
alcançados. 

Neste tempo, pensamos, ainda, em como retomar as atividades de 
ensino, com o menor prejuízo possível para a nossa comunidade, porque, 
além da necessidade de contemplar a formação continuada para a oferta 
de aulas através de tecnologias digitais, precisávamos considerar a inclusão 
daqueles que não têm acesso aos bens de consumo essenciais para o ensino 
emergencial remoto, bem como necessitávamos acolher as pessoas que 
sofrem dores físicas e psíquicas, resultantes dessa pandemia.  

Depois de ter ponderado sobre a melhor forma de retomar as 
atividades de ensino, levando em consideração, para isso, todas as variáveis 
necessárias, a fim de obter o resultado mais eficaz para nova proposta, em 
setembro do corrente ano, a UFBA inicia o Semestre Letivo Suplementar 
(SLS), por meio do ensino remoto emergencial. Para a efetivação desse 
semestre, foram disponibilizadas, na sua graduação, 1.825 disciplinas, 4.998 
turmas, com o oferecimento de 87.442 vagas, tendo sido preenchidas 68.728.  
Na pós-graduação, foram ofertados 968 cursos, com 659 turmas, 14.628 vagas 
oferecidas e 10.499 ocupadas. Ademais, foram criadas 306 novas disciplinas, 
na graduação, 65, na pós-graduação, e uma na especialização, além dos cursos 
de extensão propostos.19       

19 Ver em: http://www.edgardigital.ufba.br/?p=18431.
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A pandemia não foi empecilho para que o PPGLinC continuasse 
trabalhando, e, como resultado, oferecemos ao nosso leitor estes livros que 
são uma pequena, mas importante amostra das pesquisas desenvolvidas no 
Programa, que completa, em plena pandemia de COVID-19, uma década 
de existência e que, nesta trágica situação, não deixaria de espelhar a força 
da resistência nordestina, diante de esquecimentos e de negligências com que 
tantas vezes foi o povo do Nordeste tratado no devir da história do Brasil. 
Acha-se, aqui, a nossa contribuição no fazer da história científica deste país, 
nesses tempos de pandemia.               

A UFBA não pretende voltar suas atividades presenciais antes 
de termos as devidas orientações sanitárias e soluções científicas que nos 
permitam preservar vidas, evitar mortes prematuras que fragilizem famílias, 
independentemente, da cor da sua pele, do seu gênero, da sua orientação 
sexual, da sua classe social. Somos uma universidade inclusiva e queremos 
permanecer assim, cientes de estarmos agindo em conformidade com a ética 
necessária do fazer científico, não cederemos a ameaças, nem cairemos diante 
de compensações, como nos disse o nosso reitor,  professor João Carlos Salles, 
na abertura do I Congresso Virtual da UFBA.

Feita esta apresentação da gênese da obra, passamos a descrever 
especificamente o volume II: Língua em movimento: estudos em linguagem e 
interação. Neste volume, concentram-se 21 textos selecionados, referentes 
à Área II, Linguagem e Interação, constituída por três linhas: Linguística 
Aplicada (LA), Linguagem, Cognição e Discurso (LCD) e Aquisição de 
Línguas, Tradução e Acessibilidade (ATA). Nas próximas linhas, seguindo 
a ordem antes exposta, tecem-se alguns comentários sobre cada uma dessas 
linhas, bem como dos capítulos.   

A LA, enquanto área de investigação científica da linguagem, surge na 
década de 1940 nos EUA dentro da chamada visão aplicacionista de ensino 
de línguas estrangeiras inteiramente vinculada à Linguística Teórica vigente à 
época. No decorrer do seu desenvolvimento, ela se torna uma área autônoma 
e interdisciplinar. Seus interesses se ampliam e vão muito mais além do ensino 
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de línguas estrangeiras e das instituições de ensino. Na contemporaneidade, 
apresenta uma perspectiva crítica e vem a cada dia ampliando seu escopo de 
atuação, interessando-se cada vez mais por questões de ética, poder e política 
no discurso. Suas pesquisas produzem, entre outros tipos, conhecimentos 
descolonizados ou decolonial, contra-hegemônicos sobre questões de 
diversidade, por exemplo, relacionadas à raça, à sexualidade, às populações 
indígenas, queer, entre outras. Defende visões desessencializadas ou fluídas ou 
performativas de práticas identitárias, visando a entender a necessidade de 
desnormalização total de qualquer sentido de identidade.

No PPGLinC, as áreas de interesse e pesquisas dos professores 
credenciados na Linha de LA refletem essa evolução da Linguística Aplicada 
Contemporânea, sendo desenvolvidas pesquisas com temáticas variadas. 
Seguem algumas dessas temáticas: fonética e fonologia aplicadas ao ensino de 
línguas; bi/multilinguismo; linguística aplicada crítica; formação de professores; 
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras; políticas linguísticas para o 
multilinguismo; políticas e performances identitárias; práticas de linguagem; 
perspectivas críticas, decoloniais e transliíngues no ensino e na formação de 
professores; multiletramentos e letramento crítico; letramentos de resistência; 
estudos culturais voltados à América Latina; interculturalidade; português 
como língua de herança; tecnologias educacionais.

Neste volume, a linha de LA apresenta capítulos que discorrem 
sobre algumas dessas temáticas antes citadas: letramentos e multiletramentos, 
formação de professor de línguas, interculturalidade e decolonialidade.

No primeiro capítulo, “Extensão universitária e pesquisa-formação-
ação com professores e professoras de línguas-culturas”, escrito por Liz 
Sandra Souto e Maria Luisa Ortiz Alvarez, empreende-se uma discussão 
a respeito da concepção de extensão que está vinculada às atividades 
extensionistas desenvolvidas na Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), identificando a contribuição do Núcleo PALLE e suas respectivas 
atividades vinculadas à educação linguística no contexto do desenvolvimento 
profissional docente de professores e professoras que ensinam línguas-
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culturas.Esse texto posiciona-se em prol do fortalecimento da extensão 
universitária e da legitimidade das universidades refletindo, especialmente, 
na integração escola e universidade, docentes da educação básica e superior 
em função de criar um movimento de pensar a educação linguística a partir 
da extensão universitária.

O capítulo 2 apresentado por Natália Carneiro Monte, intitulado 
“(Re)conhecendo o conceito de branquitude e seus privilégios: um olhar sobre 
o material didático de ensino de línguas e a prática do professor em sala de 
aula”,  tece reflexões sobre a teoria da branquitude e a formação de professores 
de línguas com base nas experiências biográficas da autora, bem como sobre 
a desnaturalização dos sujeitos brancos e sua participação na luta antirracista, 
defendendo que a ausência da reflexão crítica por parte do professor, 
motivada pelo uso do material didático como cartilha a ser seguida e não 
questionada, pode contribuir para reprodução e legitimação dos estereótipos, 
da heteronormatividade, do machismo e do racismo institucionalizado.

Em “Letramentos e memórias: histórias de vida de idosos de São 
Francisco do Conde (BA)”, Jeferson Mundim de Souza e Simone Bueno 
Borges da Silva apresentam os resultados parciais da pesquisa de doutorado 
que estuda as memórias de letramento de idosos em sua formação em leitura, 
escrita e identidade, bem como seus percursos formativos. (STREET, 1984; 
KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 2001) As memórias são trazidas no contexto 
sociocultural da comunidade de São Francisco do Conde (BA), através de 
narrativas e histórias orais (THOMPSON, 1992; MEIHY, 1994; 2005; 2007; 
ALISTAIR; THOMSON, 2004), que se constituem em aprendizagens com 
acessos escolares descontínuos, aparecendo como práticas pedagógicas de 
letramento ressignificados.

No capítulo 4, “O pluricentrismo da língua portuguesa: contextos de 
ensino e de pesquisa”, elaborado por Marília Pinheiro Pereira, Gabriela De-
Gino, Imelson Ntchala Cá e Edleise Mendes, os autores discutem o conceito 
de pluricentrismo linguístico, aplicando-o ao caso do português, que apresenta 
um sistema complexo de coexistência de normas, umas mais centrais, como 
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a brasileira e a portuguesa, e outras em processo de desenvolvimento e de 
codificação, como no caso dos Países Africanos de Língua Portuguesa (Palop) 
e Timor-Leste. De modo a expandir a discussão, apresentam três exemplos 
de pesquisas que investigam diferentes contextos de ensino e de formação 
de professores de português: a) em perspectiva pluricêntrica e em regime 
de cooperação, através da apresentação de projeto institucional do Instituto 
Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP); b) na educação básica de um dos países integrantes 
dos Palop, a Guiné-Bissau; c) em contexto de língua de herança em escolas 
bilíngues na Alemanha.

Os autores Ivanete da Hora Sampaio e Milan Puh, no capítulo 5, “Da 
teoria para a prática: propostas formativas interculturais e decoloniais para quem 
ensina(rá) línguas no Brasil”, propõem socializar propostas de formação de 
professores de línguas, especificamente, de língua alemã e línguas teuto-brasileiras, 
partindo das experiências particulares e das reflexões teórico-metodológicas de 
uma pesquisadora e um pesquisador, oriundos de duas universidades distintas, 
e com origens étnico-raciais diferentes, estabelecendo um diálogo entre suas 
culturas para criar um espaço de trabalho individual, conjunto e coletivo, 
pensando em possibilidades de formação docente com um olhar voltado a uma 
percepção intercultural e decolonial como proposta de educação.

No sexto capítulo, “Práticas de ensino de língua portuguesa em um 
município baiano: olhar(es) lançado(s) à luz dos letramentos possíveis aos sujeitos 
escolares amargosenses”, as autoras Manuela Solange Santos de Jesus e Denise 
Maria Oliveira  Zoghbi apresentam reflexões sobre práticas docentes relativas 
ao ensino de língua portuguesa em classes de anos finais do ensino fundamental, 
mais especificamente em turmas do 7º e 8º ano, em uma escola pública no 
munícipio de Amargosa (BA). Esse trabalho busca ampliar o escopo de discussões 
sobre como o espaço escolar, com e a partir do elemento língua, é constitutivo 
de variados letramentos e do caráter sociocontemporâneo o qual fazemos parte.

Por fim, no último capítulo dessa primeira parte, “Reflexividade, 
interculturalidade e decolonialidade  para (re)pensar a formação de 
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professores(as) de línguas”, as autoras, Irlena Moreira Lopes de Sousa, Joseneia 
da Silva Costa, Lais Pereira de Souza e Roselma Vieira Cajazeira, discutem 
sobre a necessidade de (re)pensar a formação de professores(as) de línguas 
pelo viés da interculturalidade e decolonialidade, por meio do rompimento 
de padrões hegemônicos que norteiam o ensino e aprendizagem de línguas do 
cotidiano escolar, dialogando com Mendes (2015), Hooks (2013), Paraquett 
(2020), Candau (2009), Tardiff (2002), dentre outros. O ponto de partida 
das discussões foi o encontro de quatro estudantes de pós-graduação que, 
como professoras de línguas, são produtoras de saberes identitários, políticos 
e estético-corpóreos (GOMES, 2017), atravessadas pela interculturalidade e 
decolonialidade em suas práticas pedagógicas e pesquisas acadêmicas.

A linha de LCD, por sua vez, reúne pesquisadores que têm se 
dedicado a investigações, em diferentes perspectivas teóricas, sobre fenômenos 
linguísticos que emergem de interconexões entre linguagens, cognição, texto 
e discurso, bem como entre cultura, sociedade, história e ideologia. Com 
relação à Linguística Cognitiva, à qual se filiam quatro capítulos deste volume, 
trata-se de uma área de base interdisciplinar, que toma a linguagem a partir 
de uma perspectiva predominantemente semântica, entendendo-a como 
fenômeno relacionado a outras faculdades cognitivas. No âmbito dos estudos 
discursivos e textuais, que contam com três textos resultantes de pesquisas, 
a linha tem desenvolvido projetos que se valem da Análise do Discurso, da 
Análise Dialógica do Discurso e dos Estudos Críticos do Discurso, além de 
abordagens que têm como centro a Linguística Textual e a Semiótica Social. 
A seguir, são descritos os sete capítulos que representam algumas abordagens 
teóricas presentes na linha.

No capítulo “Lula em manchetes de capas da revista Veja: um estudo de 
frames”, Lorenna Oliveira dos Santos reflete sobre a conceptualização de Luiz 
Inácio Lula da Silva (Lula) em manchetes de capas da revista Veja publicadas no 
ano de 2002, à luz da Linguística-Semântica Cognitiva. Durante o texto, são 
discutidos os seguintes aspectos: como os editores da revista conceptualizam o 
ex-presidente; quais as estratégias utilizadas para ativar os frames POLÍTICA 
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e ECONOMIA; e como os diversos modos de linguagem e o contexto sócio-
histórico-cultural auxiliam o acionamento de tais frames.

Em “O rosto de Medusa: a construção de sentidos a partir de 
metáforas e metonímias criativas multimodais”, Simone Webering Martinez 
de Sant’Anna e Lia Simões Nery apresentam análises sobre a conceptualização 
da mulher feminista no início do século XX, em uma capa da revista brasileira 
Fon-Fon, publicada em 18 de julho de 1908, e em uma reportagem intitulada 
“Ave!Femina!” da mesma edição. O aparato teórico-metodológico tem como 
base algumas teorias que constituem o arquipélago da Linguística Cognitiva, 
além de premissas da Teoria da Complexidade. As autoras tiveram, como 
objetivo geral, compreender a emergência do significado multimodal, 
especificamente, de sentidos gerados a partir de metáforas e metonímias 
criativas verbo-imagéticas. 

No texto seguinte, “Conceptualização do professor em meme: 
um estudo à luz da Linguística Cognitiva”, Evani Pereira Rodrigues e 
Irani Sacerdote de Souza Silva apresentam resultados obtidos a partir da 
observação dos processos de metáforas e metonímias conceptuais, sobre a 
conceptualização do professor, a partir de um meme, publicado na página 
Pedagogia Brasil, do Facebook. As pesquisadoras apoiaram-se em postulados 
teóricos-metodológicos da Linguística Cognitiva, em especial, a Teoria dos 
Modelos Cognitivos Idealizados, discutida por Lakoff (1987). No decorrer do 
texto, há reflexões sobre mapeamentos metafóricos e metonímicos, estruturados 
por esquemas imagéticos no que diz respeito a essa conceptualização.

Ainda no âmbito dos estudos sobre cognição, há o capítulo “Reforma 
trabalhista e metáforas em jornais baianos: uma abordagem sociocognitiva”, de 
Dalva Pereira Barreto de Araújo, Michelli Maia Moreira e Urandi Rosa Novais. 
Nele, é apresentado o processo de conceptualização relacionado à Reforma 
Trabalhista, à luz do aparato teórico-metodológico da Linguística Cognitiva, 
especificamente, da Teoria da Metáfora Conceptual e da Teoria dos Esquemas 
de Imagem. O corpus foi constituído de quatro ocorrências metafóricas coletadas 
nos jornais baianos A Tarde e Correio da Bahia, entre 2016 e 2019. A partir dessa 
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investigação, foi possível observar, por exemplo, a presença de metáforas, 
como POLÍTICA É GUERRA, TRABALHO É RECURSO, BRASIL É 
COMPETIDOR.

Vinculado aos Estudos Críticos do Discurso, temos “O ethos discursivo 
de um parlamentar em um debate televisivo sobre o PL nº 6583/13: proposta de 
análise à luz dos Estudos Críticos do Discurso”, de autoria de Marildo de Oliveira 
Lopes, Neila Priscila dos Santos Costa, Tatielle Gomes Rodrigues e Daniele 
de Oliveira. Nesse texto, busca-se analisar a construção do ethos discursivo do 
Deputado Ronaldo Fonseca, durante um debate sobre o Projeto de Lei Estatuto 
da Família, exibido pela TV Brasil no dia 7 de maio de 2014. As categorias 
selecionadas para análise desse discurso foram o interdiscurso e a modalidade. 
Uma das conclusões aponta para o fato de o ethos discursivo investigado ser 
especialmente marcado por valores religiosos e por um discurso heterossexista.

Em “Formações imaginárias em discursos sobre marcações corporais e 
mercado de trabalho em vídeos do YouTube”, de José Railson da Silva Costa, 
busca-se apresentar e discutir questões discursivas voltadas para a temática do 
corpo tatuado, tomando como recorte o mercado de trabalho e as implicações 
dessa relação. Tendo como base a Análise do Discurso de linha francesa, o 
principal objetivo foi analisar as imagens discursivas em dois vídeos publicados 
no YouTube. Como conclusão, o autor observa que os discursos dos enunciadores 
apresentam uma tentativa de ressignificação da marcação corporal, enquanto 
tentam demarcar lugares sociais e aconselhar internautas sobre como contornar 
a visão negativa que pode surgir sobre o corpo marcado no mercado de trabalho.

De autoria Myrian Conceição Crusoé Rocha Sales, Aline Maria 
da Conceição de Jesus e Lícia Heine, o último capítulo desta parte do 
volume, “Concepções ideológicas sobre o discurso machista: Pêcheux e a 
fase bakhtiniana da Linguística Textual”, busca apresentar reflexões sobre 
o discurso machista no espaço militar. Para a análise, as pesquisadoras 
selecionaram alguns discursos presentes em duas matérias: “Polícia Militar 
investiga comentários machistas feitos por policiais em rede social”, do jornal 
Diário do Nordeste e “#AssédioNoQuartel: Tenente-coronel cria movimento 
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contra machismo militar”, do Uol, ambas de 2020. As vozes ideológicas 
presentes nos enunciados foram analisadas tendo como suporte a fase 
bakhtiniana da Linguística Textual e os fundamentos teóricos da Análise do 
Discurso pecheutiana.

Por fim, a linha de pesquisa ATA também inserida na Área II do 
PPGLinC, foi criada no último projeto de reestruturação do Programa. Essa 
linha assume o desafio de investigar a língua(gem) à luz da complexidade das 
relações entre o desenvolvimento linguístico, típico e atípico, e a tradução e a 
acessibilidade, que representam as três subdivisões da linha. Além de temáticas 
que integrem essas três subáreas, como, por exemplo, o estudo da aquisição da 
linguagem por crianças não ouvintes (subárea de aquisição) em ambientes de 
pais ouvintes (subáreas de tradução e acessibilidade), a linha congrega estudos 
inseridos especificamente dentro de cada subárea. 

Partindo de variadas vertentes epistemológicas e abordagens 
metodológicas, a linha de ATA engloba estudos sobre o desenvolvimento de 
línguas nativas e não nativas, orais e sinalizadas. Além do desenvolvimento 
típico e atípico e do bilinguismo unimodal (por exemplo, português-inglês) 
e bimodal (português-Libras), a linha investiga as dificuldades e declínios, 
patológicos (demência etc.) e não patológicos (atrito linguístico etc.), que 
permeiam o processo aquisicional mono e plurilíngue. Essa linha de 
pesquisa não se limita ao desenvolvimento da fala, estendendo seu escopo de 
investigação, por exemplo, à escrita.

Ao trabalhar diretamente com os vários modos de bilinguismo e 
com a aquisição atípica, as áreas de tradução e acessibilidade são parcelas de 
investigação centrais da linha, igualmente importantes. A vibrante subárea 
de tradução acomoda, por exemplo, investigações sobre a teoria e a prática 
da tradução, literária e técnica, e da interpretação, bem como estudos 
de transcrição, recriação, acomodação e legendagem, que estão também 
diretamente conectados à crescente e importante área de acessibilidade, que 
busca investigar a criação e adaptação de materiais, a audiodescrição e a edição 
de audiolivros. Nesse sentido, a linha de pesquisa ATA, além de elevar as 
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discussões teóricas dentro dos estudos linguísticos e de contemplar as relações 
entre língua e cultura, entre língua, literatura, sociedade e valorização de 
formas de acessos, está comprometida com a discussão e a criação de soluções 
para transpor as barreiras linguísticas e sociais impostas, por exemplo, pelo 
crescente multilinguismo e pelas deficiências. Acessibilidade linguística, à luz 
do desenvolvimento típico e atípico e das múltiplas deficiências, ladrilha o 
histórico da criação da linha e norteia o caminho a ser seguido. 

Representando a linha neste volume, contamos com sete capítulos. O 
primeiro capítulo, na área da aquisição de línguas, escrito por Joceli Rocha 
Lima, Elizabeth Reis Teixeira e Felipe Flores Kupske, intitulado “Padrões 
de simplificação fonológica no desenvolvimento do inglês como língua não 
nativa por crianças brasileiras: uma análise exploratória”, analisa os padrões 
de simplificação fonológica no desenvolvimento do inglês como língua não 
nativa em contexto de Português Brasileiro (PB) dominante presentes na fala 
de crianças com até cinco anos de idade. Os autores indicam que a ocorrência 
de simplificações fonológicas na fala de crianças tem coincidido com processos 
fonológicos já identificados para a aquisição do inglês seja como língua nativa 
ou não nativa. Contudo, padrões únicos, que devem ser investigados com mais 
profundidade, resultantes da interação entre a língua dominantes e a língua-
alvo, também foram encontrados. 

O capítulo “Desenvolvimento linguístico e diferenças individuais: 
uma discussão dinâmico complexa sobre a generalização de dados”, de 
Joselania Souza Silva, Rafael Couto Cardoso e Felipe Flores Kupske, discute 
o desenvolvimento linguístico e o conceito de Diferenças Individuais (DI) 
à luz da Teoria dos Sistemas Dinâmicos Complexos. Os autores defendem 
uma abordagem (teórica e metodológica) para o desenvolvimento linguístico 
com foco nas DI. Nesse sentido, os autores também problematizam a forma 
como dados do desenvolvimento da linguagem deveriam ser generalizados 
à luz da Complexidade. 

Ainda inseridos na área de aquisição da linguagem, Ivanete de Freitas 
Cerqueira e Elizabeth Reis Teixeira apresentam o capítulo “Língua de sinais 
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caseira ou simplesmente gestos? – dimensionando gestos e sinais”. Esse capítulo 
busca investigar se o sinal da Língua de Sinais Caseira (LS-Cas), utilizada por 
surdos filhos de ouvintes e sem acesso a uma Língua de Sinais (LS), aproxima-
se ou distancia-se do (não) linguístico. Com base nos dados de uma adolescente 
acreana surda, as autoras apontam que o sinal da LS-Cas não se assemelha, 
enquanto tipo gestual, à gesticulação, pantomima ou emblema, embora essas 
formas possam atuar, secundariamente, no seu sistema comunicativo.

Shirlei Patrícia Silva Neves Almeida e José Amarante apresentam o 
primeiro capítulo desta seção sobre tradução. O texto, intitulado “Arte visual 
e poesia: tradução intersemiótica em Ausônio”, investiga a obra de Ausônio, 
poeta do século IV d.C. que traz, no conjunto de suas obras, mostras de um 
gosto pelas artes clássicas e interesse pelas artes manuais, representando-as 
por meio do discurso, i.e., da poesia, em um jogo retórico de composições 
poéticas que recriam imagens, existentes ou imaginadas. Assim, no texto, 
os autores buscam evidenciar, através de uma visita simbólica ao que 
denominam “Museu de Ausônio”, o seu programa composicional poético 
nos aspectos que se referem à tradução intersemiótica, no intermédio da arte 
visual e a poesia.

O capítulo “A tradução audiovisual na cultura digital: delineando 
perfil do tradutor amador”, de Shirlei Tiara de Souza Moreira e Sílvia 
Maria Guerra Anastácio, apresenta um recorte da pesquisa “Fansubbing: 
os bastidores da legendagem amadora no Brasil”. No texto, as autoras, a 
partir de respostas a um questionário, tecem algumas considerações sobre 
o perfil dos tradutores amadores no Brasil, como, por exemplo, faixa etária, 
escolaridade e tempo de experiência.

Marcos Alexandre Sena da Silva e Silvia La Regina são os autores 
do capítulo “Comicidade e acessibilidade: audiodescrição para o filme 
Quincas Berro d’Água”. Nesse trabalho, os autores buscam contribuir para 
os estudos de acessibilidade audiovisual, com enfoque na comicidade, a 
partir da audiodescrição, para a inclusão social do público com deficiência 
visual. Para tanto, os autores investigam a audiodescrição de uma cena 
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recortada do longa-metragem Quincas Berro d’Água, com o objetivo de 
explorar seus aspectos cômicos.

O capítulo “O humanismo e o latim desde a modernidade: um 
percurso de ascensão, declínio e renascimento”, escrito por Johnwill Costa 
Faria, encerra os capítulos da linha e, assim, este volume. Em uma tentativa 
preliminar de compreender a gênese de representações sociais do latim – 
crenças, tabus, preconceitos –, o autor elabora um esboço cronológico que 
vai do início da Modernidade até os dias atuais. Nesse sentido, o autor discute 
os contextos e trajetórias, nada simples ou lineares, no latim. Por fim, o 
capítulo destaca a retomada de crescimento de interesse pelo estudo do latim 
a partir do crepúsculo do segundo milênio, destacando-se o grande impulso 
proporcionado pelo advento da internet.

Esta apresentação teve como objetivo apresentar a gênese dos dois 
volumes intitulados Língua em movimento, situando-a geo-sócio-histórico e 
politicamente, partindo de um contexto mais amplo da COVID-19 no 
mundo, passando pelo contexto nacional até chegar ao contexto institucional 
da UFBA. Além disso, objetivou apresentar os 21 capítulos fruto do trabalho 
conjunto entre discentes e docentes em uma demonstração de movimento 
contínuo em favor do fazer científico. 

Antes de concluí-la, é preciso também registrar, além dos autores listados 
nesta apresentação, a importância dos orientadores que não participaram como 
coautores, mas que, mesmo não tendo participado diretamente das produções 
publicadas nestes volumes, tiveram um papel fundamental, motivando seus 
alunos, orientando-os sobre os temas a serem publicados, escolhendo a 
melhor abordagem, realizando a revisão da(s) versão(ões) dos trabalhos etc. 
Gostaríamos de agradecer à Comissão Científica que dispensou parte de seu 
tempo à leitura dos trabalhos, contribuindo para a seleção dos capítulos em 
um curto período de tempo, garantindo a execução do projeto no tempo 
previsto, bem como a qualidade desse trabalho. Agradecemos também a Flávia 
Goulart M. G. Rosa, diretora da Editora da UFBA (Edufba), cujo empenho 
para a publicação destes volumes no prazo idealizado não pode ser esquecido. 
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Ainda precisamos render os nossos agradecimentos aos professores Kanavillil 
Rajagopalan, Denise Chaves de Menezes Scheyerl e João Carlos Salles Pires da 
Silva pela importante contribuição ao escreverem, respectivamente, o prefácio, 
a orelha e a quarta-capa; e ao professor José Amarante Santos Sobrinho pela 
paciência e gentileza no processo de editoração dos livros. Por fim, nem por 
isso menos importante, cabe o agradecimento à professora Silvana Soares 
Ribeiro, que participou como idealizadora de todas as etapas desse projeto.   

Tendo tudo isso posto, convidamos aqueles que se interessam pelos 
estudos da linguagem a lerem os livros do PPGLinC e fazemos esse chamado 
convictos que, das leituras realizadas, problematizações e questões de pesquisas 
serão feitas e possibilitarão que novos estudos sejam tecidos, fazendo emergir 
redes de conhecimentos que fortaleçam a ciência no Brasil, mantendo viva e 
vibrante a rede solidária do labor científico. 

Boa leitura! Resistamos seguindo na construção de conhecimentos!                                  
Salvador, Bahia, outubro de 2020

A. Ariadne Domingues Almeida
Cristina Figueiredo

Adriana Santos Batista
Felipe Flores Kupske 

Denise Maria Oliveira Zoghbi        
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E PESQUISA-
FORMAÇÃO-AÇÃO COM PROFESSORES 

E PROFESSORAS DE LÍNGUAS-CULTURAS 

Liz Sandra Souza e Souza
Maria Luisa Ortiz Alvarez

1 INTRODUÇÃO

Nos momentos em que tive a oportunidade de mediar uma discussão 
sobre o papel da extensão universitária, eu preferi começar problematizando-a 
e é dessa forma que, mais uma vez, o faço a fim de que essas perguntas sirvam 
de esteio para o debate ao qual me dedicarei neste trabalho. Assim, pergunto: 
quais são as propostas ou experiências de extensão universitária que você 
conhece? Percebe qual é o valor dado pela comunidade interna e externa às 
atividades desenvolvidas na extensão? De que forma se dá a relação entre a 
extensão, o ensino e a pesquisa na instituição em que você atua? No decorrer 
de sua carreira profissional, dedica-se ao desenvolvimento de atividades na 
extensão e, quando o faz, sua postura como agente extensionista fortalece 
práticas para justiça social, garantia de direitos humanos e emancipação 
social? (O/A EDUCADOR/A..., 2020)

Essas reflexões me parecem pertinentes de serem feitas quando se 
discute o papel da extensão universitária nas universidades com o objetivo 
de fortalecer seu posicionamento estratégico no projeto de legitimidade das 
universidades públicas e de qualidade. Além disso, elas (as reflexões) também 
direcionam o caminho para a análise no qual quero alicerçar minha prática 
como docente universitária e pesquisadora. A primeira identidade dialoga 
com a experiência docente como coordenadora de programa de extensão 
que tenho consolidado nos últimos oito anos e que me permite construir um 
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“olhar de dentro” do processo do fazer extensionista. A segunda identidade 
é demarcada no processo de estabelecer o campo da extensão universitária 
como contexto de investigação a que dedico meu projeto de doutorado 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC)
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em que discuto o desenvolvimento 
profissional docente de professores e professoras de línguas-culturas tendo em 
vista a extensão como possibilidade de espaço formativo. 

Essa perspectiva converge com as potencialidades do fazer 
extensionista que outras publicações evidenciam, a exemplo de: Véras 
e Medeiros (2019), que apresentam a organização de uma série de artigos 
que descrevem as experiências da UFBA e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) em diferentes projetos de extensão que contribuem 
“para a efetivação da função social das universidades federais no Brasil” 
(VÉRAS; MEDEIROS, 2019, p. 10); Rios e Caputo (2019), que organizam 
uma coletânea de textos que aponta para o cenário da extensão universitária 
na América Latina, englobando diferentes projetos que servem de inspiração 
para o desenvolvimento de outros perpassando por uma reflexão acerca  da 
contribuição da extensão para o cenário da universidade no século XXI.

Dito isso, a fim de ajudar para o entendimento de outras experiências e 
perspectivas da extensão universitária no estado da Bahia, apresento um recorte 
de dados gerados que compõem a pesquisa em desenvolvimento no que tange 
aos seguintes objetivos: i) compreender a qual concepção de extensão está(ão) 
vinculada(s) a(s) atividade(s) extensionista(s), desenvolvida(s) na Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), primeiro tópico a ser discutido neste 
capítulo. Justifico a escolha dessa instituição devido ao meu vínculo como 
docente da referida universidade e porque o projeto em desenvolvimento 
integra a ação de extensão do Núcleo do Programa de Aprimoramento 
Língua e Literatura Estrangeira (PALLE), aprovado pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Consepe) nº 138/2009 nessa instituição. 

O segundo objetivo é identificar qual(is) é(são) o(s) projeto(s), curso(s) 
e programa(s) desenvolvido(s) no âmbito da extensão que está(ão) vinculado(s) 
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à educação linguística. Estou entendendo esta última como um conjunto 
de questões que se posiciona de modo transversal e situacional a ensinar e 
aprender línguas-culturas. Assim, trata-se de vincular a esse processo outras 
dimensões que se referem às políticas linguísticas, à formação de professores, 
identidades sociais, construção de material didático, entre outros pontos. 
(POLÍTICAS..., 2020; PESSOA; SILVESTRE; MONTE MÓR, 2018)

E o terceiro objetivo visa elencar as atividades que esses projetos 
realizaram e realizam nesse contexto. Esses dois últimos objetivos integram 
a segunda seção do trabalho.  Esses resultados parciais foram fundamentais 
no processo de elaboração da proposta do projeto de extensão piloto que 
apresento na última seção. 

Com o intuito de alcançar esses objetivos propostos, opto pela pesquisa 
documental nesse recorte. Entendo-a como “um procedimento que se utiliza 
de métodos e técnicas para apreensão, compreensão e análise de documentos 
dos mais variados tipos”. (KRIPKA; BONOTTO; RICHTER, 2015, p. 244) 
O corpus de análise que estipulei é constituído pelos seguintes documentos: 
as resoluções institucionais que versam sobre a extensão da UEFS, a Política 
Nacional de Extensão Universitária e a Resolução nº 7, de 18 de dezembro 
de 2018. E os documentos do arquivo do Núcleo PALLE, como relatórios 
anuais, documentos de proposição de eventos, folder de divulgação, documento 
de proposição do programa. 

Para a análise desses documentos, sigo as etapas da análise de conteúdo 
de Bardin (2016) organizada nas fases de “pré-análise, exploração do material 
e o tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação”. (BARDIN, 2016, 
p. 125) Para a primeira fase, tratei de organizar o corpus descrito definindo os 
documentos e realizando o processo de leitura “flutuante” a fim de elaborar 
as categorias de análise definidas em concepção de extensão, princípios da 
extensão e diretrizes de extensão para orientar a discussão desses dados. 
Posteriormente, se deu a fase da análise propriamente dita e a interpretação 
dos resultados com base no referencial teórico a respeito do tema. 
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2 CONCEPÇÃO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Nessa seção, tenho o intuito de situar o que se defende como 
extensão universitária no contexto de reflexão de uma reforma democrática 
e emancipatória de uma universidade para o século XXI. (SANTOS, 2011) 
Para tanto, o que se entende por extensão universitária? O Plano Nacional 
de Extensão Universitária (PNEU) estabelece que, tendo em vista o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, “é [a 
extensão] um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político 
que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores 
da sociedade”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, p. 15) Essa definição 
condiz com o papel que se defende: o de que a extensão exerça constantemente 
um diálogo entre a universidade e a sociedade. Essa orientação consolida a 
postura dialógica que atualmente caracteriza fortemente a extensão. 

Historicamente, essa compreensão que destaco, baseada na 
comunicabilidade, passou por um processo de constituição abordado por 
outras pesquisas a exemplo de Frizzo, Marin e Schellin (2016), Imperatone 
(2017), Nogueira (2013), Véras e Medeiros (2019) e entre outros e outras 
que descrevem os eventos, que suscitaram a visão da extensão para além do 
assistencialismo. Esse caminho a afasta de um “campo associativo”, relacionado 
“com transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão 
cultural, manipulação etc” (FREIRE, 2011, p. 13), que já era questionado por 
Freire ao tratar de uma educação humanística e emancipatória.

Essa perspectiva restrita de diálogo unilateral, já tão criticada 
entre a universidade e a comunidade, em que a primeira se responsabiliza 
por responder às demandas sociais como a única agente e retentora de 
conhecimentos e saberes, consequentemente, descaracteriza e anula outros 
modos de agir e produzir conhecimentos e saberes da segunda. Por isso, é 
significativo ter em vista sua constituição como uma ação coparticipativa em 
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“que a extensão pode se constituir como um espaço de trabalho educativo, 
de formação humana e profissional dos acadêmicos e de diálogo com a 
comunidade”. (FRIZZO; MARIN; SCHELLIN, 2016, p. 643)

Um modo de situar o fazer extensionista está em compreender 
como as diretrizes e os princípios tencionam entre si e comportam-se como 
linhas orientativas para proposição de atividades na extensão que podem ser 
executadas em diferentes modalidades: programas; projetos; cursos e oficinas; 
eventos e prestação de serviços. (BRASIL, 2018) 

A primeira diretriz que cita o PNEU faz referência à interação 
dialógica. Ela assinala que não se faz ou não se deveriam produzir novos 
conhecimentos limitados ao diálogo com pares, o que é uma crítica na atuação 
da extensão que às vezes afasta-se da verdadeira dialogicidade que só é possível 
que se estabeleça na interlocução com diferentes públicos externos que possam 
ser capazes de identificar problemas e propor soluções. (THIOLLENT, 2002)

A segunda diretriz trata da interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade.  Ela salienta que a formação acadêmica dos 
profissionais deve ser “[...] marcada e constituída pela vivência dos seus 
conhecimentos que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada 
e integrada à matriz curricular”. (BRASIL, 2018, p. 2) Ou seja, valoriza-se a 
comunhão entre diferentes áreas de conhecimento a fim de potencializar o 
diálogo com diferentes setores e movimentos sociais, o que amplia a rigidez 
curricular e valoriza um conhecimento pluriversitário que “é um conhecimento 
transdisciplinar que, pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo ou 
confronto com outros tipos de conhecimentos [...]”. (SANTOS, 2011, p. 42)

A terceira diretriz alude à indissociabilidade ensino-pesquisa-
extensão. Ela protagoniza a formação inicial, o ensino, e a extensão como 
um espaço para o desenvolvimento de competências que serão pertinentes 
para sua prática profissional futura. E este “processo lhe permite reconhecer-
se como agente de garantia de direitos e deveres e de transformação social”. 
(FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, p. 32) Outro ponto diz respeito à relação 
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que se mantém com a pesquisa sendo uma oportunidade para desenvolvimento 
de “metodologias participativas, no formato investigação-ação (ou pesquisa-
ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos atores 
sociais e o diálogo”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, p. 33)

As últimas duas diretrizes tratam do impacto na formação do estudante 
e impacto e transformação social da extensão. Com relação ao primeiro, o 
PNEU destaca que “as atividades de Extensão Universitária constituem aportes 
decisivos à formação do estudante, seja pela ampliação do universo de referência 
que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas 
que possibilitam”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, p. 19)

Por último, tratar do vínculo da extensão com um movimento de 
transformação social é enquadrar no seu horizonte de ação “a expectativa é 
de que, com essa diretriz, a Extensão Universitária contribua para o processo 
de (re)construção da Nação, uma comunidade de destino, ou de (re)construção 
da polis, a comunidade política”. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE 
EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, 
p. 20) Assim, como Boaventura Santos destaca, a extensão caracteriza-se como 
esse espaço de resistência a quem caberá o desafio de definir como prioridade 
“o apoio solidário na resolução dos problemas de exclusão e da discriminação 
sociais e de tal modo que nele se dê voz aos grupos excluídos e discriminados”. 
(SANTOS, 2011, p. 74)

Na UEFS, observo, pela análise dos documentos normativos, que há 
convergência com o que propõe a legislação brasileira, os encaminhamentos 
que exigem o documento elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex) e o Plano Nacional de 
Educação (PNE) (2014-2024) quando o Regulamento da extensão universitária 
conceitua: 

A extensão no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana 
– UEFS – é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, técnico-científico 
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e político que promove a interação transformadora entre a Universidade e 
outros setores da sociedade, mediada por alunos de graduação e pós-graduação 
orientados por docentes ou servidores técnico-administrativos, dentro do 
princípio constitucional da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2017, p. 2)

Para além disso, o documento define o que caracteriza, dentro da 
instituição, as modalidades de extensão, trata do financiamento interno, do 
processo de autorização para a realização de cursos e eventos como “colóquios, 
semanas, seminários, congressos, encontros, jornadas, fóruns, palestras, 
conferências, mesas redondas, oficinas, exposições etc”. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2017, p. 2) E estipula processos, 
decisões internas relacionadas com a coordenação, tramitação, execução 
e avaliação de projetos e programas sinalizando a importância do 
acompanhamento avaliativo para fortalecimento dos princípios extensionistas.

Diante desse breve cenário que descrevi a fim de contextualizar 
o campo extensionista, pergunto: quais são as propostas organizadas que 
englobam pensar a educação linguística na universidade dentro do âmbito da 
extensão? Quem as promove? E o que objetivam? No levantamento do último 
boletim informativo divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão (2020), existem  
nove programas, cinco projetos e três cursos cadastrados no Departamento 
de Letras e Artes.1 Entre eles, destaco os que atuam com o desenvolvimento 
de atividades que implicam na reflexão acerca do fazer de uma educação 
linguística.

Tendo em vista esses critérios de delimitação, é significativo valorizar 
as ações dos programas PORTAL: ensino-aprendizagem de línguas modernas 
para a cidadania, inclusão social, diálogo multi e intercultural e o Núcleo PALLE. 
O Programa PORTAL é composto por docentes lotados do Departamento de 
Letras e Artes, bolsistas e demais colaboradores que intenciona oferecer de 
forma gratuita cursos de línguas estrangeiras (Espanhol e Francês e Português 
como língua materna e estrangeira) a fim de oportunizar o desenvolvimento 

1 Estabeleci esse recorte porque é a este departamento que estão vinculados os cursos de licenciaturas em 
Línguas Estrangeiras.
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da competência comunicativa para estudantes da rede pública de ensino e 
egressos que tenham mais de 14 anos, e atuar na formação profissional de 
licenciandos(as) dos cursos de licenciatura em Letras Estrangeiras da UEFS. 
(BARBOSA; BRUN; COSTA, 2017) Com respeito ao PALLE, elenco as 
atividades na próxima seção já que o projeto de extensão que apresento para 
pesquisa está a ele vinculado. 

3 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA

O PALLE é um programa de caráter permanente que desempenha 
suas atividades já ao longo de 34 anos na UEFS com financiamento interno 
para que suas ações como cursos de línguas, eventos científicos, cursos de 
formação de docentes sejam desenvolvidas com a comunidade interna e 
externa da instituição. Esse movimento tem início desde quando integralizava 
o Programa Integração da Universidade com o Ensino de 1º Grau que tinha 
o intuito de colaborar com o processo de “repensar os currículos das escolas 
públicas da rede estadual, bem como os currículos dos cursos de Licenciatura 
da UEFS”. (SILVA et al., 2007, p. 15) Os autores explicam que desse programa 
derivou-se o Programa Integração da Universidade com a Escola Básica que 
se dedicava aos projetos de formação continuada. E é nele em que o PALLE 
assumia o compromisso de “desenvolver a habilidade de leitura, compreensão 
de texto e gramática contextualizada, de línguas estrangeiras, para professores 
da rede pública de ensino”. (SILVA et al., 2007, p. 17)

A trajetória do PALLE, desde então, demonstra de modo consistente 
como o programa constrói uma identidade extensionista e a consolida, 
principalmente, a partir da promoção de atividades que atendam a professores e 
professoras da rede pública que ensinam línguas, inicialmente a Língua Inglesa. 
A princípio, pelos documentos do programa, identifica-se a organização de 
oficinas de língua, de literatura e metodologia a fim de “repensar o ensino 
de línguas estrangeiras nas escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio 
de Feira de Santana e regiões circunvizinhas”. (SILVA et al., 2007, p. 17) 



Parte I
LINGUÍSTICA APLICADA

43

Essas oficinas foram elaboradas com o intuito de capacitar linguisticamente 
os professores de Inglês e promover discussões sobre práticas pedagógicas, ao 
mesmo tempo em que “tentava-se aprimorar os conhecimentos e habilidades 
dos docentes”. (SILVA et al., 2007, p. 18) As dificuldades que se figuravam 
nos anos 1990 e 2000 pelas ações do PALLE ainda persistem, como assinala 
Alvarez (2019) em análises prévias dos cursos de Letras que já apontam 
lacunas referentes à organização curricular, que implicam em uma formação 
do profissional de Letras onde não contempla competências e habilidades 
necessárias, estipuladas na Resolução CNE/CP n° 1/2002.

O PALLE, a partir dessa experiência construída com base nesse 
diálogo com a escola ao conhecer a situação do ensino na cidade, permitiu a 
elaboração de uma proposta metodológica consoante com o que estipulavam 
os documentos nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) naquele momento. Esse movimento incentivou a articulação de uma 
metodologia de trabalho e a construção de um material didático para a escola, 
resultante desse encontro e das demandas dos professores e das professoras 
com relação à ausência de livros didáticos e de formações complementares. 
A síntese dessa proposta estava contemplada em um processo que incluía: i) 
fase oral, envolvendo as etapas de contextualização, apresentação, explicação, 
exploração e compreensão oral do texto escolhido (C.A.E.E.L.C); e ii) a segunda 
fase escrita composta por compreensão, descoberta, sistematização gramatical, 
produção e atividades humanísticas (C.D.S.P.A.). (SILVA et al., 2007)

A partir dessa retrospectiva já fica evidente como as atividades do 
PALLE aproximam-se das diretrizes extensionistas. Nos relatórios anuais de 
acompanhamento das atividades, identificam-se diversas ações que demonstram 
a interação com outros pares e outros locais de produção de conhecimento, a 
exemplo das escolas públicas de Feira de Santana e região, com professores e 
professoras da rede de educação básica e superior e com outras instituições 
de ensino, como os cursos de línguas ofertadas na Universidade Federal do 
Recôncavo Baiano (UFRB), em Cachoeira. E esses diálogos são fortemente 
marcados pela compreensão do processo de ensino-aprendizagem de línguas 
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como transformação social e o compromisso em assegurar “o direito de todo 
brasileiro [e brasileira] à plena cidadania, que inclui o aprendizado de línguas 
estrangeiras”. (CRUZ, 2008, p. 73)

Com respeito ao impacto na formação docente, a presença de bolsistas 
de acordo ao que regulamenta a Resolução Consepe n° 110/2010 tem se 
mostrado um espaço para o desenvolvimento de diferentes competências.  Esse 
entrelaçamento da extensão com o ensino e o desenvolvimento profissional 
– entendendo esse último como um processo contínuo que ultrapassa a cisão 
entre “formação inicial” e “continuada” e se articula de modo indissociável 
das condições de trabalho docente como aponta Diniz-Pereira (2019) – é 
fundamental quando ainda os cursos de licenciatura não tinham passado 
por reformas curriculares em que se notava a ausência de discussões muito 
implicadoras para o professor e a professora de línguas nos currículos 
relacionadas à Linguística Aplicada, à produção de material didático, à relação 
com as tecnologias digitais de comunicação e informação, entre outros temas. 

Nesse contexto, atuar na extensão é aproximar-se da sala de aula e de 
todo significado que isso implica na formação docente. Os bolsistas e as bolsistas 
que dedicam 12h semanais em diferentes atividades para além de uma carga 
horária que contabilize uma atividade complementar (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, 2010) têm a possibilidade de construir 
uma reflexão-crítica-formativa que advém do contexto da prática docente que 
a extensão cumpre como espaço formativo para que possam refletir a respeito 
de como posicionar-se como agente para educação linguística. E isso fica 
evidente também nas implicações com a proposição de projetos de pesquisa 
o que permite consolidar o ciclo ação-reflexão-ação, quando pesquisadores e 
pesquisadoras que integram o programa passam a investigar sobre o mesmo a 
partir da sua lente como agente extensionista, a exemplo Silva e Pereira (2018), 
que pesquisam como se dá a relação entre as experiências, vivências e práticas 
desenvolvidas no PALLE e o impacto na formação de professores de espanhol.

Outro importante aspecto que quero assinalar como professora de 
Espanhol diz respeito à extensão como local de resistência para o ensino de 
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Língua Espanhola. Isso é fundamental no contexto do Núcleo Territorial 
Portal do Sertão quando se observa a ausência do componente curricular 
de Língua Espanhola na educação básica, movido pelo caráter normativo 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que institucionaliza o Inglês 
com a aprovação da Lei do Inglês e, com isso, colabora com um projeto de 
monolinguismo para o país. No PALLE, desde 1998, com a implantação do 
curso de licenciatura Português-Espanhol, há turmas de Espanhol nos diferentes 
níveis e para diferentes públicos incluindo a terceira idade em conjunto com a 
Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), o que demonstra uma decisão 
que constitui uma política linguística dentro da universidade.

Atualmente, as atividades direcionadas ao desenvolvimento 
profissional docente de professores de línguas que atuam nas escolas públicas, 
que é um eixo central da razão de ser do PALLE, estiveram suspensas. Essas 
atividades aconteceram nos anos de 2007 e 2009 no formato de encontros 
contínuos e com uma programação formativa pré-definida pela equipe.  No 
decorrer desses anos de hiato, a promoção do Seminário PALLE, que está na 
sua 29ª edição, e o Encontro de Professores de Língua Estrangeira, que está na 
8ª edição, foram responsáveis por incentivar a aproximação entre professores 
em formação inicial, egressos, pesquisadores e os integrantes da equipe do 
PALLE a fim de promover o debate de questões caras ao desenvolvimento 
da competência teórica. E para potencializar a formação da competência 
linguística foram disponibilizadas vagas para professores de línguas nas ofertas 
semestrais de cursos de idiomas pelo programa.

Depreende-se do descrito que é um marco nas atividades do PALLE 
o desenvolvimento profissional docente. Nesse sentido, como pensar em uma 
proposta formativa que esteja vinculada ao que se defende por extensão 
universitária e de acordo com as atividades do PALLE que articule um 
processo de formação de professores de línguas-culturas? É uma reflexão que 
tomo como ponto de partida para a proposta que descrevo na próxima seção.  
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4 PESQUISA-FORMAÇÃO-AÇÃO COM PROFESSORES 
DE LÍNGUAS-CULTURAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Ao pensar em uma proposta de desenvolvimento profissional 
docente com professores e professoras de línguas-culturas, é retomada a 
ação extensionista do programa referente à formação continuada. Para 
tanto, estabeleci alguns princípios como balizares para a construção de uma 
metodologia de trabalho desse processo de formação: i) uma pesquisa vinculada 
à escola básica entendendo-a como espaço de formação e pesquisa; ii) uma 
ação colaborativa e cooperativa entre as pessoas envolvidas no processo; iii) 
uma posição assumida dessas pessoas como professor-narrador e professora-
narradora; e iv) uma formação referenciada em uma perspectiva biográfica e 
(auto)narrativa.

Esses princípios visam garantir que ao longo da execução do projeto 
não se reforce uma posição de hierarquia que observo ser marcada na relação 
que se constrói entre a universidade e a escola básica e, consequentemente, entre 
as figuras de pesquisador e pesquisado e professor universitário e professor da 
educação básica no que diz respeito à produção do conhecimento e de saberes 
pedagógicos.  E isso ficou evidente no contato que estabeleci com diferentes 
grupos de professores e escolas ao realizar o convite para integrar à pesquisa 
que se queixam do modo como a universidade se mantém afastada da escola.

 Dito isso, apresento uma metodologia inspirada na Documentação de 
Narrativas de Experiências Pedagógicas (DNEP) para o desenvolvimento desse 
projeto. Tomei como referência para essa elaboração a publicação da Coleção 
de Materiais Pedagógicos de Documentação Narrativa de Experiências e 
Viagens Pedagógicas (Colección Materiales Pedagógicos de la Documentación Narrativa 
de Experiencias y Viajes Pedagógicos), que foi organizada pelo Programa de 
Documentação Pedagógica e Memória Docente do Laboratório de Políticas 
Públicas de Buenos Aires – Programa Documentación Pedagógica y Memoria 
Docente del Laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires (LPP) – e a 
produção científica desse grupo de pesquisa. 
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O itinerário formativo de pesquisa-ação-formação é composto por 
fases que podem ser mais bem compreendidas pelos processos de convidar, 
identificar e selecionar as práticas pedagógicas e experiências escolares, 
escrever e reescrever o relato, o processo de edição pedagógica, publicar e a 
fazer circular o documento pedagógico. (SUÁREZ, 2010; 2015; 2017) Saliento 
que apesar de não serem fixas, como o autor salienta, elas são orientativas para 
esse trabalho formativo. 

O movimento que inaugura esse processo se dá através do convite 
que fiz aos professores e as professoras de línguas-culturas de escolas públicas 
para que relatem uma experiência pedagógica. Esse primeiro passo possibilita 
que as pessoas que participaram do itinerário possam estabelecer e construir 
seus acordos prevalecendo a horizontalidade entre os participantes e as 
participantes. Isto é, se cria as condições para que o processo aconteça como 
definição de tempos e espaços. Esse momento pode ser registrado em uma 
carta convite em que se expressa os motivos para a realização dos encontros.

Posteriormente, a identificação e seleção das práticas pedagógicas são 
definidas pelo professor narrador ou professora narradora, ou seja, é esse o 
sujeito que estipula o que considera significativo ou sobre qual evento deseja 
debruçar-se ao longo da escrita referente a uma aula, a uma turma, a um 
evento que permita narrar e dar a conhecer “[...] lo que hacen, piensan, saben 
y sienten los que habitan el mundo de la vida escolar”. (SUÁREZ, 2017)

Em um terceiro momento, centrado no processo de escrita e reescrita, 
comporta-se como um ciclo que recupera a experiência. Para tanto, orienta-
se o contato com documentos – registros diversos, planos de aula, relatórios, 
fotografias – que permitam ativar a memória e potencializar o relato que 
será ouvido e comentado entre os pares. Após a definição da experiência e 
do processo de escrita da experiência pedagógica iniciado, propõe-se a edição 
pedagógica. Trata-se da concretização de um ciclo que envolve os atos de ler, 
comentar e conversar entre os pares como caminho que potencializa uma 
reflexividade crítica a respeito da experiência. Por último, consoante ao seu 
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posicionamento político, é de fundamental importância articular como pode 
acontecer a publicação e a circulação dos relatos pedagógicos produzidos 
por esses professores e essas professoras. Já que nessa condição estamos 
posicionando-os como autores de documentos pedagógicos e referenciando o 
carácter político dessa intervenção.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo esse texto uma síntese do processo de construção de um projeto 
de extensão, que é campo para o desenvolvimento de uma pesquisa, destaco 
dois macroapontamentos que evidencio como contribuições mais potentes 
dessa proposta. O primeiro deles trata, em minha opinião, da necessidade 
de um vínculo cada vez mais estreito entre universidade e escola pública. 
Corroboro com Boaventura Santos (2011) quando destaca que a universidade 
está afastada do mundo da escola o que abre espaço para que outros organismos 
e fundações se ocupem de pensar modos de formar e estabelecer políticas. 
Assim, a estrutura desse projeto é um convite para que se integre escola e 
universidade, docentes da educação básica e superior em função de criar um 
movimento de pensar a educação linguística a partir da extensão universitária. 

Outro ponto diz respeito à defesa da extensão como uma espécie de 
ancoragem para as atividades de pesquisa e ensino. Já que apesar do que o texto 
legal aponta, o que às vezes se nota é uma desvalorização da extensão. Como 
a Prof.ª Dr.ª Nilma Lino aponta, “mesmo com todos esses avanços, a extensão 
ainda busca ocupar um lugar de maior relevância acadêmica e institucional nas 
IES e nas políticas orçamentárias das instituições públicas mantenedoras e dos 
governos”. (LINO, 2017, p. 217) Essa também é uma posição defendida por 
Verás e Medeiros (2019), que dizem que “a extensão precisa ser mais fortalecida 
no contexto acadêmico que, nos últimos anos, vem priorizando a pesquisa e a 
produção de artigos”. (VÉRAS; MEDEIROS, 2019, p. 36)

Nesse sentido, a proposta que apresentei intenciona contribuir nesse 
processo de fortalecimento da extensão universitária e, em consequência, 
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o programa de extensão do PALLE que se insere no contexto de uma 
universidade pública estadual no interior da Bahia, dialogando com 
professores e professoras que ensinam e aprendem línguas nesse local e em 
escolas públicas. Dos pontos descritos, nota-se que esse caminho de pesquisa-
formação-ação é um mecanismo de empoderamento desses profissionais e 
pode ser um caminho que possibilite refletir sobre a história do ensino de 
línguas-culturas dentro de cada escola, acerca das políticas linguísticas que se 
consolidam ou não,  o que se tem construído nas salas de aula ou o que se pode 
construir para que se possa pensar meios que assegurem o direito linguístico 
e assim se fortaleça um projeto de uma sociedade plurilíngue e pluricultural. 
Compartilho a esperança de que a realização do projeto, nessa configuração, 
possa atuar de forma ética, democrática e justa para que mais pessoas possam 
ter acesso à aprendizagem de línguas. Sigamos: “Muita gente pequena, em 
muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra”. 
(provérbio africano) 
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(RE)CONHECENDO O CONCEITO 
DE BRANQUITUDE E SEUS PRIVILÉGIOS: 

UM OLHAR SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO 
DE ENSINO DE LÍNGUAS E A PRÁTICA 

DO PROFESSOR EM SALA DE AULA

Natália Carneiro Monte

1 INTRODUÇÃO

Algo que eu me pergunto sempre é como o(a) professor(a), ainda 
que de forma inconsciente, pode vir a contribuir para a perpetuação das 
desigualdades sociais, dos estereótipos e do racismo. Contribuímos não por 
termos inventado isso, mas por inação, pelo silenciamento, pela concordância, 
por advogar uma suposta neutralidade na discussão de determinados temas. 
Reconhecer as desigualdades e refletir: o que eu na condição de professora 
posso fazer para a não reprodução ou perpetuação dessas desigualdades e 
preconceitos? Desigualdades que, como sabemos, são fruto de nosso sistema 
histórico e, muitas vezes, perverso, que se apoia na desigualdade para 
perpetuação do poder das classes dominantes. 

Quando se escolhe um livro didático a ser utilizado numa instituição 
de ensino de línguas, há implicações que se referem não apenas ao conteúdo 
programático de um determinado curso, mas também à formação do senso 
comum e à conscientização crítica do aprendiz. Para Paulo Freire (2008, p. 17), 
“a conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que a ‘desvela’ 
para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e ajudam a manter a 
realidade da estrutura dominante”. Considerando que um livro didático pode 
moldar o fazer pedagógico, em vários aspectos, tal recurso se transforma em 
mais do que apoio aos processos de ensino e aprendizagem de uma nova língua 
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quando, por exemplo, a realidade ali representada aparece estereotipada, 
levando o docente quase sempre a chancelar o conteúdo preexistente e mostrar 
para seus alunos uma visão cultural possivelmente distorcida do país de língua 
alvo, muitas vezes incoerente com as novas configurações populacionais que 
vão se formando ao longo do tempo e desconsiderando a multiplicidade e a 
diversidade das sociedades na contemporaneidade. 

As minhas inquietações sobre a postura do professor na utilização 
do material didático me levaram a iniciar minha pesquisa de mestrado. Sou 
professora de alemão, comecei a aprender alemão na universidade, como 
estudante brasileira sem descendência germânica. Ganhei uma bolsa de 
estudos para jovens professores em 2006, quando tive a oportunidade de 
conhecer a Alemanha e aprofundar meus conhecimentos no idioma, além de 
vivenciar os aspectos culturais e metodológicos da língua. Estou em sala de 
aula como professora de Língua Estrangeira (LE) desde 2003, sou branca, e 
me esforço diariamente para reconhecer meu lugar de privilégio na sociedade 
em que fui criada. Nasci no interior de São Paulo, fui educada pelos meus 
avós e minha mãe, que trabalhou a vida inteira como professora do ensino 
fundamental I. Estudei sempre em escolas e universidades públicas e tenho 
nessa trajetória a minha base educacional e emocional. Considero que vim 
de uma família da classe média baixa e que se estruturou numa política de 
manutenção dos seus privilégios e na educação de seus descendentes. Iniciei 
minha vida profissional como professora na escola pública, fazendo estágio no 
Centro de Estudos de Línguas da escola estadual onde estudei espanhol na 
adolescência e, posteriormente, passei a compor o corpo docente da mesma 
instituição. Atuei também como professora de português em escolas públicas e 
particulares do interior do estado de São Paulo. 

Em 2007, acompanhei meu parceiro na busca por melhores condições 
de trabalho e independência financeira para que pudéssemos construir nossa 
vida juntos e viemos morar em Salvador. Fiquei o ano de 2008 afastada das 
salas de aula, trabalhando como recepcionista bilíngue em um hotel do centro 
histórico de Salvador. Esse ano foi fundamental para conhecer e vivenciar a 
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história e a formação da cidade que viria a ser meu novo lar. Também nesse 
período, atuei brevemente como voluntária em um programa de ensino de 
línguas para pessoas de baixa renda na tentativa de retornar à sala de aula, 
porém, o projeto deixou de existir no final de 2008. 

Desde 2009, atuo como professora de alemão em um projeto criado pelo 
Ministério das Relações Exteriores, chamado PASCH – Schulen Partner der Zukunft 
– Escolas uma parceria para o futuro. Esse projeto apoia o ensino e a difusão da 
língua alemã em 1000 escolas públicas e privadas no mundo e 23 no Brasil, sendo 
a maioria das escolas públicas situadas na região Nordeste. No estado da Bahia, 
o projeto se iniciou em duas escolas, uma na capital e outra no interior, na cidade 
de Feira de Santana, ambas da rede privada. Desde 2012, o projeto mantém a 
parceria apenas com a escola privada de Salvador, com alunos provenientes de 
uma privilegiada elite socioeconômica. Salvador é a cidade com maior número 
de pessoas negras do Brasil e, ao longo desses anos, infelizmente, tive poucos 
alunos negros em minha sala de aula, devido ao perfil socioeconômico elevado 
dos alunos, tanto na escola de Salvador, quanto em Feira de Santana. Com base 
em minha experiência, ao longo desses 12 anos de sala de aula, vejo com bastante 
clareza que o acesso ao ensino de línguas no estado da Bahia ainda é para os 
poucos que podem pagar por isso, ou seja, fica destinado para uma elite, a uma 
determinada camada social, uma vez que não existem projetos de ensino de 
línguas estrangeiras nas escolas públicas, com exceção da língua inglesa que está 
na grade curricular e desde do advento da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) (BRASIL, 2017) é a única LE de caráter obrigatório na escola regular.

Segundo Lélia Gonzalez (1984), quem possui o privilégio social possui 
o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência 
é branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a 
explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno 
ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o 
como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências do conhecimento. 
Essa reflexão de Gonzalez nos dá uma pista sobre quem pode ou não falar, quais 
vozes são legitimadas e quais não são.
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Nessa linha de raciocínio, eu me pergunto, então, como os professores 
contribuem para a perpetuação das desigualdades sociais, dos estereótipos e 
do racismo? Contribuímos não por termos inventado isso, mas por inação, 
pelo silenciamento, pela concordância, pela suposta neutralidade na discussão 
de determinados temas. Reconhecer as desigualdades e refletir: o que eu 
como professora posso fazer para a não reprodução ou perpetuação dessas 
desigualdades e desses preconceitos? Como sabemos, essas desigualdades 
são fruto desse sistema histórico patriarcal e brancocêntrico e, quase sempre, 
perverso, que se apoia na desigualdade e na opressão para perpetuação do 
poder. 

Segundo Ferreira (2014), o livro didático é por vezes o único material que 
orientará as práticas pedagógicas da sala de aula, sendo, portanto, voz de poder 
e autoridade, além de possuir grande capacidade de difusão e construção de 
valores, discursos e imagens, podendo contribuir para a quebra de paradigmas 
ou para a manutenção de estereótipos e estigmas, desempenhando importante 
papel no processo de reprodução de práticas sociais, possuindo potencial para 
gerar questionamentos e resistência a essas práticas. 

Nesse sentido, a ausência da reflexão crítica por parte do professor, 
motivada pelo uso do material didático como cartilha a ser seguida e não 
questionada, pode contribuir para reprodução e legitimação dos estereótipos, 
da heteronormatividade, do patriarcado, do racismo institucionalizado 
e presente nas instituições brasileiras, além de reforçar a distribuição de 
papéis sociais em masculinos e femininos. Segundo Andrade (2018),  os  
livros  didáticos  e,  dessa  forma, a própria escola reproduzem e legitimam 
a heteronormatividade presente na sociedade,  e reforçam a  distinção  de  
papéis  sociais  tidos  como  masculinos  e  femininos.  

 É necessário, portanto, que o professor de línguas possibilite em suas 
discussões uma reflexão crítica problematizando os mais diversos temas a 
serem tratados em sala de aula, possibilitando ao aluno acrescentar sua visão 
sobre os mais diferentes temas discutidos a fim de despertar a consciência 
crítica do aprendiz, contribuindo para a formação do aluno enquanto sujeito 
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crítico e consciente de sua realidade. Para Freire (2008, p. 19), “O homem 
chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente 
concreto. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, 
mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na 
realidade para mudá-la”.

 Segundo Siqueira (2018, p. 205), um dos grandes desafios de todos 
aqueles envolvidos com ensino e aprendizagem de línguas é compreender que 
estamos envolvidos, de fato, com um processo educacional e não apenas com 
uma prática utilitária e tecnicista de passar um conhecimento pasteurizado e de 
uso instantâneo. O autor complementa ainda que “todo educador linguístico, 
precisa se enxergar como um pedagogo crítico em potencial”. (SIQUEIRA, 
2018, p. 205)

 Considerando raça como um construto sócio-histórico, tecido 
por meio da linguagem e não restrito a negros, indígenas e outros grupos 
identitários minoritarizados e marginalizados, proponho uma reflexão sobre 
branquitude, mas para tanto, se faz necessário uma exposição teórica, com 
perspectivas análogas a diversos teóricos. (ALMEIDA, 2018; ANDRADE, 
2018; CARDOSO, 2010; FERNANDES, 1988; FRANKENBERG, 1999; 
2004; GONZALEZ, 1984; HOOKS, 2008; PIZA, 2005; SCHUCMAN, 2012, 
entre outros) A discussão sobre o conceito de branquitude será importante 
para entender as relações que serão feitas posteriormente sobre a teoria da 
branquitude, seja ela crítica ou acrítica (CARDOSO, 2010) e a necessidade de 
uma prática pedagógica crítica e reflexiva. Feita essa breve discussão, passo a 
discutir o conceito de branquitude a seguir. 

2 CONCEITO DE BRANQUITUDE: UMA BREVE TEORIZAÇÃO

Frankenberg (1999) define a branquitude como um lugar estrutural 
de onde o sujeito branco vê os outros e a si mesmo, uma posição de poder, 
um lugar confortável do qual se pode atribuir ao outro aquilo que não se 
atribui a si mesmo. A branquitude é o estágio de conscientização e negação do 
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privilégio vivido pelo indivíduo branco que reconhece a inexistência de direito 
e a vantagem estrutural em relação aos indivíduos de diferentes grupos raciais 
entre eles os negros e os indígenas. É necessário reconhecer o lugar de onde 
falamos e reconhecer também o privilégio de ocupar este lugar. É necessário 
discutir a branquitude e racializar o branco, discutir seus privilégios e juntos 
nos engajar na luta antirracista para compreender e, no nosso caso, naturalizar 
no dia a dia em sala de aula uma posição crítica diante das representações não 
plurais e não dialógicas, impostas pela sociedade machista, preconceituosa, 
excludente e muitas vezes reproduzidas nos materiais didáticos. 

Cardoso (2010) nos traz uma cronologia sobre os primeiros 
estudiosos a falar sobre o conceito de branquitude, W.B Du Bois, em 1935, 
e posteriormente Frantz Fanon, em 1952, este último com a publicação da 
obra Pele negra, máscaras brancas. Segundo Fanon, existe uma ideia de fenótipo 
que carrega a noção de civilização. Há uma hierarquização sistematizada e 
implacável que tem como base a raça. Fanon estava preocupado em libertar 
o branco de sua branquitude e o negro de sua negritude, porque a identidade 
racial seria o encarceramento que obstaculizava a pessoa de chegar e gozar 
de sua condição humana. Posteriormente, segundo Cardoso (2010), tivemos 
Steve Biko, na década de 1960, e no Brasil, Gilberto Freyre, em 1962, que 
utilizou o termo, mas foi somente com Alberto Guerreiro Ramos, na década 
de 1950, que surgiu a discussão sobre “brancura”, que significaria, para nossa 
atual literatura, o conceito de branquitude, segundo o autor.

Os estudos sobre branquitude se iniciaram mais fortemente na 
década de 1990 nos Estados Unidos e colocaram o branco dentro das relações 
raciais. O branco passa a ser o centro das questões que ele mesmo criou, por 
se considerar o padrão de humanidade. Assim, discute-se amplamente que a 
branquitude é um lugar de vantagem estrutural, um lugar de privilégio nas 
sociedades que tem o racismo como centro de desigualdades, como lógica de 
funcionamento. Um exemplo é o que acontece com a sociedade brasileira, 
que é estruturada pela hierarquia racial. O branco assume a postura de ser 
humano ideal e cria condições para que esse status seja mantido.
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O Brasil, como sabemos, foi o último país do ocidente a abolir a 
escravidão e é um dos grandes campeões mundiais em índices de desigualdade. 
De acordo com Schwarcz e Menezes Neto (1991), esse é um tema longe de ser 
relegado ao passado, uma vez que ainda há uma crença no discurso oficial e no 
senso comum de que existe uma correlação entre características fenotípicas – 
como cor de pele ou tipo de cabelo – e atributos subjetivos – como inteligência, 
capacidades morais ou disposições físicas. Na realidade, é preciso se dizer que 
o país ainda deve muito aos seus afrodescendentes, por todos esses anos de 
escravidão, de privação de direitos, de acesso à educação, por toda mão de obra 
explorada nas construções das cidades no século XX, no cultivo das plantações 
e na criação de gado no século XIX e em tantos setores.

Exemplos da força das generalizações e esteriotipações um tanto 
quanto perigosas são afirmações como, por exemplo, quando se diz que os 
japoneses são determinados ou os negros dançam bem. São generalizações 
infelizes e estereotipadas que visam atribuir um padrão estético à determinada 
população. Para Schucman (2012), o próprio grupo branco que inventou esse 
padrão estético se coloca no lugar de superioridade para moldar o padrão 
moral e estético de outro grupo. Essa suposta superioridade possui um rastro 
histórico devido aos processos de colonização em várias partes do mundo. O 
conceito de raça como temos hoje é fruto do racismo, quando o colonizador 
branco europeu, com o sentimento de superioridade moral, intelectual e 
estética, definiu características para grupos outros, notadamente aqueles que 
ele não se furtou em oprimir ao máximo.

Portanto, é preciso sim reconhecer que a pessoa caracterizada branca 
tem privilégios e é desse ponto de partida, desse lugar, que devemos nos colocar. 
Para Frankenberg (1999), uma das pioneiras nos estudos sobre branquitude 
nos Estados Unidos, este é um lugar de conforto de onde se olha os outros 
com uma lente que não se olha a si mesmo. A racialidade da branquitude está 
associada a uma ideia de suposta neutralidade. 

No Brasil, a branquitude é muitas vezes associada ao mérito. A 
conquista é vista como uma vantagem individual. Porém, na verdade, nós, 
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brancos, temos uma vantagem histórica que nos coloca na frente no processo 
de ascensão social. O branco no Brasil pode ascender socialmente ao ser, de 
certa forma, poupado de inúmeros percalços enfrentado, por exemplo, pela 
população negra. O imigrante europeu branco quando aqui chegou teve o 
direito da terra garantida e pôde com o suor do seu trabalho, enriquecer a 
si mesmo e dar uma melhor qualidade de vida aos seus descendentes. Já o 
“imigrante forçado”, o negro escravizado no Brasil, trabalhou para enriquecer 
os brancos, e desenvolveu estruturas essenciais para que a população branca 
pudesse se perpetuar no poder. Um exemplo são as muitas donas de casa brancas 
que quando saíram para trabalhar e terem sua independência financeira 
deixaram as babás e as empregadas domésticas, em sua grande maioria negras, 
ocupando o seu lugar nas atividades do lar e, claro, recebendo um valor muito 
menor do que aquele que a patroa branca recebia em seu trabalho fora de casa.

 Para Fernandes (1988), a abolição pela via oficial não abria nenhuma 
porta, ao contrário, fechava todas elas. Só os negros que viviam em regiões mais 
ou menos subdesenvolvidas e que não tiveram que competir com os imigrantes 
europeus pelo trabalho conseguiam empregos. Os que submergiram na 
economia de subsistência depararam com um meio de vida e de sobrevivência 
até certo ponto digno. Já os que ficaram nas cidades e, em particular, os que 
foram ou permaneceram em grandes centros, “comeram o pão que o diabo 
amassou”, ou seja, encontraram muita dificuldade de sobreviver.

Como regra, o homem era mais facilmente contemplado com o 
“trabalho sujo”, com o “trabalho arriscado” e com o “trabalho mal pago”; 
e a mulher mantinha a tradição de doméstica, da prática dos dois papéis – o 
de trabalhar e o de satisfazer o apetite sexual do patrão ou do filho – e de 
prostituição como alternativa. (FERNANDES, 1988)

Já Silvio Almeida (2018), em seu livro Racismo estrutural, considera que o 
racismo é a norma no Brasil e não apenas um ato ou um conjunto de atos isolados 
e tampouco se resume a um fenômeno restrito às práticas institucionais; é, 
sobretudo, um processo histórico e político em que as condições de subalternidade 
ou de privilégio de sujeitos racializados é estruturalmente reproduzida.
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As instituições brasileiras apresentam uma histórica incapacidade 
de produzir equidade. Aqui, o racismo é estrutural, institucional e colocado. 
Almeida (2018) enfatiza ainda que o racismo é parte de um processo social, 
histórico e político que elabora mecanismos para que pessoas ou grupos sejam 
discriminados de maneira sistemática. Compreendendo o racismo como 
regra e não exceção, diz o autor que acredita, que para a efetivação de uma 
mudança é necessário adotar práticas antirracistas, como a criação de políticas 
internas nas instituições.

Os discursos produzidos sobre a meritocracia resultam em um cenário 
no qual as desigualdades raciais causadas pela pobreza, o desemprego e a 
privação material, sejam compreendidas como falta de mérito das pessoas. 
Com base nesse mecanismo, as contestações sobre a inexistência de racismo e 
o discurso que fundamenta a democracia racial no Brasil são amparadas pela 
ideia de meritocracia. (ALMEIDA, 2018) Visto que não existe racismo segundo 
essa perspectiva, a privação do acesso material e as péssimas condições de 
vida são “responsabilidades” das pessoas negras que não tiveram competência 
e mérito suficientes para alcançar.  Para Sales Junior (2006), a negação do 
racismo pode ser dividida em três grupos: o grupo daqueles que negam o 
racismo e utilizam frases como: “Não há racismo” ou “Isto não é racismo”. 
Aqueles que negam a intenção de ser racista: “Eu não tive a intenção de ser 
racista” ou “Não era o que eu queria dizer (fazer)”. E aquele grupo da negação 
do sujeito racista: “Eu não sou racista” ou “Não tenho nada contra os negros”. 
(SALES JUNIOR, 2006, p. 242-243)

Frankenberg (2004) nos chama a atenção para o esforço contínuo e 
diário que o branco precisa ter para se tornar vigilante e contrário a atitudes 
que vão de encontro à manutenção da superioridade. Cardoso (2010), por sua 
vez, estabelece duas categorias para situar a branquitude no quadro social: 
branquitude crítica, diretamente associada àquele indivíduo ou coletividade 
que desaprova publicamente o racismo, e branquitude acrítica, relacionada ao 
indivíduo ou coletividade que luta pela manutenção do status de superioridade 
racial branca. O autor diz que “ao observar o grupo branco de longe, de 
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repente, pode surgir a impressão de que a branquitude é homogênea, 
porém, com a aproximação, percebe-se o quanto os brancos são diversos”. 
(CARDOSO, 2010, p. 613)

Para Frankenberg (2004), a branquitude ora se disfarça de privilégio 
ora de direito adquirido. O indivíduo branco que vive em locais de brancos e 
lida diretamente apenas com os pares pode acreditar que a vantagem estrutural 
garantida não tem qualquer influência sobre os demais não brancos. Já Piza 
(2005) considera que branquitude não diz respeito a discursos ingênuos que 
afirmam “somos todos iguais perante Deus ou perante as leis”, mas sim, ao 
contrário, reconhece que “alguns são mais iguais para reivindicar a igualdade 
plena e de fato para todos. (PIZA, 2005, p. 7)

O significado que damos aos lugares sociais que ocupamos nos chama 
a atenção e reflete na nossa produção de subjetividade. Uma sociedade 
para brancos é apresentada pelas mídias de forma positiva, organizada, 
limpa, enquanto a sociedade para negros é representada de forma negativa, 
estereotipada, desorganizada e associada muitas vezes a episódios violentos. 
Porém, é importante reconhecer que essa realidade aos poucos, com amostras 
lentas e muita luta dos movimentos sociais negros, começa a apresentar 
pequenas mudanças, embora muito aquém ainda do ideal igualitário.

3 O PAPEL DO(A) PROFESSOR(A) NA FORMAÇÃO 
DE CIDADÃOS MAIS CRÍTICOS

Feitas as devidas considerações sobre o conceito de branquitude e de 
racismo estrutural em nossa sociedade, gostaria de retomar à discussão sobre 
a importância do papel do professor na formação de cidadãos mais críticos e 
conscientes da múltipla e riquíssima diversidade cultural presente na sociedade. 
Segundo Santos (2016), integrar concepções e práticas orientadas por uma 
pedagogia crítica ou pela perspectiva intercultural ao ensino de línguas requer 
mais do que boa vontade. O processo de ensino aprendizagem de línguas 
deve ir além do mero desenvolvimento de habilidades linguísticas. Cabe a 
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esse processo promover a ideia de convivência democrática entre culturas, 
instigar reflexões acerca de identidades culturais, motivar a construção de um 
posicionamento político e contribuir para a formação de sujeitos críticos e 
atuantes no contexto social de que fazem parte. (SANTOS, 2016)

Aparecida de Jesus Ferreira (2014) traz dados de uma de suas pesquisas 
acerca de representações de brancas e negras em um dos livros didáticos de 
inglês mais vendidos no Brasil. Segundo sua análise, são 321 representações de 
homens brancos em contraposição a 24 de homens negros e 246 representações 
de mulheres brancas contra somente 13 de mulheres negras. De acordo com a 
autora, esses dados evidenciam o poder simbólico de ser branco.

Em sua pesquisa sobre livro didático de espanhol, Ione da Silva Jovino 
(2014) afirma que apareceram 152 homens brancos e 33 homens negros e em 
relação às  mulheres,  os  números  foram  127  para  brancas  e  56  para  negras.  
Importante quando olhamos esses dados é que, de fato, existe um apagamento 
da existência de diferentes raças no livro didático, o que, certamente, contribui 
para a manutenção das relações raciais com a supremacia e superioridade 
brancas. Ferreira (2014) observa ainda que poucas negras são apresentadas 
como construtoras do saber científico, ou seja, via de regra, nas ilustrações de 
médicas e executivas, nenhuma das pessoas é negra. 

Há, segundo a autora, uma representação estereotipada da negra e 
do negro como sendo bons somente em esportes, música e nas artes. Nota-
se, assim, que a prevalência de personagens brancas as conota como padrão, 
como representantes “naturais” da humanidade, o que tem sido conceituado 
como “branquitude normativa”, um outro conceito dentro do conceito de 
branquitude. 

Certamente, essas questões perpassam o conceito de língua e seus 
temas derivados. A autora bell hooks (2008, p. 863-864), em relação à língua 
inglesa padrão, postula: “nós tomamos a língua do opressor e a viramos contra 
ela mesma. Nós fazemos das nossas palavras uma fala contra-hegemônica”. 

Para se formarem os contradiscursos, é necessário que os(as) 
professores(as) estejam atentas às questões de gênero, sexualidade e raça, o 
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que nem sempre acontece. Ferreira (2014), por exemplo, relata que a grande 
maioria das professoras de inglês com quem teve contato não percebia a falta 
de representação de pessoas negras nos livros didáticos. A autora constata 
ainda que tanto os docentes em formação quanto aqueles em exercício estão 
despreparados para tratar de questões etnicorraciais em suas aulas. Em uma 
pesquisa anterior, Ferreira (2006) registra que 87 % dos seus 46 professores 
informantes consideram importante discutir raça e etnia em aulas de 
inglês, porém, declaram carecer de embasamento para conduzir o trabalho 
propriamente.

Na medida em que fundamento minhas reflexões acadêmicas numa 
produção intelectual que coaduna com os anseios de pensar a teoria e a prática 
em sala de aula a partir de um olhar que reconhece privilégios, que seja crítico 
e inclusivo, mas que as formas hegemônicas não dão conta, reconheço o meu 
lugar de enunciação e o meu privilégio em ser branca, professora de alemão, 
no estado da Bahia, estado este cuja maioria da população é afrodescente. 
Tenho como foco o aluno, não como entidade abstrata, mas como ser pensante, 
que tem voz, que participa e acrescenta ao processo de ensino aprendizagem, 
entendo que a linguagem deve ser focalizada como um produto humano e 
uma ferramenta social, sendo inseparável do ser humano, sujeito subjetivo, 
emotivo e que habita um meio social.

Para Edleise Mendes (2008), é necessário incorporar a cultura e as 
relações interculturais como forma de inclusão e cooperação dos participantes 
no processo de aprendizagem. Ou seja, é importante adotar a perspectiva da 
cultura como meio de promover a integração e o respeito à diversidade dos 
povos, à diferença, permitindo ao aprendiz encontrar-se com a outra cultura 
sem deixar de ser ele mesmo.

Fico com o pensamento de que, quem pretende trabalhar nessa 
perspectiva inclusiva e cooperativa, deve olhar para as misturas, para as bordas, 
procurando nesses sujeitos novas formas de compreender o mundo, criando 
oportunidades de incluir o espectador, levando este ao papel de protagonista e 
assumindo a condição de enunciador.
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No caso dos meus alunos, o processo de inseri-los em práticas 
sociais em LE confere a eles um poder a mais, na medida em que saberão 
desempenhar práticas naquela língua, interagindo com pessoas que utilizam 
variedades da língua alemã na Alemanha, no Brasil, na Argentina, Áustria, 
Namíbia, Paraguai, Suíça, Luxemburgo, Polônia, Holanda, entre outros. Para 
além das atividades de sala de aula, há ainda a possibilidade de conseguirem 
bolsas de estudo, vagas de emprego em empresas alemãs no Brasil, e é possível 
ter acesso a livros, revistas, sites, blogs, vídeos, músicas, filmes, notícias, canais 
de televisão em língua alemã. 

Por fim, saber utilizar a língua alemã para produzir textos importantes 
na sociedade é poder acessar contextos culturais e desempenhar práticas sociais 
diversas e, dessa forma, adquirir um poder que seria negado na ausência de 
conhecimentos nesta ou em outra língua. Para que o ensino de línguas se 
efetive dessa forma, é necessário que o(a) professor(a) explore e faça uso da 
forte relação entre teoria e prática reflexiva e crítica. 

Quando o material apresenta conteúdos limitantes, por exemplo, 
viagem de férias, tendo destinos caríssimos como exemplo, é necessário 
problematizar a quem esses destinos se direcionam, a qual camada da 
população é possível uma viagem como essa de férias? E na nossa cidade, qual 
a porcentagem da população brasileira, ou do meu estado, consegue tirar férias 
iguais àquelas presentes no material didático? Qual seria o programa de férias 
das pessoas com as quais eu convivo? Ou seja, o ensino só se torna significativo 
se nos abrirmos para questionamentos e problematizações juntamente com os 
alunos.

Essa complexa dinâmica precisa ser valorizada para que possamos 
identificar os conhecimentos múltiplos dos aprendizes, que fazem parte de 
grupos sociais variados e que participam de práticas de aprendizagem diversas 
em uma sociedade tecnológica. O aluno fala e escreve em função de um 
objetivo social, de um destinatário, de um propósito e de condições de produção 
específicas de um dado momento e espaço. Portanto, é redutor o professor 
de línguas solicitar que seus alunos escrevam textos descontextualizados, 
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unicamente com o objetivo de terem seus textos avaliados. Defendo a 
necessidade de um objetivo maior, ou seja, uma função social à qual a língua 
tenha que atender, e que coloque os alunos em interação com interlocutores 
que não se resumam ao professor.

Esse processo se mostra complexo também por serem cada vez mais 
raras as comunidades ditas homogêneas, formadas por indivíduos da mesma 
origem étnica, pertencentes à mesma cultura, manifestantes de uma língua 
supostamente homogênea e fixa. Em tempos de globalização, o trânsito 
intercultural é cada vez mais intenso, tanto em termos de deslocamento físico 
quanto virtual. Tal visão é indispensável na construção e valorização da própria 
identidade, um passo de grande valor para o exercício da cidadania do aprendiz.

Milton Santos (2000) chama a atenção para o fato de que o 
desenvolvimento da história vai deparar-se com o desenvolvimento das 
técnicas e de que, nesse desenvolvimento técnico, fomos arrastados por uma 
série de outras mudanças. Por meio de avanços tecnológicos, nos é possível um 
mundo mais veloz, de discursos que atravessam o globo em um piscar de olhos 
no chamado tempo real, que mudam a economia na tecla do computador, que 
nos aproximam de forma surpreendente, que nos possibilitam ser e ver outros 
virtualmente como também conversar com pessoas que talvez nunca vamos 
ver presencialmente, que nos assustam como alteridades nunca imaginadas. 

Em meu projeto de mestrado, estou analisando o material didático 
utilizado por mim e por muitas escolas que trabalham com ensino de alemão 
para alunos do ensino fundamental II e do ensino médio. Estou analisando se 
esse material didático se preocupa em trabalhar com os temas transversais – 
ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho 
e consumo. Será objeto de análise: a oferta de acesso a manifestações estéticas 
das diferentes comunidades que se identificam com as culturas estrangeiras e 
nacionais. Se ele utiliza ilustrações que reproduzem a diversidade étnica, social 
e cultural das comunidades, regiões, e dos países em que as línguas estrangeiras 
estudadas são faladas. Se esse material apresenta diversidade de raça, gênero e 
cultura, não vinculando estereótipos nem preconceitos em relação às culturas 
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envolvidas. E se ele permite o acesso à diversidade cultural, social, étnica, etária 
e de gênero que garante a compreensão de que essa diversidade é inerente à 
constituição de uma língua e das comunidades que nela se expressam. Essas 
são inquietações relevantes para meu campo profissional e que me orientam 
na pesquisa ainda em andamento.      

A formação de pessoas menos consumidoras e executoras de conteúdos 
e mais críticas me preocupa, por isso, defendo a importância do professor 
rever seus (pré)conceitos, crenças e certezas e refletir sobre sua prática. 
Como Siqueira (2018, p. 209) enuncia em relação aos seus alunos, futuros 
professores, “procuro, desde o primeiro contato com futuros professores de 
inglês, conscientizá-los de que eles devem se enxergar como educadores e não 
como meros instrutores de uma commodity poderosa e globalizada”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões ao longo da minha prática me mostraram que o 
reconhecimento dos conhecimentos e das diferentes culturas dos alunos 
contribui para o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, 
da sua sensibilidade em relação à diversidade e para o maior envolvimento 
dos alunos nas tarefas das aulas. Alunos mais sensíveis às diferenças passam de 
meros consumidores de saberes tradicionalmente oferecidos pelo professor a 
gentes na construção do conhecimento. Assim, ao longo da minha atuação em 
sala de aula, e aliada às muitas reflexões, presencio as atitudes de desaprovação, 
desmotivação e resistência frente às aulas de língua alemã sendo minimizadas 
e os alunos têm se mostrado mais dispostos, motivados e flexíveis. 

Reconhecer meus privilégios como professora branca e buscar sempre 
uma prática pedagógica reflexiva e inclusiva é uma forma de me engajar na luta 
antirracista. Defendo que os professores de línguas atentem para sua função 
formadora, implicada socialmente no combate às desigualdades, buscando a 
formação de sujeitos conscientes de seu lugar de fala e capazes de conquistar 
e transformar seus mundos.
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Em suma, é importante racializar os discursos, racializar os estudos 
da linguagem no sentido de promover reflexões a partir de lentes linguístico 
discursiva. Por isso, a necessidade de sermos antirracistas e nos engajarmos 
em práticas antirracistas. O presente texto é resultado de uma pesquisa teórica 
em andamento, não é um texto acabado e tem a expectativa de contribuir e 
dialogar com as discussões sobre o tema.
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LETRAMENTOS E MEMÓRIAS: 
HISTÓRIAS DE VIDA DE IDOSOS

DE SÃO FRANCISCO DO CONDE (BA) 

                                 

Jeferson Mundim de Souza
                      Simone Bueno Borges da Silva

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa de 
doutorado que estuda as memórias de letramento de idosos em sua formação 
em leitura, escrita e identidade, bem como seus percursos formativos. 
(STREET, 1984; KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 2001) As memórias são trazidas 
no contexto sociocultural da comunidade de São Francisco do Conde (BA), 
através de narrativas e histórias orais (THOMPSON, 1992; MEIHY, 1994; 
2005; 2007; QUEIROZ, 1988; CASTELUCCI JUNIOR, 2013; THOMSON, 
2004), que se constituem em aprendizagens com acessos escolares descontínuos, 
aparecendo como práticas pedagógicas de letramento ressignificadas para a 
população franciscana. Conhecendo e transcrevendo as histórias de vida dos 
atores sociais participantes da pesquisa, descrevemos as comunidades como 
universo sociocultural de cada sujeito. Nossos registros foram realizados a partir 
das interações entre os idosos, eventos e práticas de letramento nos espaços 
sociais por onde transitam, buscando narrar tais processos com as práticas 
pedagógicas de letramento, buscando observar como acontece o processo de 
construção e uso dessas memórias (BOSI, 1995; MONTENEGRO, 2007; 
HALBWACHS, 1990) e as narrativas levantadas a partir dos dados colhidos 
em entrevistas semiestruturadas. (BAUER; GASKELL, 2002)

Utilizamos a metodologia da história oral, destacando a importância 
da tradição oral e saberes locais na formação sociocultural de comunidades 
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e também a história de vida aqui representada como técnica que “se define 
como o relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, tentando 
reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 
adquiriu”. (QUEIROZ, 1991, p. 6) Experiências e narrativas presentes em 
Thompson (1992, p. 41-44), quem “trata de vidas individuais e todas as 
vidas são interessantes” Bosi (1995, p. 55), a memória é trabalho: “Na maior 
parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 
imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, 
é trabalho”; em Halbwachs (1990), Nora (1993) encontramos também o que 
reafirma a importância da memória como experiência e apropriação do vivido 
por diferentes grupos se tornando criativa, atual e afetiva. “A memória é um 
fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história é uma 
representação do passado”. (NORA, 1993, p. 9) 

Os modos de pensar e aprender desses sujeitos são indissociáveis da 
natureza e dos contextos vividos, podendo contribuir para a defesa do território 
e formação de sua própria identidade. O conhecimento do passado, socializado 
através dos relatos dos mais velhos aos mais jovens, é um fator importante na 
construção e reafirmação da identidade coletiva no presente. (ROSALVO, 
1980) Nesse sentido, nos alinhamos aos autores aqui retratados para analisar 
as entrevistas e a realidade encontrada na comunidade específica, conferindo 
o lugar de fala aos sujeitos, procurando articular suas narrativas aos contextos 
pesquisados.

Os letramentos e memórias, aos quais nos referimos são reflexões aqui 
apresentadas que sequenciam a importância de referenciais teóricos (STREET, 
1984; KLEIMAN, 1995; TFOUNI, 2001) que discutem desde o conceito de 
letramento ao seu entendimento como “uma prática social”, na qual, entre as 
abordagens, o letramento aparece como um conjunto de práticas socialmente 
organizado que vai fazer uso de sistemas simbólicos a ser produzido e difundido, 
bem como os desdobramentos que o letramento toma no rumo da história. 
Dessa forma, saberemos que o conceito de letramento é muito mais amplo 
que a simplicidade de apenas saber ler e escrever um tipo particular de escrita, 
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mas a aplicação desse conhecimento para propósitos específicos em contextos 
específicos de uso, como é apresentado neste estudo parcial sobre “Letramentos 
e memórias: histórias de vida de idosos de São Francisco do Conde (BA)”.  

Tomamos como procedimentos metodológicos as questões da pesquisa 
fundamentais para a constituição e orientação do roteiro. Segundo Bauer e 
Gaskell (2002, p. 9), o emprego do roteiro em pesquisa qualitativa serve para 
compreender e mapear o mundo da vida dos respondentes, “ela fornece os 
dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das relações entre 
atores sociais e sua situação”. Utiliza-se esse artifício quando o objetivo é uma 
compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação 
aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos. 

Dessa forma, as perguntas foram pensadas, tendo como referência o 
pesquisado, imerso em um mundo social, frequentemente afetado por outros 
fatores, o que implica ponderar que esse mesmo sujeito está constantemente 
afetado por outros sujeitos à sua volta. Ao pensar em um roteiro de perguntas, 
tive presente o grau do meu envolvimento com esses sujeitos participantes desta 
pesquisa, valendo-me de esquemas interpretativistas sobre suas realidades 
específicas na intenção de compreender, em profundidade, aqueles atores 
sociais e as relações por eles estabelecidas com seu modus vivendi.

Sendo assim, o que justifica a entrevista semiestruturada da pesquisa 
qualitativa e seu roteiro é que esta abordagem almeja compreender uma 
realidade particular e assume um forte compromisso com a transformação 
social, por meio da autorreflexão e da ação emancipatória que pretende 
desencadear nos próprios participantes da pesquisa, visto que a realidade 
humana é construída no processo de inserção do indivíduo em um contexto 
social particular e, em decorrência, os participantes são vistos como pessoas 
que constroem seus discursos e baseiam suas ações nos significados derivados 
dos processos de comunicação com os outros, com quem compartilham 
opiniões, crenças e valores. Desse modo, o poder de ação e transformação das 
pessoas pode ser ampliado ao ser propiciado a cada uma delas refletir sobre 
suas próprias memórias, concepções, crenças e ações.
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Participam do estudo oito idosos, sendo dois do sexo masculino e 
seis do feminino; todos na faixa etária entre 60 a 86 anos, aposentados ou 
pensionistas. As entrevistas foram gravadas em áudio e tiveram duração entre 
22m a 60m. Neste capítulo, apresentaremos e discutiremos os dados relativos 
a dois dos participantes, para discutir suas representações acerca de sua baixa 
escolarização e das dificuldades de frequentar a escola.

Construímos um roteiro de entrevista que envolvesse as inquietações, 
além de responderem às perguntas de pesquisa. Tendo isso em vista, as 
entrevistas foram organizadas em cinco blocos. No primeiro deles, os idosos 
responderam a perguntas que os caracterizavam. No segundo bloco, buscavam-
se as memórias de como eles(as) aprenderam a ler e a escrever, questionando 
sobre a importância desse processo, as dificuldades e se voltaram ou ainda vão 
à escola, solicitando que falassem sobre essas experiências e quais benefícios 
ou prejuízos esses processos eram agora traduzidos em suas narrativas.

 O terceiro bloco do roteiro de entrevista visava acessar às lembranças 
referentes aos prazeres de aprender a ler e/ou escrever, perguntando qual 
era o mais importante para eles, além de lançarmos a proposta de voltar à 
escola hoje, caso tivesse a oportunidade, o que fariam? Entre nossas perguntas, 
estava uma sobre gênero e geracional, na qual perguntávamos sobre o que eles 
achavam da mulher idosa aprender a ler e a escrever.

O quarto bloco do roteiro de entrevista tratava das lembranças 
referentes ao “tempo mais passado” da história da escravidão, as práticas 
culinárias, culturais e religiosas vividas, contadas ou sabidas em família e na 
comunidade de São Francisco do Conde, bem como perguntamos sobre o 
interesse da juventude por esse passado histórico e sobre o interesse pela leitura 
e escrita deles; como viam o futuro dos jovens e da cultura nessa cidade. Assim, 
queríamos saber em que medida essas memórias agora narradas lembrava 
aspectos importantes para a valorização e ressignificação de seu legado 
cultural, educacional, histórico e religioso.

 Por fim, com o quinto bloco do roteiro de entrevista, pretendíamos 
saber como os idosos se sentiam ao participar de alguma cerimônia religiosa, 
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onde há evento de letramento, perguntando a eles, como era seu sentimento 
ao escutar alguém a ler ou mesmo se fosse convidado a fazer uma leitura, já 
que mensagens bíblicas são lidas e compartilhadas pela comunidade. Ademais, 
nós queríamos instigar os idosos a expor suas opiniões, os momentos que eles 
mais leem e quais seriam as contribuições que poderiam deixar para que sua 
cidade valorizasse mais a leitura, a escrita e as manifestações culturais locais.

Para que se compreenda o desenvolvimento das entrevistas, é preciso 
esclarecer que, antes de que fossem realizadas, os idosos foram convidados a 
conhecer quem era o pesquisador/entrevistador. Então, o pesquisador falava 
sobre si mesmo e sobre os seus interesses de pesquisa. Esclarecia de onde 
vinha, o que já havia feito naquela cidade, qual a profissão, e o interesse em 
entrevistá-los. Explicava-se, também, quais eram as propostas de pesquisa caso 
eles aceitassem – tudo em comunicação oral, diante deles. Além disso, também 
se explicava o desenho das entrevistas, composta por 29 perguntas, sendo 
algumas sobre a caracterização dos sujeitos e indagações acerca dos sentidos 
que a escrita, a leitura e o letramento assumem para eles e as demais perguntas, 
distribuídas sobre suas experiências de vida pessoal, profissional e papel na 
comunidade, deixando claro que, aquele roteiro de perguntas não era fixo, 
podendo variar, de acordo com o bate-papo que íamos tendo, tudo de maneira 
bem livre e descontraída, podendo ser interrompido a qualquer momento, sob 
qualquer dúvida ou pergunta que ele (ela) tivesse durante esse percurso.

2 AS MEMÓRIAS E OS LETRAMENTOS: 
NARRAR PARA (R)EXISTIR

Para apresentarmos os dados de nossa pesquisa, iniciamos com a 
caracterização dos dois idosos (participantes 1 e 3) cujos dados discutiremos, 
sendo eles os verdadeiros protagonistas, e por isso relevantes para esse processo, 
evidenciamos a importância de  seus letramentos e memórias – histórias de 
vida, enquanto idosos que trilharam vários caminhos socioculturais e escolares, 
na busca pela construção do saber “letrado” e de sua formação identitária. 
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O Participante 1 é casado, tem 81 anos de idade, pai de seis filhos, 
cinco netos, nasceu em Bugalinho – distrito de São Francisco do Conde, 
onde reside hoje. É aposentado, porém antes trabalhou na refinaria Landulfo 
Alves e depois foi trabalhar na roça, com a lavoura de banana, onde também 
comercializava no mercado de Salvador. Estudou apenas até a 1ª série da 
educação básica.  

A Participante 3 é viúva, 86 anos de idade, nunca teve filhos legítimos, 
“só os do coração” que ela criava. Nasceu em São Francisco do Conde, estudou 
até a 5ª série da educação básica; não retomou mais os estudos porque precisava 
cuidar dos filhos que apareciam e das atividades domésticas. Encaminhava 
todos eles para a escola, porque acreditava na educação; só não participava 
das reuniões, porque essa era a única obrigação que os pais deveriam ter. Teve 
sete irmãos. Pensionista, trabalhou como empregada doméstica, lavou “roupa 
de ganho” e cozinhava “como ninguém”!

Esses dois participantes tiveram, durante nossa entrevista 
semiestruturada, suas respostas gravadas em áudio, após uma sequência de 
29 perguntas que foram sendo modificadas ou interrompidas, conforme as 
necessidades pessoais e os argumentos que aparecerão na seção seguinte.

3 AS PRÁTICAS DE LETRAMENTOS REMEMORADAS

Os dados que compõem o corpus da pesquisa refletem e evidenciam 
as trajetórias e narrativas de vida dos idosos, participantes desta pesquisa, seus 
percursos formativos e as práticas sociais de letramento vivenciadas no contexto 
sociocultural da comunidade em diálogo com as práticas pedagógicas do 
letramento escolar, conhecendo e transcrevendo as histórias de vida e memórias 
dos citados atores; descrevendo as comunidades como universo sociocultural de 
cada sujeito; registrando as interações entre homens e mulheres idosos com os 
eventos e práticas de letramento nos espaços sociais por onde transitam, narrando 
os processos de interação dos mesmos com as práticas pedagógicas de letramento, 
leitura e escrita, e analisando como acontece o processo de construção dessas 
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memórias e narrativas a partir do levantamento de dados, colhidos em entrevistas 
semiestruturadas.

Os sujeitos da pesquisa escolhidos apresentam o perfil de letramento, 
sendo o Participante 1 do sexo masculino e a Participante 3 do sexo feminino. 
Esses idosos têm contato diário com eventos de letramento, mas declaram não 
saber como fazer uso da linguagem escrita. Eles demonstram um forte desejo 
de aprender a ler cartas, revistas, livros, jornais e textos do seu cotidiano. Em 
suas narrativas, observamos que eles tiveram seus estudos interrompidos em 
consequência do trabalho da lavoura, em casa, em atividades informais, nas 
fazendas e na lida com “lavagem com roupa de ganho”. Como relata nosso 
Participante 1:

Estudei até o primeiro ano. Gostava, mas minha mãe adoeceu, não passava a 
dor, sofreu muito e então ficava eu e meu pai só e ele viajava. Depois viemos 
para São Francisco do Conde; era residência daqui, mas vim morar aqui. 
Daí para cá fui logo trabalhar e não estudei mais. Assino o nome. Tenho 
problema nas vistas, só enxergo de um. Estou fazendo um tratamento, mas 
enxergo muito pouco para escrever e eu não posso encarar muito para ler. 

As narrativas anteriores apresentadas destacam as memórias de 
infância e estas estão marcadas pela ausência da experiência escolar e o 
acesso ao letramento de maneira regular; sinalizam, também, para vestígios 
de realidades sociais vividas na zona rural, incluindo a ausência de escola, a 
distância entre a escola e a comunidade, o descompasso entre o trabalho e a 
escola, além das opções feitas como forma de subsistência, problemas de saúde 
e garantia do sustento. Também revelam que a escola não se constituía como 
prioridade para a família, apesar do ator social declarar que “gostava”. 

O distanciamento da escola retrata a necessidade de uma família, em 
que as crianças começam a trabalhar muito cedo para colaborar com a rotina 
diária, obrigando os mais jovens a se tornarem adultos mais cedo, afastando-
se de sua infância. Por muito tempo, essa era a tônica em torno da história. 
Mas, houve uma época em que as crianças não podiam trabalhar, apenas os 
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adultos, excluindo-se os idosos, que, contraditoriamente, hoje, necessitam 
trabalhar para ajudar no sustento da família, ou porque sua aposentadoria 
não é suficiente para suas necessidades pessoais.

Dessa forma, o livro Educação e velhice, de Peres (2013, p. 95, grifo do 
autor) esclarece que:

O trabalho da criança, por exemplo, considerado normal por milênios, torna-
se proibido com o advento da sociedade industrial e do conjunto de estatutos 
e direitos que a acompanha. O trabalho do adulto, por sua vez, passa a 
ser regra, sendo esta fase considerada como o ‘auge’ da vida produtiva. O 
trabalho do idoso, por fim, torna-se uma exceção, um ‘acidente de percurso’, 
digamos, pois a aposentadoria seria o ritual de saída do mercado de trabalho, 
o momento de ‘retirar-se’ da vida produtiva para uma vida de descanso.

A escola constitui-se, assim, uma lacuna na memória de infância 
desses idosos, fato que represente talvez, distanciamento de um lugar para 
outro, bem diferente do esperado nos tempos de infância. Esses idosos tiveram 
uma infância deslocada da escola para o trabalho rural; crianças tornadas 
adultas, num desacerto entre o tempo psicobiológico e o social. Realidade 
ainda presente na infância moderna, tanto no espaço rural quanto no urbano.

As repercussões dessa violência, talvez, sejam mais graves para as 
crianças de agora do que para os idosos de São Francisco do Conde, porque 
estes conseguiram chegar à velhice, construindo uma vida digna e respeitável 
graças aos papéis sociais assumidos na comunidade e o fortalecimento dos 
laços afetivos e consanguíneos.

Como afirma Vóvio (2009, p. 67): “Para além da pobreza e da 
insuficiência de renda, a exclusão social também se manifesta de outras formas. 
O analfabetismo ou a impossibilidade de educar-se ou manter-se em processos 
educativos são também manifestações da exclusão social”. De acordo com 
pesquisas, supõe-se que “mundialmente exista 1,6 bilhão de pessoas pobres, 
sendo mais da metade analfabetas”. (POCHMANN et al, 2004, p. 48)

A exclusão, o fracasso e o abandono escolar têm sido fatores de 
extrema gravidade para a criança, o adolescente e o jovem. “O fato do 
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indivíduo não ter acesso à escola significa um impedimento de apropriação do 
saber sistematizado, de instrumentos de atuação no meio social e de condições 
para a construção de novos conhecimentos”. (REGO, 2003, p. 16) No entanto, 
ainda assim, persiste o desejo dos idosos de aprender a ler e a escrever a fim de 
se integrarem às diversas práticas de letramentos sociais. Eles entendem que 
o tempo que ficaram na escola não foi suficiente para aprender “muita coisa” 
ou “nada” como ele conta em sua narrativa.

Nossa Participante 3 revela suas memórias, fazendo-nos recordar de 
um Brasil, onde a realidade sociocultural entre a mulher e o homem idoso 
rural ou urbano ainda é de trabalho. Nessas comunidades, mulheres e homens 
sempre trabalharam. A infância foi fortemente marcada pelo trabalho infantil. 
Desde a infância, mesmo antes de se descobrirem mulheres, já exerciam 
atividades domésticas e labutavam na lavoura, ajudando os pais ou em casa, 
auxiliando nos afazeres da família e/ou sendo babá dos irmãos mais novos. E 
os garotos, antes mesmo de se descobrirem homens, lidavam com a roça, com 
a pesca, com os trabalhos braçais para ajudar no sustento da casa.

As memórias de nossa Participante 3 vai nos ajudando a entender 
como foi sua relação com a infância, a escola e o trabalho:  

Nunca tive filhos. Mas criei muitos filhos dos outros. Estudei até a 5ª 
série; tive sete irmãos, sendo dois rapazes, ela e mais quatro irmãs de 
mulheres. Todos já falecidos, apenas eu ‘para contar história’. Fui mulher 
trabalhadeira, que ganhava a vida como doméstica, mas também ‘lavava 
de ganho’, cozinhava como ninguém; ‘as crianças de hoje não querem mais 
estudar; a juventude não quer aprender, não dão valor; tudo é esculhambado... 
eu carregava lenha para cozinhar, hoje eles não querem nada. Hoje, quando 
o gás acaba, eles dizem – o gás acabou, chama o gás aí; por que não volta 
o passado. Lembro de meus irmãos, estudando na Escola Agrícola – ‘meus 
irmãos estudaram nessa escola. Foram para Maceió; entraram para a 
Marinha, Petrobrás; faziam farinha, plantavam arroz, laranjal e ficavam 
em regime de internato; aprendiam de tudo; cada um tinha que cumprir com 
suas obrigações; lá tinha as enfermarias – eles curavam de tudo; era um lugar 
grande, 320 janelas, eu acho’!. 
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Essas falas marcam suas memórias de infância, ao refletir sobre seus 
percursos de sobrevivência; da luta diária para aprender as coisas da vida; 
dos modelos de vida, nos modos de ser das famílias. Ela assumiu grandes 
responsabilidades desde cedo, tendo que cuidar dos afazeres domésticos e 
da criação dos irmãos. Esses serviços de “babá e doméstica” a retiraram da 
oportunidade de frequentar a escola regularmente e tornar-se independente, 
como relata com empolgação o sucesso de seus irmãos por terem tido acesso 
à escola regularmente.

Os cuidados reservados à criança, à mulher e ao idoso(a) sempre foram 
relegados pela família, pela sociedade e pelo poder público, deixando-os à 
margem. A educação escolar teria papel central na formação/qualificação dos 
indivíduos para o trabalho. Por esse motivo é que o processo educativo formal 
tem seu início na infância e sua conclusão na idade adulta, porque segundo 
(PERES, 2013, p. 95), “a função da escola é a de preparar para o trabalho”. 
Sendo assim, é por isso que ainda não se criou nenhum sistema educativo 
formal que incluísse a velhice como destinatária de políticas educacionais, 
visto que educar idosos não interessa a uma sociedade, cujo pilar é o sistema 
produtivo, onde não há lugar para aqueles que envelhecem. 

Para as meninas e meninos, crianças de ontem e mulheres e homens 
idosos de hoje, não foi concebida uma infância com oportunidade de vivenciar 
experiências educacionais propícias para essa etapa da vida, elaborando 
conhecimentos e aprendizagens capazes de nortear um futuro melhor. 

Na contramão, esses idosos, como muitos outros provenientes das 
nossas classes populares, viveram a infância como pequenos adultos, assumindo 
responsabilidades totalmente inadequadas à faixa etária.

As aprendizagens reportadas nas narrativas demonstram os 
ensinamentos apreendidos em sua trajetória de vida. Cada idoso apresenta 
saberes assimilados, os quais dão sentido à existência. As memórias revividas 
nos espaços de fala trazem à tona os sentidos das aprendizagens e as reflexões 
destes, como possibilidades remotas de ressignificar seus processos de 
aprendizagens anteriormente negados pela “infância roubada”.
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Ao narrarmos nossa vida, nos reinventamos em nosso fazer, em 
nossas memórias, reflexões e aprendizagens. Tudo isso está impregnado em 
nosso corpo. Ele é “[...] o lugar primeiro, o lugar-fundamento do habitar”. 
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 71) Ele é parte integrante e constitutiva 
da narrativa vivida por cada um. Assim, cada um de nós habita no corpo, 
que é o nosso lugar no espaço onde vivemos; nele, aprendemos a desenvolver 
maneiras de ser, demonstradas por gostos, gestos, hábitos, estilos, apreciações 
etc.

As atividades desempenhadas pela mulher idosa que nos brindou com 
suas memórias trazem, no seu repertório, densos significados sociais, culturais, 
de força e poder. Desse modo, as práticas sociais e culturais de mulheres como 
ela podem fazer delas independentes, empoderadas e líderes. Seus poderes 
são invisíveis para os homens, porém, quando se faz necessário, elas exercem 
a liderança na família, atribuindo responsabilidades a quem é de direito, em 
associações comunitárias, festas e reuniões da igreja.

4 À GUISA DE CONCLUSÃO

Sendo assim, a parcialidade dos dados analisados sobre letramentos e 
memórias: histórias de vida de idosos de São Francisco do Conde (BA) pôde 
revelar algumas inferências acerca das memórias narradas, visto que embora 
nossos atores sociais vivessem nessa cidade, nem todos nasceram naquela 
mesma localidade, além de verificarmos que entre eles, a maioria teve acesso 
ao letramento com descontinuidade no percurso de sua infância, o que se 
traduz em uma invisibilidade na formação de cada sujeito e no cumprimento 
de sua jornada de vida. 

Foi interessante registrar e ao mesmo tempo questionar por que nossos 
dois participantes analisados fizeram questão de lembrar que “estudei apenas 
até...”; “estudei só até”, fazendo-nos pensar sobre suas palavras – o limite do “até”, 
o lamento e o “arrependimento” de não ter podido aproveitar os momentos 
e oportunidades que talvez tivessem tido de aprender a ler e a escrever. Não 
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sabendo eles da grande sabedoria que os mesmos demandavam para esta 
pesquisa e para a comunidade em si, que os considera memória e história 
viva de São Francisco do Conde, além de serem respeitados e considerados 
detentores de “saberes populares”, jamais esquecidos; exemplos de cultura e 
tradição, segundo testemunhos declarados por gerações aí presentes. 

O recurso de trazer as memórias através de perguntas semiestruturadas 
permitiu-nos que algumas memórias esquecidas pudessem vir à tona, o que, no 
caso particular desta investigação, aconteceu por meio dos muitos episódios que 
envolveram suas infâncias, educação formal/informal e exemplos de situações 
cotidianas que foram revividas pelos atores sociais, bem como corroboradas 
pelo entrevistador, quem em sua ação participante, os recordava ter tido ou 
mesmo vivido as mesmas experiências, como: “roupa de ganho”; “lavar com 
patichuli”; “colocar anil”, entre outras memórias que ressignificaram suas 
narrativas. Esses disparadores deram às entrevistas e às nossas análises um 
ritmo mais dinâmico e entusiasta, pois as emoções, lembranças e atualizações 
do tempo vieram nessas memórias. 

Assim, as narrativas aqui expostas representaram um conjunto de 
vozes que retrata as histórias das mulheres idosas e dos homens idosos de São 
Francisco do Conde; suas trajetórias individuais que estão imbricadas nas 
práticas culturais, nas crenças sobre o saber letrado e formas de vida que, 
historicamente, se fundem e se reconstroem no dia a dia, entre lembranças e 
memórias que foram revividas a cada provocação de nossa entrevista. Foram 
experiências tão ricas em saberes que muitas vezes não conseguimos localizá-
las em um determinado tempo da história; emoções e gestos que expressavam 
estar gostando de revisitar o “passado”. 
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1 INTRODUÇÃO

O português, com uma longa história de oito séculos, chega ao século 
XXI com um número de falantes estimado em cerca de 270 milhões, e que 
cresce a cada dia, se incluirmos os falantes em contexto de língua estrangeira 
e segunda. Grande parte desse número se deve à demografia do Brasil, a qual 
cresceu ao longo do século XX e tende a se estabilizar nos próximos 50 anos, 
como mostram as projeções das Nações Unidas, descritas por Oliveira (2016). 
Essas mesmas projeções apontam que, nas próximas décadas, a maior parte dos 
falantes de português estarão no continente africano, devido ao crescimento 
demográfico de países como Angola e Moçambique.

No cenário atual, no qual governos e entidades, como a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
reconhecem cada vez mais o papel das línguas como centrais na construção 
de um mundo mais justo e sustentável, o português assume especial relevância, 
não apenas por ser uma língua que está entre as dez mais faladas do mundo 
e que ocupa, no momento, a 5ª posição no ranking mundial em número de 
utilizadores na internet,1 mas também porque tem mostrado a sua vitalidade 
como língua que cresce e incorpora cada vez mais falantes não nativos, 
além do seu avanço natural nos países do continente africano. O aumento 

1 Ver em: https://www.internetworldstats.com/stats7.htm. 
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do interesse pela língua como estrangeira/segunda gera, naturalmente, uma 
maior complexidade de contextos para o seu ensino e para a formação de 
novos professores. 

 A área de ensino de Português Língua Estrangeira / segunda língua 
(doravante PLE/PL2) pressupõe o ensino e a aprendizagem dessa língua em 
contextos de Língua Estrangeira (LE) – quando ela é língua diferente da(s) 
língua(s) de cultura presentes no espaço onde é ensinada – e L2 – quando 
ela é ensinada a falantes de outras línguas que a aprendem no espaço onde 
ela é língua de cultura –, embora a complexidade dos processos educacionais 
hoje quebre essa aparente simplicidade. Muitas são as situações e diversos são 
os desafios que as acompanham no desenvolvimento de processos de ensino-
aprendizagem de português no mundo, visto ser uma língua pluricêntrica, 
presente como língua oficial em nove países e quatro continentes. Alguns dos 
contextos mais relevantes são os que destacamos a seguir: a) português para 
falantes de outras línguas dentro do espaço lusófono (PL2); b) português para 
falantes de outras línguas fora do espaço lusófono (PLE); c) português para 
surdos; d) português para comunidades bilíngues/plurilíngues (comunidades 
indígenas, de imigrantes etc.); e) português como língua de herança (o 
português e sua cultura são ensinados a filhos de luso-falantes imigrados, 
em diferentes partes do mundo); f) português como língua de acolhimento 
(ensino da língua para imigrantes e refugiados); g) português como língua de 
integração (português e espanhol em espaço latino-americano).

 Considerando esse cenário bastante diverso, discutiremos, neste 
capítulo, o conceito de pluricentrismo linguístico, aplicando-o ao caso do 
português, que apresenta um sistema complexo de coexistência de normas, 
umas mais centrais, como as brasileira e portuguesa, e outras em processo 
de desenvolvimento e de codificação, como no caso dos Países Africanos de 
Língua Portuguesa (Palop) e Timor-Leste. De modo a expandir a discussão, 
apresentaremos três exemplos de pesquisas que investigam diferentes contextos 
de ensino e de formação de professores de português: a) em perspectiva 
pluricêntrica e em regime de cooperação, através da apresentação de projeto 
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institucional do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) e da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP); b) na educação básica 
de um dos países integrantes dos Palop, a Guiné-Bissau; c) em contexto de 
língua de herança em escolas bilíngues na Alemanha. 

2 LÍNGUAS EM PORTUGUÊS: 
REFLEXOS NO ENSINO E NA PESQUISA

As línguas pluricêntricas caracterizam-se por apresentar mais de 
um centro de referência, de onde emanam variadas normas linguísticas, 
nem sempre coincidentes do ponto de vista de seus usos. As normas variam 
internamente, porque apresentam diferenças dentro de uma mesma variedade 
de uso, e também variam externamente, como é o caso de normas que diferem 
entre países ou regiões. De acordo com os principais teóricos que fundamentam 
os estudos sobre pluricentrismo linguístico (CLYNE, 1992; MUHR, 2012), o 
pluricentrismo linguístico apresenta dois aspectos fundamentais: as relações 
entre linguagem e identidade e linguagem e poder. Esta última, sobretudo, 
tem demonstrado ser central para a compreensão das relações entre diferentes 
variedades de uma língua pluricêntrica, como o português. As relações entre 
as variedades nacionais do português, por exemplo, têm sido de assimetria e 
de isolamento, pois se baseiam na competição entre as normas dominantes 
ou centrais, as brasileira e portuguesa, e o isolamento das outras variedades 
não dominantes ou periféricas, dos demais países de língua oficial portuguesa, 
como os Palop, e ainda Timor-Leste. 

A partir da compreensão das implicações de uma língua pluricêntrica 
para o ensino e para a formação de professores, é necessário, então, que 
pensemos em como é possível, no cenário geopolítico atual do português, 
considerar perspectivas menos excludentes de gestão da língua, visto que o que 
temos observado, de modo geral, é o que Oliveira (2013, p. 68-69) aponta como 
“uma normatização divergente”, que coloca em lados opostos duas normas, a 
portuguesa e a brasileira, deixando de lado ou sem visibilidade as normas em 
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desenvolvimento nos outros espaços da lusofonia, como já ressaltamos. Para 
o autor, esse tipo de gestão é disfuncional, visto que no momento as línguas 
jogam um papel central nos movimentos de internacionalização. Assim, uma 
“normatização convergente” significa: 

[...] aquela normatização que, em benefício dos falantes, 
amplia a veicularidade da língua, permite melhor circulação 
de um mercado linguístico ampliado, com evidentes vantagens 
políticas, e finalmente inclui, ao invés de excluir, os países que 
até o momento não puderam participar da gestão de sua própria 
língua oficial, isto é, os PALOP e Timor-Leste. (OLIVEIRA, 
2013, p. 68-69)

Depreende-se disso que, para o português se fortalecer como língua 
de projeção global, é necessário que sejam construídos novos modos de gestão 
da língua, em regime de cooperação, de modo que cada país lusófono se sinta 
representado e incluído nas decisões em relação à língua comum, no âmbito de 
sua promoção, projeção e difusão, com benefícios para todos os seus falantes. 
Nessa perspectiva, algumas ações já despontam, mostrando alguma mudança 
de atuação dos governos no âmbito da CPLP. No  contexto brasileiro, por 
exemplo, a criação de universidades como a Universidade da Integração 
Latino-americana (Unila) e a Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) objetiva promover a integração linguística, 
cultural e econômica do Brasil com os países hispânicos da América do Sul e 
com os Palop, com a expansão de acordos de cooperação universitária entre 
os países lusófonos e destes com outros países, em diferentes continentes. 
(MENDES, 2016)

No âmbito internacional, e sob a organização econômica e política 
da CPLP, o IILP2 vem desenvolvendo projetos e desencadeando ações na 
direção de permitir a criação de cenários mais promissores para um trabalho 
de gestão comum da língua portuguesa, como são os projetos do Vocabulário 

2 Ver em: https://iilp.cplp.org/home.html. 
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Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (VOC)3 e do Portal do Professor 
de Português Língua Estrangeira/Língua Não Materna (PPPLE).4 Esses 
projetos são resultados de uma orientação mais ampla, constante do Plano de 
Brasília (2010),5 que mandatou o IILP para desenvolvê-los e coordená-los. O 
PPPLE é uma plataforma on-line que tem como objetivo primordial oferecer 
à comunidade de professores e interessados em geral, on-line e gratuitamente, 
materiais e recursos para o ensino e a aprendizagem do português como 
língua estrangeira/segunda língua, em três níveis de proficiência e a partir do 
trabalho conjunto de equipes nacionais dos países de língua oficial portuguesa. 

Além dos materiais (Unidades Didáticas) produzidos pelas equipes 
nacionais, há também os que foram desenvolvidos a partir de um trabalho 
conjunto para atender a contextos específicos de ensino-aprendizagem, como 
o ensino de português como língua de herança, como língua de acolhimento, 
para falantes de chinês e falantes de espanhol. Desse modo, ele é concebido, 
desenvolvido e alimentado de forma multilateral, criando um sistema 
internacionalizado de gestão do ensino e da formação de professores de PLE/
PL2 e funcionando como instrumento de cooperação linguístico-cultural entre 
os Estados Membros da CPLP. Isso permite, consequentemente, mudanças 
no modo de conceber as normas linguísticas, dando visibilidade às variedades 
que não estão no centro, valorizando outras normas nacionais. Além disso, 
utiliza o potencial das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) – 
acessibilidade, amplitude de atuação, baixo custo, circularidade, flexibilidade 
– para a promoção, a difusão e a projeção da língua portuguesa no mundo. 
(MENDES, 2016)

 Além dessas importantes iniciativas, no campo dos estudos do 
português já há um conjunto significativo de pesquisas que exploram o caráter 
pluricêntrico da língua, mas o que predomina sempre é o foco nos aspectos 
estruturais característicos de suas diferentes normas nacionais, sempre 
em escala comparativa, com pouca consideração sobre os impactos dessa 

3 Ver em: https://voc.cplp.org/. 
4 Ver em: https://ppple.org/.
5 Ver em: https://iilp.files.wordpress.com/2011/06/plano-de-ac3a7c3a3o. 
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diversidade sobre o ensino e a formação de professores. E se pensarmos no 
contexto de ensino de PLE, essa questão torna-se muito mais evidente, uma 
vez que nesses espaços há uma forte ligação entre linguagem e identidade 
nacional, como podemos ver representado nos materiais e cursos que são 
desenvolvidos em diferentes partes do mundo. A chave dominante nesses 
casos, quando estão em jogo planejamentos de cursos, desenvolvimento de 
currículos, formação de professores e avaliação e produção de materiais 
didáticos, é sempre a relação “uma nação – uma língua”. Isso faz com que não 
haja a possibilidade de diálogo entre os diferentes espaços-pessoas da grande 
comunidade de língua portuguesa. Os desafios, então, surgem de perguntas 
como: Quais variedades devem ser ensinadas, especialmente em contextos em 
que diferentes normas linguísticas coexistem? Como incluir nos centros de 
discussão dos planejamentos políticos e educacionais voltados para o PLE/
PL2 outras línguas e culturas que estão além do binômio Portugal-Brasil? 
(MENDES, 2016)

3 O PLURICENTRISMO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM AÇÃO: 
O PPPLE

 O processo de criação da CPLP é intrínseco ao desenvolvimento do 
IILP. Assim, a partir do IILP, a Comunidade desenvolve uma política linguística 
comum, bem como o planejamento e a execução de projetos voltados para 
a promoção, a difusão e a projeção do Português. Sabe-se, no entanto, que 
na perspectiva educacional, ainda existem muitos obstáculos na organização 
dessa gestão compartilhada, especialmente no que tange à formação de 
professores e à elaboração de ferramentas e materiais inovadores. 

Nessa perspectiva, a disseminação de conteúdos audiovisuais e educativos 
em língua portuguesa, especialmente em uma perspectiva pluricêntrica, é um 
dos focos para a institucionalização de ações que cumpram com os objetivos 
da CPLP. É importante ressaltar que dada a relevância econômica, social e 
cultural que o português tem angariado no cenário geopolítico atual, é crescente 

http://iilp.cplp.org/
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a demanda pelo seu ensino como Língua Estrangeira/Não Materna (PLE/
PLNM). Observa-se, assim, uma série de desafios para atender a essa demanda 
de ensino, como a formação de professores qualificados e o desenvolvimento de 
recursos pedagógicos convergentes à concepção de língua como uma língua-
cultura.6 (MENDES, 2010)

Assim, pautado nos desafios supracitados, surge o PPPLE, com a 
proposta de instrumentalizar e oferecer recursos pedagógicos para os educadores 
de PLE/PL2 de maneira on-line, gratuita e colaborativa, representando uma 
grande inovação no campo do ensino de línguas pluricêntricas. Em estudo 
comparativo entre portais semelhantes, Mulon e Vargas (2014) apontam 
potencialidades no PPPLE que o destaca em detrimento de outras ferramentas 
on-line para o desenvolvimento dos contextos de ensino/aprendizagem da 
língua portuguesa a falantes de outras línguas. As autoras concluem que esse 
destaque se refere à adoção da concepção de língua em uso e da utilização de 
textos autênticos7 nos materiais didáticos disponíveis no Portal, o que, por sua 
vez, está pautado na colaboração a partir dos olhares, vivências e contextos de 
professores e professoras dos países membros da CPLP. 

Importa salientar que os recursos disponíveis no PPPLE – Unidades 
Didáticas – são elaborados por professores de PLE/PL2. Nesse âmbito, seis 
países até o momento já produziram e disponibilizaram materiais no Portal, 
sendo eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. 
Logo, observa-se a tentativa de uma descentralização do foco em normas 
antes dominantes, como a portuguesa e a brasileira. Para Reis (2018, p. 54), 
por exemplo, essa configuração diversificada representa uma busca para: “[...] 
consolidar uma perspectiva pluricêntrica e colaborativa de gestão da língua 
portuguesa ao incluir novos agentes na promoção do português a partir da 
elaboração de materiais didáticos próprios pelos PALOP e Timor Leste”.

6 Mendes (2010) adota o conceito de língua não só como uma parte da dimensão cultural, mas como 
sendo a própria cultura, pois não possui existência fora do contexto social.

7 Textos autênticos são aqueles que representam a diversidade de gêneros discursivos que são resultados 
de práticas sociais de uso da linguagem e que circulam em contextos situados de interação. Esses textos 
podem ser orais, escritos e multimodais. 
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Nessa perspectiva pluricêntrica, a adoção de textos autênticos e a 
concepção de língua em uso estão impressas nas Unidades Didáticas que 
constituem o mote principal do PPPLE. Esses materiais pedagógicos podem ser 
encontrados em três níveis de proficiência (Básico, Intermediário e Avançado), 
agrupados por países de língua portuguesa e disponibilizados no portal para 
download, utilização e adaptação de maneira gratuita. Por se configurar como 
um Recurso Educacional Aberto (REA) de grande importância para o ensino 
de línguas e contextualizado às TICs, o Portal reforça, ainda mais, a instauração 
de um canal de aprimoramento pedagógico para professores e professoras 
de todo o mundo. O fato de poder elaborar e compartilhar as próprias 
Unidades Didáticas, além de poder editar materiais feitos por outras pessoas, 
fomenta a perspectiva do professor como figura crítico-reflexiva das próprias 
práticas. (BENEDINI; GUSMÃO, 2018) Este, na ausência de materiais 
sensíveis, autênticos e com uma abordagem intercultural (MENDES, 2016), 
é encorajado a planejar, selecionar, avaliar e reorganizar toda a sua prática 
pedagógica focada nos princípios orientadores do PPPLE, que incorporam as 
tendências contemporâneas no campo do ensino e aprendizagem de línguas. 

Na perspectiva da produção de recursos e materiais pedagógicos 
sensíveis culturalmente, De-Gino (2020) busca, em pesquisa em andamento, 
analisar as características de uso das Unidades Didáticas do PPPLE, entre 
professores de PLE/PL2 que utilizam o Portal como um REA, nas suas práticas 
de ensino, bem como na formação continuada desses sujeitos. Importa, dessa 
forma, observar quais são os impactos e os reflexos perceptíveis na formação de 
professores a partir do uso dos materiais didáticos disponibilizados no Portal. 
Desse modo, o PPPLE representa um espaço fortificador de experiências, 
tanto para docentes, quanto para discentes, pois prioriza o processo de ensino/
aprendizagem com foco no pluricentrismo, em detrimento da perpetuação 
de um sistema de normas engessado e que não respeita as subjetividades e 
variedades linguísticas. Além disso, faz-se necessário aprofundar, ainda, o 
olhar sobre a importância de se oferecer materiais pedagógicos gratuitos e de 
qualidade aos sujeitos que estão envolvidos no contexto da docência/discência. 
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Sendo assim, a possibilidade de acesso livre e gratuito às Unidades, Roteiros 
e Propostas Didáticas configura um dos mais importantes sustentáculos das 
ações institucionais do IILP: a democratização do acesso à língua portuguesa. 

4 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM GUINÉ-BISSAU: 
DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A Guiné-Bissau é uma pequena e jovem nação da costa meridional 
africana, múltipla e grande em suas etnias, e de língua oficial portuguesa. 
O país apresenta o contexto de pluricultura e multilinguismo e a língua 
portuguesa que lhe serve de corrente comunicacional oficial, via de regra, não 
se constitui como língua materna dos falantes guineenses. O Português Língua 
Segunda (PL2), todavia, é ensinado na escola.

Na pesquisa desenvolvida por Ntchala Cá, (2019), foi verificado que 
o ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau na atualidade está, de modo 
geral, alicerçado na Abordagem Gramatical (AG), a julgar pelos resultados 
obtidos na investigação de dois contextos de ensino – ensino superior, ensino 
médio –, em cinco instituições de ensino. Os dados do corpus analisado 
mostram a preponderância do foco exclusivo no sistema formal da língua e 
o impacto disso na escolarização de jovens guineenses relativamente à língua 
portuguesa. Os professores, desse modo, dão ênfase ao ensino das categorias 
gramaticais fora do contexto do uso da língua, não permitindo aos alunos 
o desenvolvimento da proficiência comunicativa em uma diversidade de 
contextos de interação social. 

De modo geral, não se encontram propostas de atividades como tarefas 
e projetos voltados à prática da oralidade e da escrita, ao uso da língua como 
prática social. Do mesmo modo, estão ausentes, nas salas de aula, atividades 
didáticas que focalizem o trabalho com os gêneros discursivos, através das quais 
o estudante seja posto como falante, estimulado a usar a língua, mantendo uma 
interação verdadeira com ela, sob uma perspectiva intercultural. As propostas 
de exercícios pontuais quase sempre são de completar lacunas no material 
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trazido pelos professores, e que se baseiam em práticas como a memorização 
e o reconhecimento das categorias gramaticais que se deseje monitorar 
conscientemente. A gramática normativa, desse modo, é a fonte dos materiais 
recortados pelos professores, os quais se constituem como estéreis, porque não 
dialogam com as experiências situadas de uso da língua no entorno social. 

Ao analisar as gramáticas utilizadas e citadas pelos professores, 
Ntchala Cá (2019) constatou que nelas existe grande quantidade de sentenças 
e textos, dos quais se extraem as questões voltadas ao ensino do sistema, da 
estrutura e da função sintática dos termos. Ainda na análise, foi verificado que 
os materiais não apresentam temas, tópicos, textos autênticos para o ensino, 
pois neles predomina o emprego de sentenças soltas, descontextualizadas, 
definições das diferentes categorias gramaticais. Tal fato endurece o processo 
de aprendizagem do aluno e torna a língua menos acessível a ele. 

O esperado é que o material seja aberto, passível às adaptações, 
modificações, manipulações quanto aos desejos e necessidades dos alunos. 
(MENDES, 2014) Nessa perspectiva, o investimento em materiais didáticos 
que considerem as diversas variedades da língua portuguesa é uma das 
possibilidades para fomentar o ensino em uma perspectiva pluricêntrica. Um 
material que contivesse indicações quanto à condução das atividades e que 
proporcionasse o uso/ensino dos gêneros discursivos nas aulas de Português 
como Língua Não Materna (PLNM), com circulação na vida social guineense 
e atrelados às necessidades dos alunos, valorizaria as experiências dos 
estudantes, não apenas em relação à língua portuguesa, mas também a partir 
do diálogo desta com as outras línguas que circulam no ambiente escolar.  
Isso requer a produção de atividades contextualizadas que forneçam muita 
prática em usos prováveis da língua-alvo, fomentando o trabalho em grupo e 
a interação comunicativa entre os alunos. (ALMEIDA FILHO, 2013; UETI, 
2012) O ensino da língua portuguesa como L2 ultrapassa em muito o marco 
do conteúdo gramatical que se possa extrair das descrições da língua. 

A partir dessas constatações, Ntchala Cá (2019; 2020) observa que a 
abordagem gramatical adotada para ensinar a língua portuguesa em Guiné-



Parte I
LINGUÍSTICA APLICADA

97

Bissau não se adequa à realidade desse povo, dado que os estudantes não obtêm 
ambientes para neles se comunicar e expandir repertórios, para se movimentar, 
circular e viajar na língua-alvo, para os estudos ou para aventuras, para prestar 
concursos públicos e criar relações em futuros locais de trabalho. Infelizmente, 
os professores cedem ao ensino exclusivo do sistema da língua, às práticas 
que, na perspectiva do pesquisador, resultam em experiências didáticas 
pouco produtivas e que não garantem a aprendizagem efetiva da língua e o 
desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa dos alunos.

Isso em parte se deve ao fato de os professores não possuírem uma 
formação profissional adequada para evoluírem no exercício da função de 
professor de línguas. A formação desses professores não é fundamentada em 
base teórica adequada proveniente da área do ensino de línguas, mas sim de 
áreas afins como a literatura, a linguística e a pedagogia, entre outras. Além 
disso, eles não são orientados a refletirem sobre o caráter pluricêntrico da língua 
portuguesa, isto é, sobre as especificidades do português falado em Guiné-Bissau 
e sobre o seu contexto plurilinguístico, onde existem por volta de 20 línguas 
faladas, entre elas o guineense, tido como língua de união, língua de convívio e 
integração entre os múltiplos grupos étnicos, uma verdadeira língua nacional, 
utilizada hoje por cerca de 80% da população. (COUTO; EMBALÓ, 2010)

No contexto plurilinguístico da Guiné-Bissau, podemos citar ainda as 
outras línguas étnicas com maior expressão:  Fula (28,5%); Balanta (22,5%); 
Mandinga (14,7%); Papel (9,1%); e a Manjaca (8,3%). Com expressão mais 
reduzida, encontramos ainda as etnias: Beafada (3,5%); Mancanha (3,1%); 
Bijagó (2,15%); Felupe (1,7%); Mansoanca (1,4%); e Balanta Mane com 1%. 
As etnias Nalu, Saracole e Susso representam menos de 1% da população 
guineense e 2,2% declaram não pertencer a qualquer etnia. (BENZINHO; 
ROSA, 2015) Toda essa diversidade tem sido excluída da sala de aula, visto 
que a centralidade no ensino da gramática, com enfoque na norma europeia 
do português, distancia os alunos das experiências reais que vivenciam no seu 
dia a dia, através do entrelaçamento do português com as outras línguas que 
com ele dialogam. 
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Por isso, Ntchala Cá (2019; 2020) argumenta que é necessário e urgente 
desenvolver a formação de professores de português, sobretudo os que atuam 
na educação básica guineense, com base em teoria relevantes e centradas 
nos avanços metodológicos alcançados pela área de ensino-aprendizagem de 
línguas, além de promover um ensino de língua portuguesa contextualizado, 
que leve em consideração o contexto pluricultural e multilinguismo da Guiné-
Bissau em suas especificidades. 

5 PLURICENTRISMO NO ESPAÇO DE LÍNGUA DE HERANÇA: 
UMA EXPERIÊNCIA NA ALEMANHA 

Um outro contexto de ensino que pode ser citado para responder às 
questões colocadas neste artigo é o de ensino de Língua de Herança (LH). 
A LH é compreendida como a língua que circula, em primeira instância, na 
esfera familiar em contexto de diáspora, ou seja, fora do país onde essa língua 
é falada. O aprendiz de uma LH, portanto, traz uma relação sentimental e 
identitária com essa língua, mesmo que ele não tenha habilidades comunicativas 
suficientes. Nesse aspecto, a LH é caracterizada como uma língua adquirida 
através do contato com a família e/ou com comunidades culturais no país onde 
ela não é a língua de comunicação majoritária.

Valdés (2001) entende o termo “língua de herança” como uma língua 
com a qual o indivíduo tem uma conexão histórica e pessoal, embora não 
necessariamente tenha uma proficiência real nessa língua. A motivação com 
que esse falante aprende uma LH não é a mesma com que aprende uma língua 
estrangeira. Assim, o ensino de uma LH é um tipo específico de instrução que 
se diferencia de outros contextos de ensino por conta da exposição do aprendiz 
à língua através da família e/ou grupos comunitários na diáspora.  Em geral, 
a LH pode ser considerada uma língua minoritária8 e seu ensino acontece, em 
sua maior parte, às margens do ensino regular primário ou secundário. Há 

8 Língua minoritária aqui está sendo compreendida em relação ao número de falantes no país em que 
ela está sendo aprendida.
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uma grande discussão sobre o caminho que a LH deve seguir, se ela deve ser 
mantida ou se deve ser o preço pago por se viver em outro país. 

Há diversas associações de ensino de português LH espalhadas pelo 
mundo. Essas associações, principalmente voltadas para o português do Brasil, 
são exemplos de iniciativa de mães que, por perceberem que seus filhos estavam 
sendo formados em outra língua que não o português, sentiram necessidade 
de lhes oferecer o aprendizado da língua para resgatar as suas raízes e a sua 
herança. A maior parte das iniciativas vem da comunidade brasileira e é 
mantida por trabalhos voluntários das mães e pela ajuda de custo das famílias 
que querem manter seus filhos nas atividades dos grupos. (GOMES; MORONI, 
2015; MENDES, 2015)

Apesar das diferenças no que diz respeito ao apoio institucional no 
ensino de língua portuguesa na diáspora, tanto do lado brasileiro quanto do 
lado português, há um incentivo forte para a manutenção das variedades 
linguísticas e culturais brasileira e portuguesa, separadamente. Esse tipo de 
divisão de investimentos e iniciativas, como menciona Oliveira (2013), pode ser 
o fator que fortalece a equivocada compreensão de que há apenas uma única 
norma linguística adequada e a variedade linguística de outros países poderia 
atrapalhar o processo de aprendizagem dos falantes de herança. Esse tipo de 
compreensão, além de não fortalecer a língua portuguesa como língua global, 
também não fomenta o investimento de ensino de português como LH como 
uma disciplina regular nas escolas, já que as variedades são compreendidas 
como desvantagens e a LH é, muitas vezes, vista como um aprendizado apenas 
para a manutenção das relações familiares.

Leeman (2015), ao tratar sobre o ensino de LH em escolas, assevera que 
as aulas especiais de língua estrangeira e os programas de instrução complementar 
em escolas são realizados nos fins de semana ou depois da escola regular, geridos por 
associações sem fins lucrativos, como por exemplo igrejas ou grupos comunitários. 
A autora afirma que, geralmente, excluídos desse uso estão a educação bilíngue, a 
dupla imersão e as escolas internacionais que, tipicamente, oferecem a instrução 
em tempo integral aos filhos de expatriados e de outras elites. 
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De acordo com esse cenário, Pereira (2017; 2020) apresenta o 
exemplo de uma escola pública bilíngue português/alemão na Alemanha, 
financiada pelo governo alemão, para mostrar uma perspectiva de ensino 
de português como língua pluricêntrica em contexto de LH que considera a 
língua portuguesa como língua global, fomentando não apenas o interesse do 
seu aprendizado para a comunicação com a família, mas como uma língua 
que oportunize o crescimento pessoal e profissional do aprendiz. 

A pesquisa de Pereira (2017) mostrou que a escola bilíngue alemã 
está em uma situação de vantagem em relação a outras iniciativas de ensino 
de português em contexto de LH. Primeiro, porque essa escola possibilita 
uma educação bilíngue de fato, haja vista que os alunos têm aulas de outras 
disciplinas ministradas em língua portuguesa, além da disciplina de português. 
Esse fato faz com que a língua portuguesa seja veículo de comunicação em 
outros ambientes da escola, além da disciplina de português propriamente 
dita. Segundo, porque a escola está aberta a todas as pessoas interessadas em 
ter educação bilíngue em português. 

Assim, foram investigados, na pesquisa, aprendizes lusodescendentes 
de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal e, em menor número, 
alunos sem descendência lusófona. Os professores e educadores, que ministram 
aulas em língua portuguesa, são brasileiros e portugueses. Desse modo, as 
aulas de português consideravam as variedades linguísticas dos seus alunos 
e professores, e as aulas baseavam-se em materiais didáticos do Brasil e de 
Portugal. Os resultados da pesquisa demonstraram que os alunos se sentiam 
confortáveis com a diversidade linguística presente na sala de aula, aprendiam 
sobre as diferenças linguísticas e culturais de outros países de língua portuguesa 
e, desse modo, enriqueciam seu olhar para as variedades linguísticas existentes. 

Nesse sentido, ressaltamos que o exemplo bem-sucedido de ensino de 
português como língua pluricêntrica na escola bilíngue na Alemanha já é uma 
perspectiva inovadora. No entanto, não se pode deixar de chamar a atenção 
para as variedades linguísticas e culturais dos países lusófonos que foram 
deixados à margem nas aulas observadas, nomeadamente os outros países 



Parte I
LINGUÍSTICA APLICADA

101

pertencentes à CPLP, especificamente os Palop, reforçando muito mais uma 
relação bilateral Brasil-Portugal, mesmo o público escolar sendo descendente 
de diferentes países lusófonos. Desse modo, ainda que tenhamos uma escola 
pública bilíngue que possa servir de exemplo para as iniciativas de português 
mundo afora, ainda é preciso ultrapassar as barreiras da bicentralidade das 
variedades linguísticas do português do Brasil e de Portugal. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário geopolítico do português hoje, é de grande relevância 
que sejam construídos modos de cooperação internacional através dos quais 
os interesses econômicos, acadêmicos, linguísticos e culturais estejam voltados 
para todas as línguas e culturas em interação no espaço lusófono e também fora 
dele. É necessário, sobretudo, que pensemos na integração das diferentes línguas 
que vivem em português, ou seja, nas diferentes línguas-culturas lusófonas 
espalhadas pelo mundo, de modo que seus agentes,  principalmente aqueles 
que podem desencadear políticas linguísticas mais amplas, trabalhem para que 
busquemos o diálogo intercultural dentro de nossa própria comunidade, de 
modo a almejarmos a projeção de nossa língua em âmbito global. 

Vale ressaltar, nesse cenário, a importância dos esforços de 
institucionalização de projetos voltados para a valorização do pluricentrismo 
do português entre todos os países membros da CPLP. O IILP, nesse sentido, 
tem cumprido o seu papel ao tomar para si a responsabilidade de promover o 
pluricentrismo da língua portuguesa na prática, como no caso do PPPLE. O 
Portal, então, graças ao seu caráter multilateral, se configura como um pilar 
na constituição de instrumentos voltados para a formação de professores e de 
estudantes, bem como para a multiplicação e difusão de materiais e recursos 
pedagógicos autênticos, sensíveis e contextualizados às diferentes realidades de 
ensino de PLE/PL2.

No caso de Guiné-Bissau, levando-se em conta o contexto pluricultural 
e multilíngue do país, onde coexistem várias línguas nativas e o português, 
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é necessário que os currículos e os materiais valorizem as experiências 
linguísticas e culturais dos aprendizes, de modo a promover a aprendizagem 
efetiva do português, mas sem desconsiderar a teia multilíngue do entorno 
social guineense.  

Assim, o desafio que surge para a formação de professores na atualidade 
é considerar o português como uma língua de expressão global, rompendo 
as fronteiras dos espaços nacionais. Formar professores sensíveis às diferentes 
normas linguísticas se faz essencial no século XXI, tendo em vista que a 
prática dos diversos contextos de ensino, sobretudo de português LE/L2/LH, 
mostra-nos que a coexistência das diferentes normas da língua portuguesa não 
é exceção. Além disso, promover uma abordagem pluricêntrica no ensino de 
português pode ser uma mais valia para o seu ensino além das fronteiras da 
esfera familiar, como mostrou a pesquisa de Pereira (2017). 

Finalmente, o processo de ensino-aprendizagem de português como 
língua pluricêntrica deve ser capaz de desenvolver nos alunos as capacidades 
de tradução, de movimento e deslize entre as línguas-culturas que vivem 
em português, permitindo que cada aprendiz construa o seu próprio lugar 
na língua, com suas próprias ferramentas e possibilidades. A eles deve ser 
permitido construírem os seus modos de representação, de aproximação e de 
pertencimento a essa grande comunidade representada pela língua portuguesa. 
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DA TEORIA PARA A PRÁTICA: 
PROPOSTAS FORMATIVAS INTERCULTURAIS 

E DECOLONIAIS PARA QUEM ENSINA(RÁ) 
LÍNGUAS NO BRASIL

Ivanete da Hora Sampaio
Milan Puh

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo principal a socialização de propostas 
de formação docente para o ensino de línguas e, especificamente, ensino de 
alemão e línguas teuto-brasileiras, partindo de experiências particulares e das 
reflexões teórico-metodológicas das duas pessoas que se colocam aqui como 
autores das práticas e da escrita. 

Criar um texto propositivo que apresente possibilidades de formação 
docente envolve muitos níveis de estudo e reflexão, uma vez que se trata 
de uma tentativa de socializar ideias e sugestões específicas realizadas em 
um determinado momento e espaço. Portanto, pode se presumir que toda 
formação é uma experiência singular que não pode ser enquadrada em um 
modo passível de replicação. Isso quer dizer que não é possível formatar um 
futuro docente, mas sim traçar caminhos e espaços onde ele e ela podem 
trabalhar, aprender e ensinar num processo de constante produção de 
conhecimento. E esse é o nosso posicionamento no que se refere ao trabalho 
de construir as habilidades e as competências de quem ensinará futuramente 
línguas (e não só), pois acreditamos que é mais do que isso, é criar espaços que 
aqueles que desejam se enveredar nesse campo possam aprender a construir 
e compartilhar coletivamente conhecimentos que vão para além do preparo 
individual e (r)estritamente profissional. 
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É notável que a produção de conhecimento é um processo de longa 
sedimentação e muita articulação entre diversos estudos e atores envolvidos. 
Ao mesmo tempo, é um trabalho que demanda confiança e diálogo entre os 
pares envolvidos para que a condensação teórico-prática de suas vivências, em 
algum momento, tome forma de texto narrativo. Escrever para comunicar, 
e ainda propor, já prevê que houve um estudo anterior, uma compreensão e 
uma reflexão que possibilitaram que a chamada produção de conhecimento se 
constitua. E é justamente onde se situa este capítulo, que objetiva ainda oferecer 
ao público leitor uma possibilidade de acompanhar um processo inteiro que 
entende a formação docente como uma produção de conhecimento. E ela, 
no nosso caso, baseia-se em um entendimento de que a interculturalidade e 
a decolonialidade no ensino de línguas – em especial no idioma alemão e dos 
idiomas teuto-brasileiros – representam caminhos possíveis e viáveis quando 
postas em prática e compartilhadas entre os envolvidos.  

Trata-se aqui, então, de narrar o modo como dois profissionais, 
diferentes em muitos aspectos – passando pela origem, gênero, atuação 
profissional, raça, etnicidade e percurso de vida – encontraram temas em 
comum, necessários para que pudessem pensar em possibilidades de formação 
docentes nas línguas acima mencionadas. É um texto permeado por diversas 
vozes, acionadas de múltiplos modos, tanto que o leitor e a leitora deva se 
deparar com dois autores, isto é, dois eu(s), bem como três tipos de primeira 
pessoa do plural – o nós que conversa com outros cientistas e docentes 
universitários, mais um nós que dialoga com quem está se formando e um 
nós de professores e professoras que estão sendo convidadas(os) ao longo do 
capítulo a participarem de uma produção de conhecimento que parte da 
noção de interculturalidade e decolonialidade tomadas como condição sine 
qua non para esta proposta de educação. 

E queremos ainda indicar um outro aspecto textual deste capítulo que 
merece atenção – o gênero a ser empregado ao falarmos desses diferentes 
agentes envolvidos no processo de formação docente, isto é, produção 
de conhecimento na área de ensino de línguas. O leitor perceberá uma 
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transição constante entre as formas masculinas e femininas, às vezes colocadas 
conjuntamente, às vezes privilegiando uma ou outra forma, pois assim que 
encontramos os nossos e nossas interlocutores. Tanto as pessoas em formação 
com o professor Milan quanto as em contato formativo com a professora 
Ivanete são majoritariamente mulheres, bem como as bibliografias acionadas 
nas leituras. Por outro lado, esta publicação não se restringe ao uso de uma 
linguagem paritária como único meio de dar voz e a representatividade, uma 
vez que a autora e o autor do texto pensam que discussões sobre as soluções 
e possibilidades de transformação de machismo na academia exigem sempre 
múltiplas estratégias. 

Dessa forma, encontramos na Linguística Aplicada o diálogo com 
várias áreas epistemológicas, entrando e saindo de vários espaços de saber 
e poder, pois em dialogo com Mendes (2010, p. 53), podemos dizer que a 
nossa postura política e a nossa responsabilidade enquanto elemento atuante 
nos processos de difusão do conhecimento nos configura como um(a) linguista 
aplicado. Para tanto nos inserimos nos conceitos de interculturalidade e 
decolonialidade, definindo abordagem intercultural e língua-cultura, Walsh 
(2009) e Mendes (2012) sobre um pensar intercultural, a partir de uma 
perspectiva decolonial. A ideia de Candau (2009) sobre a interculturalidade 
como movimento, nos aproxima, pois para ela este movimento favorece a 
consciência da própria identidade cultural, portanto aponta à construção de 
sociedades que possam assumir as diferenças como constitutivas da democracia 
e sejam capazes de construir novas relações. (CANDAU, 2009, p. 4) 

Dessa forma, a ideia de interculturalidade dessas autoras se aproxima 
da nossa proposta de trabalho, no que diz respeito ao sentido crítico, político, 
construtivo e transformador, também proposto por Catherine Walsh (2009, 
p. 1) quando argumenta que “a interculturalidade em si, só terá significação, 
impacto e valor quando esteja assumida de maneira crítica, como ação, projeto 
e processo que procura intervir na re-fundação das estruturas e ordenação da 
sociedade que racializa, inferiroriza e des-humaniza, ou seja, na matriz ainda 
presente da colonialidade do poder”. (WALSH, 2009, p. 2) Assim, entendemos 
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decolonialidade como um processo em constante movimento na desconstrução 
deste padrão de poder que emergiu no contexto da colonização europeia nas 
Américas, sendo assim a nossa proposta incorpora as línguas faladas no Brasil 
e a forma como são ensinadas, dentro das lutas decoloniais. Isso significa que 
não nos satisfazemos somente a “respeitar, valorizar e adequar as variedades 
linguísticas”, como indica Barzotto (2004), mas sobretudo propomos uma 
atitude que ultrapasse as possíveis limitações que cada um desses verbos 
representa, e que faça com que estejam incorporadas nas atitudes e ações 
docentes que incorporam e interligam as línguas do outro em sala de aula e 
na vida.  

Nesse sentido, este capítulo conta com quatro partes nas quais serão 
narradas reflexões, percepções e, principalmente, as proposições de como 
se pode trabalhar com a formação de docentes de línguas estrangeiras 
que proporcionará espaços para um trabalho em conjunto que produza 
conhecimento. Para além desta introdução, será apresentada uma metodologia 
de trabalho dos dois autores que fundamenta este texto, citando inicialmente 
as considerações iniciais teórico-epistemológicas, oferecendo as referências 
necessárias sobre a educação, interculturalidade e decolonialidade para 
que o texto possa passar para a segunda parte que é predominentemente 
propositiva. Nela, a interculturalidade e a decolonialidade são tomadas 
enquanto proposta formativa de futuros professores que se concretizou 
em uma experiência de estágio docente na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). E, por fim, na última parte, serão trazidas as considerações avaliativas 
e reflexivas da experiência da implementação de uma proposta formativa de 
bases interculturais e decoloniais e de uma articulação científico-acadêmica 
entre as pessoas responsáveis por este capítulo. Inclusive será comentada a 
experiência de diálogo e a construção conjunta de pautas e colaborações 
docentes enquanto possibilidade de criação de espaços de trabalho.

Assim, espera-se que esta publicação não divulgue somente a 
produção de conhecimento que ocorreu nas trocas e nas proposições teórico-
prática, mas que inicie uma maior comunicação entre formadores, ou melhor, 
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encaminhadores de futuras e futuros docentes de língua alemã e línguas teuto-
brasileiras, como um grupo específico da expertise dos autores. Acreditamos 
que seja o caso de congregarmos as experiências já existentes e comentarmos o 
processo de surgimento e concretização de uma parceria bastante significativa 
para quem vos escreve. E é o que faremos nas linhas abaixo. 

2 DIALOGANDO COM AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL

No caso de ambos os profissionais, um já formador e outra futura 
formadora de professoras e professores de alemão, foi percebida a necessidade 
de criação e socialização de mais trabalhos propositivos que pudessem trazer 
uma perspectiva decolonial e intercultural para dentro do ensino de línguas 
estrangeiras, especificamente do alemão e línguas teuto-brasileiras. Nossas 
pesquisas e atuações se entrelaçam na discussão englobando três eixos temáticos: 
formação de professores, interculturalidade e decolonialidade. Essa discussão 
não é nova no contexto brasileiro, pois desde os anos 1980 na Bahia, a prof.ª Dr.ª 
Ana Célia da Silva traz a discussão sobre o olhar do professor para a realidade 
do aluno e do contexto no qual está inserindo, nos chamando assim a atenção 
para a ausência de imagens de pessoas negras no material didático. Ainda 
em 2001, ela nos chama atenção com sua tese de doutorado A representação 
social do negro no livro didático: o que mudou? por que mudou?. Nesse mesmo 
período, destaca-se também o projeto político-pedagógico Irê Ayo, da prof.ª Dr.ª 
Vanda Machado, na Escola Eugênia Anna dos Santos, no Terreiro Ilê Axé Opô 
Afonjá,  sendo que outros grupos minoritários como as comunidades indígenas 
e as de imigrantes já fazem há tempo, também, um trabalho de ensino de suas 
línguas voltado ao contexto local. Estudos semelhantes que abordam a questão 
indígena: Magalhães (2000) enquanto tema histórico e mais recentemente 
Lamas, Braga e Mayrink (2016) numa visão mais crítica.

Com relação às línguas de imigração e/ou de origem europeia, 
contamos no Brasil, portanto, desde os anos 2000, com uma produção 
significativa de pesquisas contemplando com esse enfoque as línguas – 
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normalmente chamadas de modernas estrangeiras. Isso pode ser verificado 
em diversas instituições de ensino superior, aproveitando para trazer aqui os 
exemplos da UFBA – no ensino de espanhol, nas dissertações de mestrado 
de Souza (2016), Ferreira (2016), Oliveira (2017) e na pesquisa de Paraquett 
(2018); no inglês, na dissertação de Santos (2016), no trabalho de Nascimento 
(2016), nas pesquisas de Ferreira (2012) e de Siqueira (2012); no italiano, 
nos trabalhos de Landulfo (2018) e, no alemão, de Scheyerl (2004; 2012) 
entre outros, que trazem a discussão sobre o ensino de língua estrangeira e 
também sobre o uso do material didático a partir de um contexto cultural, 
contemplando a realidade local. Segundo Mendes (2008), questões culturais 
interferem no processo de ensino e aprendizagem de uma língua, em que os 
sujeitos envolvidos trazem consigo vivências e experiências particulares. 

Partindo desses trabalhos científicos, podemos afirmar que já existe 
um corpo de produção científica significativo e que, apesar de sempre existir 
a necessidade de ampliar e aprofundar as pesquisas, é possível passarmos 
para a produção de publicações não só reflexivas e críticas, mas também mais 
propositivas. Pensando em reflexões que poderão nos inspirar nesse processo 
de imaginação, bem como teorização de novas propostas formativas de futuros 
docentes e do modo como o ensino-aprendizagem de línguas poderia acontecer 
em sala de aula, procuramos referências e conceitos que nos provoquem do 
modo que Paulo Freire já fazia na sua obra A pedagogia da autonomia. 

Por isso, reforçamos no fim desta rápida contextualização teórico-
epistemológica que o mote principal deste capítulo são as possibilidades 
propositivas e transformadoras de um ensino intercultural e decolonial de 
línguas no Brasil, incidindo especificamente no ensino da língua alemã e 
línguas teuto-brasileiras para as quais consideramos que possam aproveitar 
mais, pensando em seu lugar social e histórico no país. Portanto, pensamos 
constantemente em novas formas de produzir conhecimento com base em 
outros olhares, colaborando dessa maneira na reinvenção da vida social (LOPES, 
2006) e na transformação, buscando um compromisso com um projeto moral 
e político que possibilite a realização de mudanças. (PENNYCOOK, 1998)
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3 PROPOSTA FORMATIVA DECOLONIAL

Partindo desta contextualização, escolhemos a título de exemplo, 
uma proposta de formação docente na área de licenciatura em alemão na 
UFBA. Decidimos isso pelo fato de considerarmos essencial socializar um 
caso específico que permite discutir o modo como a decolonialidade e a 
interculturalidade podem ser transformadas em conceitos operantes na área 
de ensino de línguas. Nesse sentido, além de pensarmos e imaginarmos uma 
reinvenção da vida social, oferecemos ao público leitor algo já concreto que 
poderá estimular outros trabalhos propositivos e transformadores, lembrando 
que se trata de um projeto em constante mudança e melhoramento. 

Após essas explanações, podemos dizer que se trata de um estudo de 
caso, baseado na articulação da experiência docente do formador de professores 
já atuante e da experiência pontual da futura formadora que criou a proposta 
a ser apresentada no âmbito do doutorado em andamento e da experiência 
de estágio durante o próprio doutorado. A sua realização se deu enquanto 
disciplina de Estágio Supervisionado I,1 com a proposta de construirmos um 
diálogo entre o conteúdo programático da disciplina, a turma e a temática 
da pesquisa – “Ser professora de alemão na Bahia: identidades em fluxo em 
cenário intercultural”. O conteúdo programático foi elaborado baseado na 
ementa da disciplina e nas referências bibliográficas que se aproximassem 
das temáticas relacionadas ao ensino de língua estrangeira, a partir de um 
olhar intercultural e decolonial, selecionando autoras e autores que dessem 
suporte às discussões, ampliando o conhecimento da turma sobre as temáticas 
propostas.

Como discutimos muitos temas pertinentes às questões de estruturas 
sociais no Brasil e de identidades, a manutenção parcial das aulas em língua 
materna foi importante para quebrar algumas barreiras da inibição e da 
subjetividade. Tomamos o modo como o estágio foi realizado para olhá-lo 
enquanto proposta formativa para futuros docentes da língua alemã, já cientes 

1 A disciplina Estágio Supervisionado I – LET A65 faz parte do curso de graduação em Letras, da 
UFBA, sob a regência da prof.ª Dr.ª Jael Glauce Fonseca.
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da necessidade de olhar para o contexto específico do ensino de alemão na 
Bahia, mas o qual consideramos amplo o suficiente para ser significativo 
em outros ambientes de ensino-aprendizagem. Para discutir essa proposta 
de um modo mais amplo, nas trocas entre os autores deste capítulo foram 
feitas comparações com a formação docente já existente na Universidade de 
São Paulo (USP) na disciplina de Metodologia do Ensino da Língua Alemã, 
ministrada por Milan Puh. Apresentada de modo crítico e numa ótica 
decolonial na obra de Puh (2020a; 2020b), foi tomada aqui como balizadora 
para assuntos educativos num sentido maior, uma vez que a própria disciplina 
trazia uma abordagem intercultural e decolonial no contexto brasileiro, 
aproximando-se da proposta de Ivanete Sampaio cujo caráter experimental e 
propositivo preferimos enfocar neste capítulo. Em síntese, durante o período 
do estágio:

1. Analisamos e discutimos textos que tematizam conceitos de língua, 
cultura, identidades, interculturalidade e ensino-aprendizagem 
de língua estrangeira enquanto ações políticas e culturais na 
contemporaneidade;

2. Discutimos o que significa aprender e ensinar alemão na Bahia, 
levando em conta as relações étnico-raciais no ensino de língua 
estrangeira;

3. Estabelecemos relações entre o ensino-aprendizagem de línguas e a 
construção de identidades étnicas, de gênero, de raça, de sexualidade, 
entre outras;

4. Analisamos diversos livros didáticos de língua alemã;

5. Examinamos estratégias e as questões identitárias utilizadas no 
material didático para garantir aos alunos inserção qualificada nos 
universos político e cultural;

6. Analisamos teses e dissertações com temas relacionados às temáticas 
discutidas;

7. Recebemos docentes que pesquisam a formação de professores e 
material didático a partir de uma visão intercultural; 
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8. Participamos de eventos externos, assistindo palestras com temáticas 
relacionadas à disciplina;

9. Incentivamos a produção e a seleção de material didático a ser 
utilizado na sua prática pedagógica, assim como na preparação de 
aula em língua estrangeira, utilizando as quatro habilidades: ouvir, 
falar, ler e escrever, mantendo o foco na interculturalidade e na 
autonomia das discentes;

10. Contactamos uma professora com a qual escolhemos o assunto e a 
lição que a turma precisaria de uma maior revisão e apoio;

11. Discutimos e elaboramos uma oficina, baseada no assunto da lição;

12. Criamos dez estações em função da oficina, cada uma com um 
assunto relativo à lição, com o objetivo de melhorar a compreensão 
dos alunos ao assunto dado pela professora regente;

13. Realizamos a Oficina em uma aula de 120min;

14. Discutimos e avaliamos a oficina posteriormente;

15. Incentivamos a criação de unidades didáticas, tendo como modelo 
a plataforma de Portal do Professor Português Língua Estrangeira 
(PPPLE);2

16. Analisamos livros sobre planejamento de aulas;

17. Elaboramos um plano de aula, sendo de tema e lição de escolha livre 
das alunas, utilizando como base, um dos livros de planejamento de 
aulas;

18. Fizemos a avaliação final com a devolutiva das discentes que 
participaram da formação.

Procuramos montar a disciplina de forma que a turma tivesse acesso 
às epistemologias ligadas ao meu projeto de pesquisa e ao contexto do ensino-
aprendizagem de língua alemã na Bahia, sob uma perspectiva intercultural,3 
para que discutíssemos e adotássemos uma definição de língua-cultura que 
dialogasse com nossas expectativas. Esse entendimento nos ajudou para que 

2 Ver:  https://ppple.org/o-portal.
3 Ver: Mendes 2008, 2010, 2012 e 2015 para o melhor entendimento do lugar da língua e da cultura em 

estudos linguísticos interculturais. 

https://ppple.org/o-portal
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os próximos passos na construção e prosseguimento das aulas continuassem 
sendo um empreendimento conjunto. As discussões com as alunas sobre 
suas expectativas e experiências foram fundamentais para que houvesse 
reflexões sobre o próprio comportamento e o comportamento de professoras e 
professores das instituições de ensino por onde passaram. 

Chegamos à fase de análise do livro didático, para isso, foram 
escolhidos alguns livros de diferentes níveis de alemão e foi analisado algumas 
lições. Baseado no que dialogamos com Ferreira (2006; 2012) e Postigo 
(2012)4 e a partir das provocações e inquietações discutidas em sala de aula, 
a respeito da interculturalidade e da representatividade do negro no material 
didático, as alunas foram selecionando as páginas dos livros que apareciam 
diversidade de gênero e raça. De acordo com Siqueira (2012), os livros 
didáticos e instrucionais carregam em si mensagens culturais e ideológicas. 
Ao percebermos que no universo do ensino de línguas não há neutralidade, 
a sala de aula e a postura do professor passam a ter papéis importantíssimos 
nesse contexto, por isso analisamos e discutimos de forma crítica e sistemática 
no sentido de avançarmos com as mudanças necessárias ao ensino de línguas 
na contemporaneidade, pensando a nossa prática pedagógica. As alunas 
identificaram e comentaram que entre a metodologia e o livro didático 
está a professora, e esta é que precisa estar preparada e aberta a mudanças. 
Constataram que pelo fato de eu ser uma professora negra ministrando essa 
disciplina, focando na perspectiva intercultural e na decolonialidade, fez 
diferença na condução da disciplina, proporcionando-lhes assim, um olhar 
ainda mais amplo para as diferenças e diversidade. 

Trabalhamos com a análise de uma tese e de uma dissertação, para 
isso, foi elaborado um pequeno esquema, no qual elas trariam: a(s) ideia(s) 
central(is) do trabalho; a motivação para a escrita do texto; as perguntas da 
pesquisa; os objetivos geral e específico; a metodologia; as conclusões obtidas 
(tanto da autora da dissertação quanto delas); análise dos aspectos positivos e/

4 As alunas concluíram que os livros não correspondiam à realidade do contexto em que estava inserido, 
é esta consciência de sua própria realidade que Postigo (2012) coloca como o grande desafio para ser 
um profissional intercultural.
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ou negativos (se houvessem); e respondessem se os objetivos foram alcançados 
e quais conceitos de língua e cultura foram utilizados. As alunas observaram, 
analisaram e concluíram que aprendizado de um ensino numa perspectiva 
intercultural é um processo individual e demanda tempo.

Esta turma de Estágio I desfrutou, também, da oportunidade de 
vivenciar temas e assuntos com diferentes aspectos da língua e cultura alemã 
através de palestras, ministradas por pessoas convidadas para essa turma. 
A decisão de proporcionar essas vivências foi porque, como já havíamos 
lido alguns textos, seria importante discutir, fazendo um paralelo entre os 
textos lidos e os apresentados pelas palestrantes. Posteriormente, decidiu-se 
que seriam feitas trocas assistindo aula em uma outra turma que abordava 
temas pertinentes às nossas discussões, uma vez que prezamos pela ideia 
da interdisciplinaridade na própria instituição, reforçando assim o trabalho 
dentro do viés da interculturalidade.

 Entre as trocas propostas estava a oficina apresentada para a turma 
da graduação, com o título: “Práticas para ensinar e aprender alemão em 
ambiente intercultural”, ministrada pelas alunas do Estágio I e por mim, 
apenas com a função meramente de suporte para elas. Houve a testagem em 
prática do material didático criado durante a preparação da oficina e que foi 
acompanhada e comentada pela proponente da disciplina de Estágio. Foram 
criadas estações como parte de uma oficina. Durante a oficina, as alunas do 
estágio assumiram as atividades numa turma da graduação, de iniciantes de 
alemão, lição 4, do livro Motive 1, com aproximadamente 20 alunas e alunos. 
O objetivo dessa oficina era fazer uma revisão da lição utilizando diferentes 
estações. Cada estação teria um tema diferente a ser trabalhado de forma 
dinâmica. Dispomos de duas horas com a turma, criamos mais ou menos dez 
estações, em que grupos de quatro e cinco alunos passaram por cada uma das 
estações, de forma itinerante, executando as atividades. Cada atividade foi 
construída de forma que o aluno tivesse total controle do material e pudesse 
aprender de forma mais autônoma. As atividades quando necessário traziam 
um cartão de respostas que o aluno poderia consultar ao término da atividade. 
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Durante a elaboração, discutimos sobre as estações e tentamos criar 
atividades baseadas nos exercícios e assuntos da unidade 4 do livro, mas 
pensando na perspectiva intercultural e formas de problematizar os temas 
encontrados na lição. Ao elaborarmos a oficina, pensamos que, em projetos 
futuros, também sejam incorporadas em uma das estações ou atividades, 
alguma atividade prática/dinâmica, em que os alunos pudessem pensar 
sobre as línguas faladas no Brasil em geral, para serem sensíveis a um Brasil 
multilíngue, reconhecerem as línguas alemãs faladas no Brasil e entenderem a 
língua alemã como uma língua pluricêntrica.5 

Fizemos a análise da atividade na aula seguinte, refletindo que as atividades 
da oficina foram pensadas para que fosse possível realizar um instrumento de 
aprendizagem prático para o ensino de língua contextualizado e intercultural, 
pensando o ensino de uma forma decolonial, com o objetivo de auxiliar os 
alunos e a professora regente no desempenho da aquisição daquela língua. O 
material ficou disponibilizado para elas na aula seguinte, para que possam dar 
continuidade ao trabalho, e quem sabe, ampliar e multiplicar as ideias.

Após o trabalho com a oficina, passamos para uma outra possibilidade de 
recurso didático: O PPPLE. Apresentei-lhes o Portal e o sugeri como referência 
no trabalho de um material didático voltado a uma concepção de língua como 
atividade social, na qual todo o sentido é construído pelos participantes na 
interação de modo dialógico. As unidades didáticas do PPPLE levam os alunos 
a estudarem a língua pensando sempre em uma aprendizagem contextualizada. 
Mesmo sendo um material de língua portuguesa, a mesma estrutura linguística 
pode contribuir para atingir diferentes propósitos de comunicação. Como as 
sugestões do Portal são autoexplicativas, escolhemos duas atividades para serem 
analisadas por elas para futuras experiências ou consultas.  

Tivemos ainda o momento de analisarmos um livro alemão sobre 
planejamento de aula e compará-lo com um plano de aula a partir de nossa 

5 As línguas pluricêntricas caracterizam-se por apresentar mais de um centro de referência, de onde 
emanam variadas normas linguísticas, nem sempre coincidentes do ponto de vista de seus usos. As 
normas variam internamente, porque apresentam diferenças dentro de uma mesma variedade de 
uso, e também variam externamente, como é o caso de normas que diferem entre países e regiões. 
(MENDES, 2016, p. 294)
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realidade, ficando assim como tarefa criarem um plano de aula, baseado 
no conhecimento adquirido na disciplina até então. Foram avaliadas em: 
participação e discussão dos textos; análise da tese/dissertação; estruturação e 
apresentação das estações e elaboração de um plano de aula. 

Após a narração e contextualização dos passos empreendidos por nós 
alunas e professora durante a realização desta proposta formativa, passaremos 
para as considerações finais nas quais daremos uma rápida explanação do 
processo de discussão e construção que se deu entre nós – um já-formador e 
uma ainda-a-ser formadora de professores de alemão e línguas teuto-brasileiras, 
enquanto uma prática intercultural que se deu entre duas pessoas de perfis 
e históricos de vida diferentes, mas com propostas de trabalho e atuação 
parecidas.

 
4 UMA ANDORINHA SÓ NÃO FAZ VERÃO: IMPULSIONANDO 
AS PARCERIAS ENQUANTO ESPAÇO DE FORMAÇÃO

Como diz Santos (2016) o diálogo faz parte do bom desempenho das 
relações interculturais, e sendo assim, a parceria entre o trabalho de Milan 
e de Ivanete, que têm atuado individualmente, tem oportunizado o espaço 
para constituir e dividir ideias na construção de um trabalho coletivo. A partir 
daqui acreditamos que podemos ampliar o diálogo com outras pessoas, que 
estejam pensando o ensino de língua de forma interculturalmente sensível. 
Empenhados, dentre outras práticas, também com a decolonialidade, pensamos 
uma formação de professores que parta do diálogo entre as propostas formativas 
como parte integral de se pensar um ensino.

Portanto, mais um aspecto dessa proposta decolonial é a criação de 
estratégias, metodologias e plataformas de troca maior de trabalhos práticos 
para o fortalecimento do trabalho do professor em sala de aula, visibilizando 
o trabalho daqueles que já fazem esse tipo de trabalho nas comunidades há 
muito tempo (mas não chegam ao nosso conhecimento em sala de aula). Assim, 
dois pesquisadores culturalmente diferentes, oriundos de duas universidades 
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distintas, de origens étnico-raciais diferentes, estabeleceram um diálogo entre 
suas culturas para criar um espaço de trabalho individual, conjunto e coletivo. 

Ressaltamos que o capítulo traz um contexto específico, social, 
histórico e étnico-racial a partir da experiência de estágio da autora na 
UFBA, localizada na cidade de Salvador, que foi tomado como base para se 
pensar a temática desenvolvida neste capítulo. Esse fato nos insere em um 
contexto específico onde existem grupos de indígenas, negros e imigrantes, 
o que faz com que o nosso olhar tenha se voltado para as singularidades 
baianas, e ainda soteropolitanas. Isso não significa que a nossa proposta 
intercultural e decolonial não possa (e não deva) ser levada para grupos étnico-
raciais como as comunidades teuto-brasileiras. Futuros diálogos terão que 
ser estabelecidos com a produção científica nas regiões com forte presença 
dessas comunidades, tanto nos estados da região Sul, quanto no Espírito 
Santo. Nesse sentido, poderíamos citar trabalhos que trazem propostas para 
o ensino de determinadas línguas teuto-brasileiras: pomerano (FOERSTE; 
BORN; DETTMANN, 2019); hunsriqueano (SPINASSÉ; KÄFER, 2017); 
e suábio (PUH; SOCOLOSKI, 2020), para citar alguns exemplos. A nossa 
proposta encontra-se aberta, de forma que venha a levar em consideração, 
inclusive, as línguas teuto-brasileiras, com o intuito de fazer, um levantamento 
de como essas línguas trabalham com essa proposta. Portanto, estabelecendo 
um futuro diálogo entre diferentes propostas para essas línguas e também para 
as diferentes regiões brasileiras com suas especificidades, poderemos entender 
melhor as semelhanças e diferenças em uma perspectiva formativa enquanto 
produção de conhecimento.

A experiência docente de Ivanete lhe proporcionou um laboratório, 
durante as oficinas com as professoras de alemão, onde foi experimentado 
material e textos que continuarão sendo discutidos na sua pesquisa de 
doutoramento. A pesquisa prático-teórica deverá possibilitar ao(a) professor(a), 
por meio de parâmetros científicos, adquirir instrumentos e exercitar a prática 
da reflexão, produzindo conhecimento compartilhado. 
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A devolutiva final e a troca de experiências enriqueceu a prática 
pedagógica adotada no estágio. As alunas procuravam pesquisar assuntos 
e autoras que acrescentassem as demandas surgidas durante as discussões. 
A forma como cada uma reagiu diante da proposta, demonstra como esta 
pesquisa se apresenta social e aplicada, pois as alunas fizeram várias reflexões a 
respeito do seu próprio comportamento, diante de um ensino crítico de língua 
alemã, numa perspectiva intercultural. Em uma aula posterior à oficina, houve 
um encontro para fazer o levantamento dos aspectos observados pelas alunas 
durante todo o processo de execução das atividades da oficina. Discutimos 
sobre o que deu certo e o que não deu e como poderia ter sido feito melhor. 
Separamos algumas atividades que precisavam ser melhoradas e sugerimos 
outras que podem ser acrescentadas em futuras atividades. Avaliamos o 
comportamento e reações dos alunos participantes da oficina e encerramos 
com autocrítica e autorreflexão do trabalho. E, nesse sentido, não tem sido 
diferente a finalização da disciplina de Metodologia do Ensino do Alemão de 
Milan que igualmente avalia com os alunos os seus conhecimentos produzidos 
no âmbito da sua formação inicial, incentivando a produção de textos de 
socialização acadêmica e profissional ainda no nível de licenciatura.

Dessa forma, pretendemos continuar explorando o uso de perspectivas 
interculturais no ensino-aprendizagem crítico de língua alemã na Bahia e 
também o ensino de línguas teuto-brasileiras no Brasil. Esses dois espaços 
de fala foram elencados aqui a partir da formação pessoal e profissional dos 
autores deste capítulo, mas para os quais se considera que possam servir 
como exemplo de um possível trabalho intercultural para outras e outros 
profissionais que ensinam línguas. Futuros trabalhos podem aprofundar a 
verificação como são estabelecidas as relações de ensino-aprendizagem de 
língua alemã numa perspectiva crítica tomando como base as estratégias 
utilizadas pelas professoras e professores para dar conta dos aspectos culturais 
a partir do contexto brasileiro. Entendemos que desse modo serão criados 
critérios, e também estratégias de interlocução entre espaços de ensino-
aprendizagem diferentes, auxiliando no fortalecimento de coletivos cuja 
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base de funcionamento poderia ser a interculturalidade e decolonialidade 
reflexiva e propositiva. Levando adiante essas propostas serão produzidos 
novos conhecimentos que permitirão que tenhamos mais facilidade de pôr em 
prática aquilo que está sendo teorizado no Brasil.
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PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA EM UM MUNICÍPIO BAIANO: 

OLHAR(ES) LANÇADO(S) À LUZ DOS 
LETRAMENTOS POSSÍVEIS AOS SUJEITOS 

ESCOLARES AMARGOSENSES

Manuela Solange Santos de Jesus
Denise Maria Oliveira Zoghbi

A língua se configura como articuladora das experiências e das ações humanas, numa 
relação dialógica. Em vista disso, é no âmbito da linguagem que se organiza o ato enuncia-
tivo em sua dimensão pessoal, temporal e espacial, e, no interior das interações verbais, ele é 

elevado à condição de evento único. (DUARTE; CASSEB-GALVÃO, 2017, p. 51)

1 PALAVRAS INICIAIS

Neste capítulo, que toma por base dados de uma pesquisa culminada 
em dissertação de mestrado na área da Linguística Aplicada,1 apresenta-se 
uma breve explanação sobre as práticas de ensino de Língua Portuguesa 
observadas em classes dos anos finais do ensino fundamental no município 
de Amargosa (BA) e suas possíveis relações com os letramentos existentes na 
sociedade. Ao partirmos da premissa de que o ensino de língua materna é 
muito mais do que trabalhar o que é tido como certo e/ou errado quanto aos 
saberes estruturais/gramaticais, mas sim se atentar efetiva e constantemente 
ao funcionamento dinâmico da própria língua, levamos em conta, no 
processo educacional, os sentidos, sujeitos e também as estratégias discursivas, 
as variedades e aspectos ideológicos formadores dos mesmos, na tentativa 

1 Tal Dissertação de Mestrado, defendida em 2019, encontra-se disponível no Repositório da Biblioteca 
Digital da UFBA bem como no banco de teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em 
Língua e Cultura (PPGLinC), da UFBA.
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de colaborar com os fundamentos sobre as múltiplas semioses imersas nas 
práticas socioculturais e linguísticas dos sujeitos.

Ao estabelecer a relação entre língua e cultura, principalmente 
na/com a língua materna, entendemos como o imbricamento entre essas 
duas nuances corrobora tanto na comunicação entre os membros sociais 
quanto nas explanações, ora explícitas ora implícitas, de nossas concepções, 
percepções e particularidades. Sabemos como a agência-escola é exemplo de 
espaço socio-historicamente situado. É válido ressaltar que, ciente de como o 
conceito de cultura é essencialmente plural, não nos deteremos, neste trabalho, 
estritamente na relação língua-cultura, mas em todas as leituras realizadas 
no bojo de marcos teóricos como as epistemologias sobre língua, texto, 
ensino, letramento(s), leitura, escrita, multiletramentos, que nos reportaram à 
construção de diálogos paralelos com a premissa anteriormente apresentada. 

É nesse viés de língua(gem) para além da simples cadeia sonora 
relativamente organizada, e da escola como exemplo dos diversos contextos 
de aprendizagem, já consentido por muitos estudos críticos-funcionais, que 
elencamos significações e ressignificações às práticas de ensino de língua 
portuguesa como um todo, entendendo que “tanto a formação do leitor quanto 
do escritor é um processo contínuo e interativo” (JESUS, 2019, p. 15), já que 
no nosso cotidiano não lemos nem escrevemos sem algum propósito. Além 
disso, partimos das contribuições trazidas por Street (1984), por meio dos seus 
conceitos sobre modelos de letramento, e dos variados trabalhos concernentes 
aos estudos do(s) letramento(s), a exemplo dos realizados por Magda Soares, 
Leda Tfouni, Angela Kleiman e Roxane Rojo.2 No Brasil, consideramos que 
as práticas de uso da língua, inclusive no ambiente de sala de aula, carecem ser 
entendidas/estendidas às práticas sociais, as quais geram a produção, recepção 
e circulação de textos, nos mais distintos gêneros, suportes e contextos.

2 É válido destacar que as professoras pesquisadoras Magda Soares e Leda Tfouni, desde a década de 
1980, abordam a distinção entre alfabetização e letramento, construindo marcos nos estudos a respeito 
desses fenômenos no Brasil. Angela Kleiman e Roxane Rojo, por sua vez, além de destacarem o impacto 
social da escrita no letramento, apresentam reflexões significativas sobre as práticas diversificadas de 
leitura e escrita, levando em conta as estratégias, habilidades e competências para participarmos de 
tais práticas, além da influência da urbanicidade e da multimodalidade, em distintos grupos e distintos 
sujeitos.
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2 UMA CADÊNCIA ENTRE LÍNGUA, 
ENSINO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

As discussões a respeito das concepções de língua e suas implicações 
no ensino já foram debatidas em variados trabalhos científicos, tanto 
naqueles que se restrinjam a uma língua estrangeira quanto à língua materna, 
especificamente, o português. Cientes de que essas concepções forneceram 
– e ainda fornecem – subsídios para as estratégias de ensino, preparação de 
materiais didáticos, bem como a construção de currículos que subsidiam a 
prática docente, o regresso às mesmas nos auxiliam, enquanto docentes e/
ou pesquisadores, no entendimento de como o evento/aula de português 
também se relaciona às necessidades e possibilidades dos sujeitos, nesse caso, 
os alunos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de língua portuguesa 
já abordavam como essas mesmas necessidades e possibilidades atuam “de 
modo a permitir que eles, em sucessivas aproximações, se apropriem dos 
instrumentos que possam ampliar suas capacidades de ler, escrever, falar e 
escutar”. (BRASIL, 1998, p. 37)

No que tange à relação entre as concepções de língua bem como os 
nexos construídos entre a representação do sujeito e sua importância para 
o ensino, dentre os diversos estudos realizados, os de autores como Koch 
(2003), Antunes (2003), Geraldi (2006) e Marcuschi (2008) nos apresentam 
reflexões importantes e capazes de orientar o ensino de língua. Este último 
autor sintetiza que: 

De acordo com as diferentes posições existentes, pode-se ver 
a língua:
(a) como forma ou estrutura – um sistema de regras que 
defende a autonomia do sistema diante das condições de 
produção (posição assumida pela visão formalista);
(b) como instrumento – transmissor de informações, sistema 
de codificação; aqui se usa a metáfora do conduto (posição 
assumida pela teoria da comunicação);
(c) como atividade cognitiva – ato de criação e expressão do 
pensamento típica da espécie humana (representada pelo 
cognitivismo);
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(d) como atividade sociointerativa situada – a perspectiva 
sociointeracionista relaciona os aspectos históricos e discursivos. 
(MARCUSCHI, 2008, p. 59)

São noções como essas que nos fazem ressaltar as três conhecidas 
concepções constantemente apresentadas nos estudos dedicados inclusive aos 
posicionamentos tomados pelos sujeitos nas aulas de português, a saber: língua 
como representação de pensamento, língua como instrumento de comunicação 
e língua como lugar de interação. Tomando por base esta última concepção, o 
tratamento dado no espaço escolar ao evento aula de língua portuguesa comunga 
com o de uma “situação didática, permeada de objetivos, conhecimentos, 
problemas, desafios, fins instrutivos e formativos” (JESUS, 2019, p. 21), em 
que a língua é, ao mesmo tempo, objeto e produto de sentido e significação. 
“Quando se fala de aula de português não se trata de estilização ou apropriação 
da linguagem apenas, mas de direito à palavra, a história e aos significados, 
sem, basicamente, se ater a natureza imutável”. (JESUS, 2019, p. 21)

No rol do ensino de língua, a atividade docente ganha destaque à medida 
que entendemos que a mesma não é mais regida pela manutenção estrita ao 
“padrão”, como era constantemente reforçada no século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX, no Brasil. O surgimento das novas teses linguísticas 
bem como a constante expansão escolar, as reformas e as políticas educacionais 
desenvolvidas – sem que nos esqueçamos de seus problemas constitutivos – 
contribuíram na redefinição das ações docentes, no intuito de demonstrar como 
uma constante formação dos professores é primordial para uma práxis mais 
colaborativa, situada e significativa. Orientações e documentos como a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB), n° 9.394/96 (BRASIL, 1996), o Plano Nacional 
da Educação (PNE) (BRASIL, 2001; 2010), o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) (BRASIL, 2007), o PCN (BRASIL, 1998), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(BRASIL, 2018), são exemplos de subsídios à premissa de que “a língua é uma 
forma de ação, ou seja, um trabalho que desenvolve colaborativamente entre os 
indivíduos na sociedade”. (MARCUSCHI, 2008, p. 67)
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Ao caminharmos na tríade língua-sujeito-ensino, aliada às 
especificidades contextuais dos envolvidos dentro e fora do ambiente escolar, 
também caminhamos na construção e (re)ssignificação de conhecimentos que 
problematizem e promovam cada vez mais novas informações, interações, 
redes de relações e aprendizagens.

3 A INTER-RELAÇÃO ENTRE TEXTO, 
LEITURA, ESCRITA E MULTILETRAMENTOS

No limiar do ensino de língua portuguesa, a ideia de que o elemento 
“língua” é constitutivo dos sujeitos, estes cada vez mais interacionais e 
discursivos, permitindo-nos, por exemplo, fazer inferências e levantar hipóteses 
sobre as mais variadas situações, nos proporciona vivenciar novas condições 
de produção(ões) e interpretação(ões) textual(is). Baseado em inquietações 
como essas, os estudos dos letramentos nos comunicam, por meio de variadas 
postulações, que o contexto situacional influencia comumente os modos 
plurais de ler e produzir textos, ampliando a concepção do que é ser letrado, 
em uma sociedade cada vez mais heterogênea e desafiadora.

Em se tratando do espaço escolar, à medida que afirmamos as formas 
e possibilidades enunciativas como preconizadoras de sentidos construídos, 
inferidos e até mesmo determinados mutuamente, assimilamos como a noção 
de letramento escolar não se restringe mais às atividades de decodificação de 
recursos gráficos e ao traçado dos mesmos – remontando ao modelo autônomo 
de letramento explanado por Brian Street –, mas a compreensão de que a 
escola também é espaço ideal em que podemos potencializar “um conjunto 
de práticas socioculturais, histórica e socialmente variáveis, que possui uma 
forte relação com os processos de aprendizagem formal da leitura e da escrita, 
transmissão de conhecimentos e (re)apropriação de discursos”. (BUNZEN, 
2010, p. 101)

Já que integramos uma sociedade constitutiva e formadora de propósitos 
comunicativos e que somos permeados por diversos textos, entendendo-os 
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aqui como “uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que a 
eles recorremos com uma finalidade, com um objetivo específico, nem que 
seja, simplesmente, para não ficarmos calados” (ANTUNES, 2010, p. 30-31), 
não podemos nos distanciar seja do consenso de que o ensino de língua deva 
ocorrer por meio de textos – mesmo sabendo que na educação básica brasileira, 
mais especificamente nos anos finais do ensino fundamental, há uma grande 
defasagem na proficiência de leitura e escrita –, seja do entendimento que 
leitura e escrita atuam em parceria, possibilitando semioses, múltiplas formas, 
associações e refletindo ideologias. Segundo Euzébio e Cerutti-Rizzatti (2013, 
p. 26), “[...] as leituras são diversas tanto quanto o ato de escrever é diverso”. 

Nesse sentido, cabe reforçar como a BNCC, ao propor um trabalho 
com base em competências e habilidades, não se limitando ao ensino cognitivo, 
amplia e especifica o que permeia os estudos individuais e também coletivos 
sobre leitura e escrita. Demonstramos no quadro a seguir como se encontram 
tais noções:

Figura 1: Quadro de eixos da BNCC

O Eixo Leitura compreende as práticas 
de linguagem que decorrem da interação 
ativa do leitor/ouvinte/espectador com os 
textos escritos, orais e multissemióticos e de 
sua interpretação, sendo exemplos as leituras 
para: fruição estética de textos e obras literá-
rias; pesquisa e embasamento de trabalhos 
escolares e acadêmicos; realização de proce-
dimentos; conhecimento, discussão e debate 
sobre temas sociais relevantes; sustentar a 
reivindicação de algo no contexto de atua-
ção da vida pública; ter mais conhecimento 
que permita o desenvolvimento de proje-
tos pessoais, dentre outras possibilidades. 
Leitura no contexto da BNCC é tomada em 
um sentido mais amplo, dizendo respeito 
não somente ao texto escrito, mas também a 
imagens estáticas (foto, pintura, desenho, es-
quema, gráfico, diagrama) ou em movimen-
to (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que 
acompanha e cossignifica em muitos gêneros 
digitais. (BRASIL, 2018, p. 69-70)

O Eixo da Produção de Textos compre-
ende as práticas de linguagem relacionadas à 
interação e à autoria (individual ou coletiva) 
do texto escrito, oral e multissemiótico, com 
diferentes finalidades e projetos enunciativos 
como, por exemplo, construir um álbum de 
personagens famosas, de heróis/heroínas ou 
de vilões ou vilãs; produzir um almanaque 
que retrate as práticas culturais da comu-
nidade; narrar fatos cotidianos, de forma crí-
tica, lírica ou bem-humorada em uma crôni-
ca; comentar e indicar diferentes produções 
culturais por meio de resenhas ou de playlists 
comentadas; descrever, avaliar e recomendar 
(ou não) um game em uma resenha, gameplay 
ou vlog; escrever verbetes de curiosidades 
científicas; sistematizar dados de um estudo 
em um relatório ou relato multimidiático de 
campo; [...]. O tratamento das práticas de 
produção de textos compreende dimensões 
inter-relacionadas às práticas de uso e refle-
xão. (BRASIL, 2018, p. 74-75)

Fonte: elaborado pelas autoras.
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Ao perceber como nossas práticas sociais cada vez mais são dialogadas 
às distintas linguagens, modos e recursos semióticos que nos circundam, e 
apresentarmos aos alunos também as potencialidades de aprendizagem nesse 
meio paulatinamente multimodal, multiletrado e globalizante, reforçamos 
o desenvolvimento de uma pedagogia dos multiletramentos, conforme 
ilustrado por Rojo e Moura (2012; 2019), em que a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio 
dos quais ela se forma e comunica também devem fazer parte da agência-
escola, pois sabemos que “o letramento e a linguagem descortina toda uma 
série de possibilidades de interpretações e de caminhos teóricos nunca antes 
vislumbrados”. (ROJO; MOURA, 2019, p. 24) Já que é notório como os 
multiletramentos não se reduzem à incorporação da cultura digital, vemos 
como o ler e o escrever, para além de simples atos, representam igualmente 
o acesso aos direitos, discussões críticas e àquela asserção, tão fomentada nos 
documentos curriculares, de ampliação e participação efetiva, crítica e cidadã.

4 AS EXPERIÊNCIAS DOCENTES OBSERVADAS 
EM DISTINTAS FORMAS: O QUE AS LENTES CAPTARAM

Ao partir de tais fundamentações teóricas, em nosso trabalho de 
pesquisa, detemos nossas observações às práticas pedagógicas de professoras 
de língua portuguesa, mais especificamente em duas turmas de classes dos 
anos finais do ensino fundamental (7º e 8º ano).3 Ao investigar como se 
desenvolviam as práticas de ensino de língua materna, levando em conta 
o contexto delimitado e os letramentos existentes na sociedade, além das 
observações em sala, fizemos uso da aplicação de questionários às docentes 
e acesso à determinados documentos que compunham o contexto escolar. 
Esta última ação, mesmo em caráter complementar, foi capaz de orientar 
algumas descrições na escrita da dissertação de mestrado, quanto ao cenário 
3 As observações de pesquisa realizadas para a defesa do mestrado ocorreram durante uma unidade letiva, 

perfazendo um total de três meses, durante o ano de 2019. Em virtude das restrições e particularidades 
impostas pelo tempo destinado ao trabalho e as aceitações em/para pesquisa, teve-se como construto 
duas participantes, atuantes na escola-campo em turnos opostos.
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delineado. Cumpre salientar que todo esse andamento foi realizado logo após 
a aprovação de projeto em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) devidamente 
registrado, por se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos.

Utilizando o pressuposto teórico-metodológico qualitativo de cunho 
etnográfico, tanto pelo fato de integrar o devido ambiente desde o momento 
em que se adentrou à instituição para as observações, quanto o amparo deste 
mesmo cunho de pesquisa à análise dos dados coletados, buscou-se descobrir 
e interpretar as categorias das respostas encontradas. Tudo isso valida a 
afirmação de Pesce e Abreu (2013, p. 23), de que “o pesquisador consegue 
aproximar-se, tanto quanto possível, da essência do fenômeno estudado”.

Ao centrarmos nosso olhar à docente responsável pela turma do 7º ano, 
pudemos constatar, de forma geral, que a mesma relacionava o prescritivismo 
(“língua ideal”) ao bem falar, ler e escrever, mesmo que acreditasse na relação 
linguagem-social e fizesse uso em variadas aulas de gêneros textuais diversos 
(poemas, charges, contos, entre outros). Mas ao secundarizar, em sua prática 
pedagógica, as estratégias linguístico-discursivas e semióticas voltadas para a 
arguição e convencimento, atitudes essas próprias do público adolescente/
jovem, foi possível asseverar diálogo com o afirmado por Street (2014, p. 132) 
no que tange à objetificação da língua na escola, em que, para ele, “há pouca 
discussão sobre os sentidos da linguagem, sobre interpretações alternativas 
dos textos”, inclusive àqueles contidos no livro didático adotado pela escola 
para tal classe. Dá-se então relevo aos aspectos ortográficos, ao conhecimento 
de verbetes – por meio de atividades dessa mesma docente com a turma em 
questão utilizando dicionários – e o emprego da escrita como recurso ou 
materialidade gráfica.

Em relação ao entendimento sobre práticas de letramento e 
multiletramentos, este último apresentado por Rojo e Moura (2019, p. 20) 
como o que “aponta, a um só tempo, para a diversidade cultural das populações 
em êxodo e para a diversidade de linguagens dos textos contemporâneos”, a 
mesma docente relacionou tais práticas, em suas respostas ao questionário, 
à consideração de ser extremamente necessária para o desenvolvimento do 
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educando, fazendo referência às mídias digitais, mais estritamente aos recursos 
digitais como videoaulas, e à diversidade de línguas e culturas introduzidas 
pelas novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Só que, em 
sua prática pedagógica, não foi observado, durante a pesquisa, um trabalho 
com tais mídias, tendo em vista que, muitas vezes, não levava em conta a 
multimodalidade, a multiplicidade e hibridização das línguas por meio dos 
gêneros textuais que trabalhava em sala e até mesmo àqueles trazidos/
produzidos pelos alunos em tal espaço. A indagação latente que permaneceu 
durante e após tais análises, é por que ainda é tão difícil desgarrar-se 
de práticas tradicionais no ensino-aprendizagem de língua, paralelo ao 
entendimento do exposto por Oliveira (2010, p. 327) de que “[...] o professor 
acaba desenvolvendo um trabalho intuitivo que mistura práticas tradicionais 
com um discurso pretensamente inovador, caracterizado por entendimentos 
equivocados”.

No que se refere à docente de língua portuguesa responsável pela 
turma do 8º ano, de maneira geral, pode-se reconhecer, tanto em suas práticas 
pedagógicas quanto em suas respostas ao questionário-base, o quanto faz jus 
a um trabalho cuidadoso, no intento de demonstrar aos alunos como a língua 
é constitutiva do sujeito. As reflexões propostas pela docente a partir das 
leituras de textos contidos no livro didático adotado bem como a insistência 
em relacioná-los ao que aquele público costuma se entreter ou vivenciar fora 
do ambiente escolar e até mesmo do familiar, dialogam com Antunes (2010, 
p. 51) de que “[...] nossas atividades de fala e de escrita também ganham com 
a prática de análise, pois, por ela, passamos a entender melhor certos aspectos 
dos processos cognitivos, linguísticos, textuais e pragmáticos envolvidos em 
nossas interações verbais”, assim como a percepção de que os textos que nos 
rodeiam ou os que deixamos nos rodear, nos apresentam uma estrutura básica 
que pode levantar questionamentos.

Mesmo nos diversos momentos em que essa mesma docente 
encontrava-se limitada aos moldes de ensino tradicionais, ora reforçando o 
trabalho com a gramática normativa, ora com a ação de escrita mecânica – 
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aquela velha passagem da informação contida na lousa para o caderno escolar 
–, ela tentava não se afastar do uso da linguagem como forma de consideração 
a respeito de um problema social, ciente das dificuldades que os seus alunos 
e a própria instituição escolar enfrentavam/enfrentam. Daí suas atividades 
de leitura e produção textual trilharem um caminho ora prescritivo, ora 
inovador e interacionista, seja na prática em sala observada, seja nas respostas 
obtidas com o questionário. Um dos destaques de sua prática mediadora foi 
a proposição de que seus alunos elaborassem textos teatrais escritos, inéditos, 
abrindo espaço à subjetividade e à autoria. Podemos dizer que, em meio aos 
entraves que perpassam a prática pedagógica, tal docente se aproxima do 
entendimento de que:

Todo letramento é aprendido num contexto específico de um 
modo particular e as modalidades de aprendizagem, as relações 
sociais dos estudantes com o professor são modalidades de 
socialização e aculturação. O aluno está aprendendo modelos 
culturais de identidade e personalidade, não apenas a decodificar 
a escrita ou escrever com determinada caligrafia. (STREET, 
2014, p. 154)

 
Em relação às abordagens dos multiletramentos, tal docente também 

associou esse conceito ao uso de mídias digitais, reforçando a constante 
dificuldade da escola em oportunizar tal trabalho com os discentes, seja 
pela pouca quantidade de recursos disponíveis, seja pela duração da hora-
aula, muitas vezes cercadas de intervenções externas. Novamente, pudemos 
constatar que há uma confusão conceitual entre o que é um recurso 
tecnológico/pedagógico e a visão a respeito da multiplicidade de linguagens 
que estamos imersos.

Nesse sentido, em sala de aula, o trabalho com os letramentos 
ainda carece de uma preparação e consequentemente ampliação 
estrutural, mas também conceitual, sobre as possibilidades 
oferecidas pelos distintos gêneros digitais contemporâneos, estes 
que cada vez mais vão além do fator comunicacional ou de 
aparência. (JESUS, 2019, p. 74)
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A fim de ampliar as discussões sobre a relação entre linguagem e 
educação, já que lidamos com sentidos cada vez mais plurais e constitutivos 
de nossas particularidades culturais, e cientes também de que “o jogo das 
linguagens na produção (e na leitura!) de textos multimodais é, de fato, um 
assunto urgente e contemporâneo” (RIBEIRO, 2016, p. 26), além de apresentar 
as descrições coletadas nas observações e nos questionários aplicados, por fim, 
sugeriu-se algumas ações dialogáveis com as abordagens dos multiletramentos, 
a partir do recorte de duas vivências dos próprios sujeitos participantes. A 
primeira diz respeito ao trabalho com os dicionários, que perfazia a prática 
pedagógica da docente responsável pela turma do 7º ano. Propusemos por que 
ao invés da mera busca de verbetes em dicionários impressos, ora considerados 
pesados, ora sendo símbolos de exigência em termos mentais, por exemplo, a 
docente, com o uso das TICs, não proporcionava a criação de verbetes na mídia 
colaborativa Wikipédia, o que também oportunizaria aos alunos à percepção 
da estreita relação entre língua materna e o trabalho com ortografia? Não 
seria essa uma alternativa para aliar uma série de informações no/do mundo 
às aulas de português, mostrando como a língua é passível de mudanças e 
que todos nós somos autores-leitores-produtores linguísticos? Ações dessa 
natureza, independentemente da língua específica de ensino, “favorecem a 
criação de um espaço dialógico, local onde as discussões ganham sentido, num 
processo que envolve os interlocutores”. (OLIVEIRA, 2016, p. 119)

No que tange à segunda opção sugerida, retomamos a produção 
textual solicitada à turma do 8º ano. Depois de apresentar toda a estrutura do 
gênero texto teatral escrito, a docente responsável poderia guiá-los também 
às diversas contribuições das TICs, como o uso de aplicativo específico4 
para criar/editar roteiros teatrais, cruzando outras ferramentas como fotos, 
hiperlinks e fichas para descrição. Isso possibilitaria uma maior interação dos 
adolescentes/jovens com o texto, também proporcionando oportunidades à 
autoria e autonomia.

4 Trata-se do aplicativo Celtx (acrônimo para Crew, Equipment, Location, Talent and XML). Com 
download gratuito, é compatível a diferentes sistemas operacionais e está disponível em vários idiomas.
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Diante dessas novas referências, as atividades de leitura e escrita, 
que claro não se restringem apenas ao componente de Língua Portuguesa, 
reforçam como não há uma oposição dicotômica entre o real e o virtual, nem 
que o aprendizado de línguas é homogêneo ou apenas estrutural. “Não basta 
pensar, entrar em sala de aula e cumprir a tarefa. É preciso agir com as antenas 
ligadas, com atenção ao mundo e às linguagens circulantes e circundantes”. 
(RIBEIRO, 2018, p. 118)

Embora saibamos que nossos usos linguísticos são progressivamente 
dinâmicos e ao mesmo tempo construtos para um domínio pedagógico mais 
interacionista e interpretativo, em nossas salas de aula, ainda presenciamos 
diversas problemáticas que dificultam a integração das diversas culturas à 
escolar, no intuito de aliar os meios de comunicação de massa, a geopolítica 
e as relações interpessoais, à noção de linguagem como forma de ação 
e inserção social. Por isso, insistimos em ampliar as discussões sobre as 
práticas de linguagens principalmente no âmbito educacional, conhecendo e 
reconhecendo criticamente os nossos textos.

5 ALGUNS DESENLACES

A investigação realizada sobre as práticas de ensino de língua portuguesa 
em classes dos anos finais do ensino fundamental no município de Amargosa 
(BA) constatou que, mesmo identificando percepções e desejos docentes em 
romper ao ensino prescritivo e estruturalista da língua, abrindo espaços à 
função educacional da linguagem e aos posicionamentos críticos sobre seus usos, 
as docentes pesquisadas ainda enfatizam certo determinismo e repetição ao 
domínio linguístico de cunho estrutural/gramatical, fazendo uso principalmente 
da modalidade escrita em boa parte do tempo de aula. Essas nuances fazem-nos 
perceber a visão do modelo autônomo de letramento, apresentado por Street 
(2014, p. 129) como o responsável pelo “distanciamento entre língua e sujeitos – 
as maneiras como a língua é tratada como se fosse uma coisa, distanciada tanto 
do professor quanto do aluno e impondo sobre ele regras e exigências externas”. 
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Ao buscar problematizar tais ações pedagógicas durante uma unidade 
letiva, estabelecendo diálogos e questionamentos por meio das tendências 
contemporâneas nos estudos das linguagens, “pode-se discutir fatos ocorridos 
em sala de aula de língua, implícita e/ou explicitamente relacionadas a 
situações reais em que o conhecimento de uma língua implica conhecer 
também o seu uso social”. (JESUS, 2019, p. 82) Em virtude disso, pudemos 
salientar também as dificuldades enfrentadas pelas docentes, em suas atuações 
em sala de aula, seja às que levem em conta as situações de comunicação e 
as interações (ou não) dos seus alunos, seja no que tange às problemáticas 
quanto ao ambiente institucional em que estão imersas, incluindo a carência 
de recursos digitais disponíveis, os quais sabemos ser fundamentais também à 
construção de novos conhecimentos e sentidos. 

Nesse limiar, cientes de como os alunos estão rodeados das tecnologias 
digitais que “em nossa cultura contemporânea cria novas possibilidades de 
expressão e comunicação” (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 35), tais docentes 
consideram que os instrumentos e as metodologias que as abarcam são também 
suscetíveis de aprendizado e podem auxiliar na construção de múltiplos textos 
e linguagens, embora, reiterem em suas falas o fato de se sentirem impedidas 
de trabalhar com tais recursos. A tentativa das docentes participantes da 
pesquisa em demonstrar aos alunos os textos do mundo, mais por parte de 
gêneros textuais já consagrados – poemas, contos, bilhetes, por exemplo – 
do que por gêneros mais atuais, como os hipermidiáticos e/ou colaborativos, 
demonstram como elas se atentam às diversas linguagens, embora ainda 
careçam estabelecer significados e consequentemente ações educacionais 
que façam jus ao entendimento de que “os multiletramentos constituem e 
desconstituem, significam, ressignificam, encontram e desencontram posições 
autorais e sociais, enfim, ascendem a dinamicidade linguística”. (JESUS, 2019, 
p. 84) Como é próprio da Linguística Aplicada, área de pesquisa a qual estão 
inseridos os trabalhos desenvolvidos a partir dos dados observados, o fato de 
com e pela língua direcionarmos olhares e elegermos discussões globais/locais, 
passadas e futuras, e que nos desafiam enquanto integrantes/formadores de 
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mundo, também cercados de diferenças, fluidez e sentidos outros, fortalece a 
premissa de que “na modernidade recente, a linguagem, os textos, as línguas e 
as pessoas movem-se, cada vez mais, em sociedades hipersemiotizadas, o que 
tem levado a pensar as línguas, a linguagem e quem somos no mundo social 
em outras bases”. (LOPES, 2013, p. 18-19) Sem dúvida, são os letramentos dos 
quais nos constituímos e fazemos parte, que nos fazem inquietar e discorrer 
sobre as variadas práticas sociais da linguagem bem como suas possíveis 
ambiguidades, naturezas e continuidades.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os trabalhos sobre formação de professores(as) 
de línguas têm ganhado cada vez mais corpo, como se nota em Miller (2013); 
Libâneo (2006); Moita (2007);   Contreras (2002); Tardif  (2002); Celani (2006); 
Skliar (2005); Gomes (2017); Machado (2019); Sodré (2012); Hooks (2013); 
Nóvoa (1992). Essa temática também é frequentemente objeto de estudo 
dos(as) pesquisadores(as) em Linguística Aplicada, doravante LA. Além 
disso, as instituições de ensino superior, em parceria com os programas de 
pós-graduação e o Ministério da Educação (MEC), têm se preocupado em 
implantar cursos – tais como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(Proinfo), o Plano Nacional de Formação de professores da Educação Básica 
(Parfor), mestrados profissionais e acadêmicos – a fim de viabilizar o retorno 
e/ou ingresso de professores(as) da educação básica, com o objetivo de dar 
continuidade à sua formação.

Em acordo com as conceitualizações propostas no campo da LA, 
consideramos que língua é cultura e que esta se fundamenta nas práticas 
sociais. (MENDES, 2012) Entendemos também que discutir sobre a formação 
docente é um compromisso social, haja vista que, no processo de reflexividade, 
os agentes envolvidos, ao tempo em que pensam sobre si, reconstroem novas 
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identidades e fazeres educativos não excludentes. (PIMENTA, 2002) Isso 
inclui, sobretudo, uma prática docente que respeite as diferenças sociais, 
culturais, de gênero, étnico-raciais, sexualidade, tensionando padrões de 
ensino hegemônicos. (SODRÉ, 2012)

Esse tipo de abordagem se faz presente nos trabalhos que compõem 
o campo da LA, tais como Cavalcante (2013); Nascimento (2019); Mendes 
(2004; 2007; 2012; 2015); entre outros. Os(as) estudiosos(as) tecem discussões 
que visam priorizar o ensino de línguas, principalmente na escola básica, que 
dê ao aluno a oportunidade de aprender não somente questões culturais, nem 
tão pouco estruturas que se resumem em escrever e falar bem em outra língua. 
Na contemporaneidade, esses trabalhos revelam a importância e necessidade 
dos(as) professores(as) de línguas  incluírem em seu plano de aula discussões sobre 
ideologias políticas, de gênero, raça, violência, preconceito, empoderamento, 
feminismo, machismo e muitos outros temas que transversalizam qualquer 
língua e cultura, além de inquietarem e afligerem o cotidiano dos alunos.

Dentro dessa perspectiva, o(a) professor(a) no mundo atual deve estar 
preparado para atuar em uma sala de aula que compartilhe as diferenças, 
o respeito e que atenda aos anseios da geração atual, “uma geração que 
precisa ser preparada para não ter estabilidade no emprego, ter flexibilidade 
para mudar de área e que precisará estar sempre pronta para aprender o 
que ainda vai ser inventado”. (CAVALCANTE, 2013, p. 213) Sendo assim, 
ensinar línguas é possibilitar ao aluno formar um pensamento crítico frente às 
questões sociopolíticas que o atravessa, considerando que o seu discurso é uma 
importante ferramenta para possíveis mudanças sociais.

Assim, entendemos que pensar a formação de professores(as) de 
línguas é um compromisso de todos que vislumbram a possibilidade de ver uma 
sociedade mais justa, fundamentada no respeito às diversidades linguísticas e 
étnico-raciais, na igualdade entre os indivíduos e no acesso à uma educação 
de qualidade. (SKLIAR, 2005) Assim, as instituições de ensino superior, na 
interface dos cursos de graduação, pós-graduação, MEC, Secretarias de 
Educação Básica (SEB) e, principalmente, dos(as) próprios(as) docentes de 



Parte I
LINGUÍSTICA APLICADA

143

línguas, devem estar empenhados na busca de um fazer pedagógico que 
contribua para um ensino crítico. Destacamos também a importância dos 
cursos de formação continuada, que se tornam indispensáveis para que 
esses professores(as) já formados(as) continuem (re)repensando sobre suas 
crenças, subjetividades e as identidades que os constituem como sujeitos(as) 
professores(as) de línguas, no intuito de tornarem-se culturalmente sensíveis 
em sintonia com desafios contemporâneos para o campo da educação.

Os trabalhos sobre formação de professores, citados anteriormente, 
em sua maioria, se debruçam em pesquisar e discutir as crenças, emoções, 
identidades e, sobretudo, as abordagens interculturais1 e decoloniais que 
devem permear a atuação docente em sala de aula. Não diferente dessa 
prática, este texto tem por objetivo refletir sobre a importância da formação 
de professores(as) de línguas em sua reflexividade e o ensino de línguas 
fundamentado nas propostas interculturais (CANDAU, 2008; SKLIAR, 
2005; WALSH, 2009) e decoloniais. (MIGNOLO, 2017; QUIJANO, 2005). 
Entendemos que a formação docente não é, sobremaneira, uma prática 
acabada, havendo uma necessidade constante desse profissional (re)pensar 
sobre ações que justifiquem sua prática pedagógica, priorizando a forma de 
pensar sobre o que, para quem e porque ensinar línguas.

2 REFLEXIVIDADE NO PROCESSO FORMATIVO 
DE PROFESSORES DE LÍNGUAS

Ser agente de conhecimento e não mais só objeto de pesquisa é um 
grande desafio para o ser professor(a)/pesquisador(a) na contemporaneidade, 
devido à grande exigência e ao mesmo tempo necessidade de, enquanto 
sujeitos(as) que ocupam uma sala de aula, estarmos (re)pensando sobre as 
nossas práticas educativas cotidianas e produzindo saberes.

E, assim, (re)pensar tais práticas à luz da LA é revisitar questões que 
se ligam intimamente à transformação social, à ética, à identidade dos agentes 

1  Para Candau (2008), a perspectiva intercultural é o mesmo que interculturalidade crítica.
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envolvidos em processos de formação de professores(as) e, por conseguinte, 
movimentar outras formas de pensar o ensino de língua como prática situada 
em abordagens que revejam desde o currículo aos fazeres educativos que se 
comprometam em romper com estruturas hegemônicas, hierarquizantes e 
coloniais. (MILLER, 2013, p. 100)

Dessa forma, a reflexividade como uma análise de nossas próprias 
ações, bem como capacidade de pensarmos sobre nós mesmos, sobre nossos 
atos e escolhas acerca do que, por que, como fazemos e o que propomos no 
chão da sala de aula, faz reverberar muito mais do que elementos que giram 
em torno de uma teoria X e/ou de uma prática Y; suscita a existência potente 
de uma subjetividade que irá interferir diretamente nas decisões desse sujeito 
professor(a). A reflexividade “pode ser feita comigo mesmo ou com os outros”, 
de acordo com Libâneo (2006, p. 57). Ou seja, para além de pensarmos sobre 
nossas práticas sozinhos, podemos contar com o olhar do outro, com a escuta, 
com a análise e intervenções externas que nos leve a nos enxergamos como 
profissionais.

Se pensarmos que toda formação é uma ação de construir-se a si 
mesmo, entenderemos que o processo formativo é dinâmico e possibilita a 
constituição identitária de cada ser, nas relações de trocas, de autonomia e 
nas relações entre as pluralidades que atravessam a vida (MOITA, 2007), pois

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, 
interacções sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter 
acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a 
singularidade da sua história e, sobretudo o modo singular como 
se age, reage e interage com seus contextos. Um percurso de 
vida é assim um percurso de formação, no sentido em que é um 
processo de formação. (MOITA, 2007, p. 115)

Porquanto, pensar em reflexividade é enxergar o movimento do(a) 
professor(a) enquanto luta deliberada que visa à emancipação intelectual e 
social (LIBÂNEO, 2006, p. 76), cuja capacidade reflexiva atrela-se à ideia de 
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flexibilidade profissional, possibilidade de autonomia e tomada de decisões em 
seu espaço de trabalho. É acreditar na emergência de uma teoria crítica2 que 
reconheça o(a) professor(a) como produtor(a) de teorias que podem contribuir 
para construção de saberes sobre o ensino, sujeitos vistos como intelectuais 
críticos. (CONTRERAS, 2002) Até porque, ao mesmo tempo em que se 
forma, o(a) educador(a) reflete sobre suas práticas e volta seus olhares também 
para uma educação produzida fora dos muros das escolas e das universidades; 
vislumbrando os movimentos sociais como agentes educadores da sociedade, 
do Estado e da escola (GOMES, 2017) e entendendo a educação como 
organização viva com implicações na autonomia do sujeito e em sua condição 
de pertença. (MACHADO, 2019)

Se faz materializável e mais significativo o processo formativo em que se 
conquiste, por meio de práticas reflexivas, uma autonomia intelectual, política 
e pedagógica de promover abordagens socioculturais abertas à diversidade, ao 
intercultural e ao sensivelmente crítico. É interessante apontar que

O conceito de autonomia em Contreras começa, portanto, na 
superação do fazer instrumental e do profissionalismo docente. A 
verdadeira profissionalização da docência tomaria por base, sim, 
o domínio técnico (habilidades ou repertório de saberes teóricos, 
por exemplo) a priori, mas dependeria de uma compreensão 
da prática educativa como compromisso social, um fenômeno 
humano em que há relações afetivas, sociais, emocionais e 
culturais, a ponto de ser impossível separar concepção e execução 
da prática de ensino. (LIBÂNEO, 2006, p. 69)

Assim, podemos trazer para o contexto da LA essa indissociabilidade 
entre concepção e execução das práticas de ensino, em que apontamos para 
uma construção dos saberes da prática e não somente dos saberes para a 

2 Teoria crítica é toda teoria que não reduz a “realidade” ao que existe. A realidade, qualquer que seja 
o modo como ela é concebida, é considerada pela teoria crítica como um campo de possibilidades, e a 
tarefa da teoria consiste precisamente em definir e a avaliar a natureza do âmbito das alternativas ao 
que está empiricamente dado. (SANTOS, 2002, p. 23)
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prática. (TARDIFF, 2002) E nesse solo fértil, não somente o discursivo toma 
corpo enquanto proposta de rupturas na construção dos saberes linguísticos, 
mas também nas ações no ensino de línguas, na formação de professores(as) 
que se deseja um fazer reflexivo. Essas rupturas têm sido apresentadas em 
pesquisas de cunho etnográfico e, sobretudo autoetnográfico, em que 
resultados vêm demonstrando que o(a) professor(a) formador(a) é também 
professor(a) em formação que precisa, em princípio, revisitar sua constituição 
identitária pessoal e profissional, assim como seu próprio fazer pedagógico 
para pensar e sustentar uma “educação como projeto emancipatório possível” 
(GOMES, 2017, p. 45); entendendo-se a proposta de emancipação como de 
transformação sociocultural, como libertação do ser humano. (GOMES, 2017)

Posto isso, ao construirmos nossos fazeres enquanto pesquisadoras em 
pós-graduação, olhamos para os sujeitos de nossas pesquisas (professores(as) 
que se encontram em sala de aula no contexto da educação básica – em 
formação continuada –  e licenciandos(as) do curso de Letras Vernáculas –  
formação inicial) e refletimos sobre nossos lugares profissionais que buscam 
práticas interculturais, entendendo que ser intercultural é, dentre outras 
coisas, combater as desigualdades, abolir os preconceitos e lutar pelos direitos 
das pessoas. E nesse percurso de nos enxergarmos enquanto produtoras de 
saberes identitários, políticos, estético-corpóreos (GOMES, 2017), começamos 
a compreender que a interculturalidade é uma postura de vida em que se 
pretende entender o cerne dos conflitos e tensões sociais, sem ignorá-los na 
sala de aula, como se fôssemos alienígenas dentro daquele espaço em que 
os interditos ganham volume e respaldo. É percebermos a importância da 
dimensão humana tanto dos sujeitos aprendizes quanto a nossa, muitas vezes 
negligenciada pela sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento e respeito 
devidos.

Ao refletir sobre vários aspectos do fazer docente, se inserem no 
âmbito das pesquisas de mestrado e doutorado da pós-graduação em Língua 
e Cultura, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), nossas discussões sobre 
formação de professores(as) com especificidades teórico-metodológicas, mas 
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todas coadunando com a importância do diálogo intercultural e com as 
perspectivas decolonais para o ensino de línguas.

Apresentamos como objetivos de nossas pesquisas: (i) promover 
a sensibilidade intercultural em práticas educacionais descolonizantes, 
dialógica e crítica na formação inicial de professores de Língua Portuguesa 
na Universidade do Estado Bahia (UNEB) campus XVIII – Eunápolis; (ii) 
caracterizar como acontecem os processos de configurações identitárias de 
gênero e étnico-racial de professoras de língua materna da educação básica, 
do município de Salvador (BA); (iii) promover a sensibilidade e criticidade 
intercultural através de letramentos decoloniais, a partir da organização e 
desenvolvimento de vivências pedagógicas socializadas com professores(as) de 
língua materna, tendo como fundamentação epistemologias afroindígenas; 
e (iv) analisar o impacto da reconfiguração das crenças e identidades de 
professores, oriundos de cursos de formação continuada, sobre o ensino de 
inglês de forma crítica, inclusiva e emancipadora para os alunos das escolas 
públicas de Eunápolis.

As perguntas de pesquisa giram em torno de experienciarmos o 
processo de formação docente. E assim questionamos: (i) de que modo é 
possível introduzir, no processo de formação, uma proposta crítica que 
permita transformar os contextos de sala de aula numa prática educacional 
intercultural e decolonial?; (ii) como uma intervenção por meio de cursos 
formativos sobre gênero e relações étnico-raciais contribui para uma formação 
mais crítica e problematizadora acerca das temáticas em destaque?; (iii) de 
que forma o letramento decolonial  no ensino de línguas pode mobilizar a 
competência da interculturalidade crítica?; e (iv) como as reflexões sobre as 
crenças dos professores de inglês podem contribuir para o ensino dessa língua 
fundamentado nas questões socioculturais em que os alunos das escolas 
públicas de Eunápolis estão inseridos?

Vale destacar que somos quatro professoras envolvidas em pesquisas 
distintas. Porém, temos a sala de aula – ensino básico e superior – e a formação 
de professores como ponto em comum de nossas investigações e inquietações. 
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Nossas pesquisas qualitativas (etnográficas, autoetnográficas e interpretativistas 
– cada uma com um viés específico) surgiram de reflexões sobre o nosso fazer 
pedagógico e da percepção da maneira como nossos alunos aprendiam ou 
não. Nosso movimento de pesquisa e anseio por ela surgiu da reflexão. É 
importante enfatizar que

[...] toda reflexão está sempre historicamente situada diante de 
circunstâncias concretas que estão ligadas ao contexto social, 
político, econômico e histórico. Todo ser humano, pelo caráter 
geral de sua cultura e por ser portador da cultura humana e da 
cultura de uma determinada sociedade, é um sujeito reflexivo. 
Porém, há sempre uma substantiva diferença e graus diferentes 
entre as reflexões que os diversos seres humanos produzem. 
(GHEDIN, 2006, p. 129)

Destarte, somente no exercício da reflexividade, no desafio de nos 
entendermos como professoras, conseguimos reconhecer que as nossas práticas 
pedagógicas defasadas ou inviáveis, de outrora, precisavam romper com os 
currículos monoculturais, que ignoram ou calam a pluralidade que fervilha em 
sala de aula. E assim reivindicamos a pedagogia da diversidade “que pode ser 
considerada como produto da luta contra-hegemônica no campo educacional, 
e está no cerne do processo de emancipação social da educação”. (GOMES, 
2017, p. 135) Essa luta incorpora “as dimensões formadoras e conhecimentos 
dos sujeitos sociais: práticas, sentimentos, valores, corporeidade, saberes, 
gestos, culturas. Por isso ela tem que ir além da escola” (GOMES, 2017, p. 
135), e retornar para a sala de aula em cursos de pós-graduação. Essa foi a 
forma que encontramos de nos engajar nessa luta.

 É nessa percepção sincera de que é possível fazer bem e melhor a/
para/na educação que vislumbramos caminhos para novas propostas de 
ensino de línguas, em que a interculturalidade, a decolonialidade figuram não 
mais como utópicas, mas como horizontes palpáveis e reais. Se tornam visíveis 
àqueles(as) professores(as) que entendem que ser intercultural não é achar 
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fórmulas e métodos prontos e acabados, mas relaciona-se ao modo de ser, agir 
e se engajar para desestabilizar o papel homogeneizador da cultura escolar e 
instaurar projetos educacionais enquanto propostas  políticas que mudem a 
ordem social.

3 DESAFIOS PARA O CAMPO DO ENSINO DE LÍNGUA
EM PERSPECTIVA DECOLONIAL

A natureza do trabalho docente nos convida a uma dinamicidade 
que deve se traduzir num esforço intelectual e político de estarmos atentos(as) 
aos debates necessários para tornar a educação um espaço de aprendizagens 
relevantes na construção de uma humanidade consciente e crítica, capaz 
de perceber as assimetrias sociais que ainda se materializam numa cultura 
fortemente vinculada a uma tradição colonial e que esteja preparada para 
tensionar toda forma de opressão à diversidade de pessoas e culturas. 

Os(as) pesquisadores(as) do grupo Modernidade/Decolonialidade, 
tais como, Mignolo (2017); Quijano (2005); Walsh (2009); dentre outros, 
têm apontado a colonialidade como um processo de reinvenção dos padrões 
coloniais que permanecem estruturando as relações sociais na modernidade, 
instituindo hierarquias raciais, epistemológicas e culturais que reforçam, 
sobretudo, os processos de enraizamento do racismo. (RESTREPO; ROJAS, 
2010) Sendo assim, a decolonialidade implica romper de maneira definitiva 
com a colonialidade do saber, do poder, do ser e, por isso, nos provoca assumir 
novas posturas e compromissos visando à construção de uma sociedade 
diversa e justa. Pensar e agir decolonialmente se configura como uma 
“resposta necessária tanto às falácias e ficções das promessas de progresso 
e desenvolvimento que a modernidade contempla, como à violência da 
colonialidade”. (MIGNOLO, 2017, p. 13)

Sendo assim, destacamos o importante esforço e luta dos movimentos 
sociais e a destacável produção intelectual crítica, sobretudo dos pensadores(as) 
negros(as), tais como, Sodré (2012); Gomes (2017); Machado (2019); 
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Nascimento (2019); cujas produções intelectuais foram/são essenciais para 
pressionar a construção de currículos que desafiem as estruturas hegemônicas 
e impulsionem o pensar e agir a partir do orientação decolonial. Dessa forma, 
estamos de acordo com ideia defendida por Sodré (2012, p. 1) de que

[...] para a perspectiva crítica do Hemisfério Sul, o tempo 
educacional é o da descolonização, portanto, tempo de algo 
como ‘reeducação’ ou reinvenção dos sistemas de ensino, com 
vistas à diversidade simbólica entrevista na dissolução das 
grandes explicações monoculturalistas do mundo. 

As leis n° 10.639/03 e 11.645/08, frutos de intensa luta dos 
movimentos negros e indígenas, são marcos para pensar as necessárias 
reformulações curriculares. As abordagens das discussões étnico-raciais, 
de gêneros e sexualidades, bem como as discussões sobre decolonialidade e 
interculturalidade, também têm sido essenciais no estabelecimento de novos 
olhares para diversos campos de pesquisa. Assim sendo, talvez o desafio que fica 
colocado é transformar essas abordagens teóricas em práticas politicamente 
engajadas com uma transformação substancial do contexto educativo. A 
sala de aula é esse ambiente onde nós, docentes, podemos e devemos atuar 
ressaltando a criatividade e criticidade. Por isso, concordamos com Hooks 
(2013, p. 273):

A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo 
um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades 
temos oportunidade de trabalhar pela liberdade, exigir de nós 
e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração 
que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo que, 
coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, 
para transgredir. 

Localizando nossa discussão no âmbito do ensino das línguas, alguns 
desafios que se apresentam são: superar a natureza conteudista, monocultural, 
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eurocêntrica e estruturalista. Sendo assim, podemos começar repensando o 
porquê a escola, em grande parte, ainda é o espaço que privilegia apenas 
as literaturas canônicas em detrimento de uma diversidade de textos que 
deveriam compor os materiais didáticos. A pluralidade de referências é um 
imperativo para abarcar as múltiplas experiências e vivências culturais e 
epistemológicas. Outra questão que chama atenção é a necessidade de repensar 
o ensino da gramática normativa, que se por um lado é uma dimensão da 
língua, por outro, é corriqueiramente apresentada como a dimensão correta e 
ideal. Essa visão colabora para invisibilizar e marginalizar os modos de falar, 
sistematizar e significar a/na língua herdados dos falares africanos e indígenas. 
(NASCIMENTO, 2019. p. 51) Dessa forma, quando não nos atentamos para 
as questões anteriormente levantadas entre outras problematizações possíveis, 
o ensino de língua portuguesa como língua materna acaba por reforçar 
exclusões e desconhecimentos problemáticos num contexto multirracial e 
desigual como o Brasil. Por isso, coadunamos também com Nascimento (2019, 
p. 64), quando destaca que:

Desnudar o racismo que se entrelaça nas políticas linguísticas 
é uma forma de desbranquear uma Linguística vítima de um 
branqueamento racista desde que passou a ser vista como 
ciência, que cega suas próprias estruturas, gerando análises 
globalizantes e totalizantes, ignorando dados raciais e sociais 
que geram desigualdades para os próprios falantes e sujeitos da 
linguagem. 

Sendo assim, rever posturas pessoais, projetos pedagógicos, currículos, 
abordagens e materiais didáticos são consequências necessárias diante da 
constatação da enorme discrepância entre teorias críticas e as práticas docentes 
ainda privilegiadas e requisitadas nos contextos escolares.

Nesta perspectiva, os processos educativos são fundamentais. Por 
meio deles questiona-se a colonialidade presente na sociedade e 
na educação, desvela-se o racismo e a racialização das relações, 
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promove-se o reconhecimento de diversos saberes e o diálogo entre 
diferentes conhecimentos, combate-se as diferentes formas de 
desumanização, estimula-se a construção de identidades culturais 
e o empoderamento de pessoas e grupos excluídos, favorecendo 
processos coletivos na perspectiva de projetos de vida pessoal e de 
sociedades ‘outras’. (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 166)

Dessa forma, é fundamental que os cursos de formação incluam debates 
e abordagens decoloniais, bem como é necessário que haja um constante 
movimento de formação continuada que possibilite os(as) professores(as) 
refletirem sobre suas práticas e acessarem discussões atualizadas sobre a área 
da linguagem. Também espera-se que o espaço formativo seja um lugar aberto 
a problematizações e reflexões sobre o necessário comprometimento político 
com discussões que tensionem e enfrentem as estruturas de poder hegemônico, 
colaborando para rasurar as histórias que perpetuam o racismo, o patriarcado 
e as fobias contra gêneros e sexualidades dissidentes, abrindo caminhos assim 
para pensar um projeto de sociedade intercultural.

4 PERSPECTIVA INTERCULTURAL NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES DE LÍNGUAS:
PROPOSIÇÕES COM AS / NAS DIFERENÇAS

Considerando o caráter inegavelmente diverso das sociedades 
contemporâneas, incluindo aí as múltiplas culturas e a imprescindibilidade de 
se discutir sobre elas em âmbito escolar, nos leva a postular que, mais do que 
nunca, precisamos de educadores críticos, reflexivos e sensíveis para um mundo 
que se desvela cada vez mais multicultural/intercultural. Ou seja, o cenário que 
hoje se consolida pressupõe uma mudança de paradigma político pedagógico 
que se afaste de práticas educativas uniformes e que possamos sair da lógica 
do um e nos situar na lógica multívoca, a qual implica multiplicidade e devir, e 
dentro da qual não podem ser feitas totalizações. Essa multiplicidade fomenta 
diferença e se coaduna na heterogeneidade, no diálogo e gestos interculturais.
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Diante desse panorama, a escola enquanto instituição formadora 
não pode estar absorta às questões sociais e aos contextos múltiplos e 
complexos em que se insere. Não obstante, a afirmação de igualdade em 
uma perspectiva cultural comum ainda se faz presente na escola, bem como 
a não expressividade das diferenças individuais e a diversidade cultural, 
reconhecendo-as enquanto fomentadoras do processo de aprendizagem e da 
construção de relações interculturais mais humanas e produtivas. Sendo assim, 
é urgente construirmos e agirmos em consonância com um novo modelo de 
escola direcionando-nos para a ruptura de modelos únicos e homogêneos em 
que, no processo pedagógico, se viva a complexidade do/no cotidiano em sua 
diversidade. Acreditamos que as mudanças só serão efetivas quando todos(as) 
os(as) sujeitos(as) do processo – professores(as) formadores(as), professores(as) e 
aprendizes – estiverem implicados com a questão.

Ressaltamos assim, como nos assinala Nóvoa (1992), que é impossível 
imaginar alguma mudança que não passe pela formação de professores. E por 
isso compreendemos que refletir a formação de professores, em especial de 
língua materna, vislumbrando uma perspectiva intercultural seria um passo 
enorme para romper com a lógica de homogeneidade do ensino, possibilitando a 
compreensão dos alunos, de sua cultura local, criando estratégias para a prática 
pedagógica que visam atender aos interesses de todos os grupos sociais na escola.

Em se tratando de formação de professores e ensino de línguas, parece 
relevante conceituarmos o termo “intercultural”, por promover a discussão 
e o diálogo que buscam compreender a interculturalidade na perspectiva 
contemporânea, realçando a importância das diferenças nos contextos escolares 
e sua relação com a formação de professores de línguas, que defendem práticas 
educativas de caráter humanizador. Nessa perspectiva, é necessário oferecer 
aos aprendizes múltiplas situações que permitam compreender o mundo a 
partir de diferentes formas sócio-históricas que possibilitem a reflexão sobre 
seu próprio contexto e sobre outras realidades.

A perspectiva intercultural se pauta na concepção de uma educação 
crítico-emancipatória em que haja o reconhecimento do outro, para o diálogo 
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entre os diversos grupos sociais e culturais existentes de forma a justamente 
evitar que se perpetuem as assimetrias de poder e combater os preconceitos 
contra aqueles percebidos como diferentes. Sobre essa discussão, Candau (2008, 
p. 23) aponta alguns desafios nesse contexto, como: “Penetrar no universo de 
preconceitos e discriminações presentes na sociedade; articular igualdade e 
diferença; resgatar os processos de construção das nossas identidades culturais 
e favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente incluídas”. 

Nesse ponto de vista das diferenças na educação, Skliar (2005) 
considera que a diferença sexual, de geração, de corpo, de raça, de gênero, 
de idade, de língua, de classe social, de etnia, de religiosidade etc; a todos nos 
implica e determina: tudo é diferença, todas são diferenças.    “[...] um estar 
sendo múltiplo, intraduzível e imprevisível no mundo”. (SKLIAR, 2005, p. 59, grifo 
do autor) Nessa interface, as questões da mediação das diferenças caracterizam 
a singularidade de cada ser humano, se faz essencial ampliar e socializar o 
debate nas instituições educacionais e na sociedade como um todo.

Desse modo, o professor de línguas que pretende conduzir suas aulas 
sob a perspectiva intercultural crítica, implica, acima de tudo, se envolver 
em projetos de descolonização de materiais didáticos, que busque ser agente 
da interculturalidade de modo que desvele uma ação em construção, em 
conjunto, na coletividade. Mais ainda, um professor de línguas que promova 
uma aprendizagem significativa, social e culturalmente situada em que 
práticas monoculturais e etnocêntricas são questionadas, de modo a construir 
outras formas de pensar o processo de aprendizagem nas relações cotidianas 
da escola. Nesse sentido, concordamos com Walsh (2009), quando ressalta 
modos “outros” de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e viver que 
cruzam fronteiras.

Em sintonia com esse pensamento, Mendes (2007, p. 119) ressalta que 
“uma perspectiva intercultural objetiva empreender uma mudança de foco 
e, sobretudo, de postura, que incorpore as questões culturais ao conjunto de 
práticas pedagógicas de professores”. Ou ainda, argumenta a autora que a 
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interculturalidade diz respeito ao estabelecimento de “pontes, diálogos inter/
entre culturas individuais e coletivas, de modo que possamos conviver mais 
respeitosamente, mais democraticamente”. (MENDES, 2012, p. 360) Isso 
significa adotar a perspectiva da cultura no processo de aprendizagem como 
meio de promover a integração e o respeito à diversidade como forma de 
inclusão e cooperação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino/
aprendizagem de línguas. Uma linha de trabalho que extrapole o conhecimento 
formal da língua, ampliando-a em suas especificidades contextuais/culturais. 
Sob essa ótica, Mendes (2004, p. 137) assinala que

[...] professores e profissionais da linguagem devem modificar ou 
adaptar a sua prática no sentido de incorporar a língua como 
dimensão complexa do humano, a qual extrapola o círculo 
fechado do sistema de formas e regras, para assentar-se naquilo 
que nos faz humanos: ser e estar socialmente no mundo. 

Em relação às práticas de ensino de línguas, alinhamo-nos nesse novo 
modo de ser e agir em que sinaliza, dessa forma, que alguma transformação 
na maneira de perceber o mundo que requer uma ótica diferente, que possa 
fornecer uma compreensão mais satisfatória da realidade, em que permite 
acrescer horizontes, dando lugar às diferenças e apontando o enriquecimento 
e mudança contínua.

Diante desses temas e discussões que, seguramente, irão culminar 
na necessidade de repensarmos a formação do professor contemporâneo de 
línguas, comprometido com princípios orientados para o reconhecimento do 
outro, à diversidade cultural, às diferenças, de modo que se problematize, no 
contexto escolar, práticas excludentes, injustas socialmente, de desigualdades, 
preconceituosas, de gênero, étnico-racial, dentre outros, em vez de considerá-
las como um problema. Tais problemáticas são promissoras a reflexões sobre 
o papel social da escola, idealizada como instituição intercultural, constituída 
por diferentes grupos sociais e alinhada ao propósito de formação de uma 
sociedade democrática.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das discussões apresentadas até aqui, entendemos que é 
impossível falar de educação, ensino e aprendizagem de línguas sem priorizar 
as discussões que contemplem os(as) professores(as) de línguas como agentes 
de transformação das estruturas hegemônicas, as quais insistem em perpetuar 
vários tipos de opressões e preconceitos que só têm levado a sociedade a 
retroceder em aspectos educacionais, culturais, econômicos e sobretudo 
político.

Assim, pensar em formação de professores(a) de línguas é propor um 
delicado caminhar por e entre os constructos pessoais, identitários e profissionais 
que ganham contornos e mais evidências quando, no processo educativo, 
esses(as) docentes se abrem à reflexão sobre suas próprias práticas, num 
movimento de ir e vir, em sua história, em sua formação, em suas identidades e 
em seu modo de aprender e ensinar, conforme advoga Celani (2006).

Por conseguinte, o papel da LA e as contribuições necessárias de suas 
pesquisas na construção de saberes plurais, dinâmicos e fluidos fundamentam 
a formação de professores(as) de línguas, sobretudo na educação básica, uma 
vez que as escolas  parecem não comportar mais docentes que não sejam 
sensíveis às diversidades e que não estejam dispostos a (re)pensar suas ações de 
modo a vir a contribuir para a formação de sujeitos capazes de se posicionar 
criticamente e de forma subversiva, contrariando as práticas hegemônicas.

As nossas pesquisas em andamento, uma vez situadas no campo 
LA, estão comprometidas em revisitar a partir dos enfoques apresentados 
questões que põem em perspectiva essa língua cultura, que forma e performa 
identidades, que é atravessada politicamente. Também evidenciam o 
espaço da formação inicial e continuada como esse espaço político em que 
professores(as) de línguas podem se (re)pensar criticamente e também refletir 
sobre suas práticas.

Enfim, o trabalho docente, sobretudo, no ensino de línguas, demanda 
um esforço intelectual e político, assim como uma produção de saberes que 
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extrapolam os muros das universidades e das escolas. É um trabalho que se 
pretende intercultural ao se buscar formas de ser e agir decolonialmente, no 
dia a dia e que vê na pedagogia da diversidade um ato político, ato de amor e, 
sobretudo, de coragem.
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LULA EM MANCHETES DE CAPAS
DA REVISTA VEJA: UM ESTUDO DE FRAMES

Lorenna Oliveira dos Santos

1 INTRODUÇÃO

A Linguística Cognitiva (LC) é caracterizada por estudar a linguagem 
perspectivada e conectada à experiência humana no mundo, rejeitando, 
portanto, a autonomia da linguagem. Na LC, o estudo do significado está em 
evidência. Por isso, às vezes, esse paradigma científico é identificado como 
Semântica Cognitiva (SC). Além disso, diante desses pressupostos, a linguagem 
não é como um módulo isolado, pois ela está integrada à cognição, tornando 
a significação associada às experiências do indivíduo e, consequentemente, 
ao contexto sócio-histórico-cultural. Sobre isso, Almeida e Santana (2019) 
advogam que a conexão entre linguagem, cognição, sociedade e cultura é 
construída no tempo. Assim, todo estudo em Linguística-Semântica Cognitiva 
deve ser sócio-histórico, sendo formado pela temporalidade e historicidade, as 
quais não são interpretadas, necessariamente, como lineares, mas como redes. 
(ALMEIDA; SANTANA, 2019)

Partindo dessa concepção de Linguística-Semântica Cognitiva, neste 
capítulo, delimitamos como objeto de estudo a conceptualização de Luís 
Inácio Lula da Silva (Lula) em manchetes de capas da revista Veja nas quais 
foram acionados os frames POLÍTICA e ECONOMIA, no ano de 2002. A 
conceptualização é, conforme Almeida (2016), um mecanismo cognitivo 
realizado pelos seres humanos para compreender a realidade que está a sua 
volta, relacionando-a ao entendimento humano de experiências construídas, 
temporal e espacialmente, em uma cultura, as quais são exteriorizadas pela 
língua ou por outras linguagens. Nessa perspectiva, buscamos responder, com 
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este estudo, aos seguintes questionamentos: 1) como se dá a conceptualização do 
ex-presidente Lula em manchetes de capas da revista Veja publicadas em 2002; 
2) como os mecanismos básicos, framing e exemplos cotidianos são utilizados 
pela mídia, a fim de reforçar, atualizar e/ou modificar frames do leitor; 3) quais 
esquemas imagéticos estruturam os frames POLÍTICA e ECONOMIA; e, por 
fim, 4) como os diversos modos de linguagem e o contexto sócio-histórico-
cultural auxiliam o acionamento de tais frames.

Neste capítulo, a priori, discutimos a concepção de frames, seguida dos 
esquemas imagéticos e dos estudos sobre LC e política. Para tanto, baseamo-
nos em postulados de Johnson (1991), Lakoff e Wehling (2012), Peña Cervel 
(2012), Lakoff (2016), Silva e Duque (2019) e Medeiros e Duque (2020). 
Após a apresentação da fundamentação teórica, discutimos os pressupostos 
metodológicos do trabalho, em seguida, realizamos o estudo de manchetes em 
capas da revista Veja e, por último, delineamos as considerações finais. 

2 FRAMES

Conforme Lakoff e Wehling (2012), os frames são estruturas de ideias 
que utilizamos para compreender o mundo. Para Silva e Duque (2019), são 
esquemas cognitivos de caráter não imagético que conduzem o processo de 
conceptualização e também a construção de novos frames, remodelando os 
que já existem e desconstruindo outros. Em adição a isso, Medeiros e Duque 
(2020) abordam a dimensão esquemática do frame a qual estabelece relação 
com os esquemas imagéticos – os quais serão tratados na próxima subseção.

Somado a essas concepções, defendemos, como os autores citados, 
que os frames estão relacionados à memória, a qual, conforme Kövecces (2010), 
está relacionada à história – os eventos maiores ou menores que aconteceram 
no passado de uma sociedade, cultura, um grupo ou indivíduo. Nesse sentido, 
compreendemos que a memória individual está associada a uma memória 
coletiva, como abordado na história do tempo presente – a qual estuda um 
passado próximo. Não há como abordar o passado – ainda que seja um 
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passado recente – sem tratar de memória, porque ela “funda a transmissão 
entre gerações [e] estrutura a filiação, o laço familial e social”. (AVELAR, 
2016, p. 194) Isso faz com que o sujeito seja incluído em um coletivo, o qual 
está inscrito em um tempo que não está restrito mais ao presente.

Para além dos conceitos de frame apresentados, concebemos, ainda, o 
frame como um processo cognitivo de natureza retroalimentar, baseando-nos 
na Teoria da Complexidade (TC). Na TC, há o princípio do circuito recursivo, 
postulado por Morin (2001), o qual diz respeito ao fato de os produtos e os 
efeitos serem, simultaneamente, produtores e causadores daquilo que os geram. 
À luz desse conceito, Almeida (2016) defende que os Modelos Cognitivos 
Idealizados (MCIs) – o qual é composto por frames – são recursivos,

[...] de modo que participam da conceptualização de experiências, 
quando o(a) conceptualizador(a) mapeia metonímica e 
metaforicamente, respectivamente, saberes de um domínio da 
experiência em outro ou em um mesmo domínio e, ao mesmo 
tempo, estrutura esses conhecimentos com base em esquemas 
imagéticos e, simultaneamente, se realimenta com outros 
conhecimentos elaborados, por meio de nova conceptualização, 
que, deixando de ser nova, passa a fazer parte do conhecimento 
adquirido em um dado domínio. (ALMEIDA, 2016, p. 108)

Desse modo, os MCIs são recursivos à medida em que, no processo 
de conceptualização, o(a) conceptualizador(a) aciona frames, compartilha 
experiências, de maneira metonímica ou metafórica, intra ou entre domínios, 
estruturando, ainda, essas experiências a partir de esquemas imagéticos.  Esse 
mecanismo de compartilhamento se configura como um ciclo retroalimentar, 
pois, além de partir de outras conceptualizações, constrói frames que se 
auto-organizam para manter o equilíbrio-instável, elaborando, então, um 
conhecimento adquirido em determinado domínio. Em outras palavras, 
advogamos que o frame é elaborado por um ciclo retroalimentar, visto que, 
além de sua natureza mental, ele é acionado pela linguagem verbal e/
ou imagética e pelo contexto sócio-histórico-cultural. Esse processo, ainda, 
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reflete o princípio da reintrodução do conhecimento em todo conhecimento, 
também, postulado por Morin (2001), que diz respeito ao fato de o humano ser 
produtor de uma cultura e produto dessa mesma cultura, ou seja, o indivíduo 
produz mecanismos que atualizam ou modificam frames e se alimenta dessa 
própria produção.

Em suma, consideramos que os frames são estruturas ancoradas por 
esquemas imagéticos, relacionados à memória individual e, consequentemente, 
à memória coletiva, as quais auxiliam o processo de conceptualização por 
meio da retroalimentação. Ademais, eles podem ser ativados por diversos 
modos de linguagem, a exemplo do verbal e do imagético, e do contexto sócio-
histórico-cultural.

A seguir, apresentaremos o conceito de esquemas imagéticos.

3 ESQUEMAS IMAGÉTICOS

Os esquemas imagéticos são estruturas pré-linguísticas, dinâmicas e 
universais, porque estão ancorados à nossa experiência corporal. (JOHNSON, 
1991; 1987) Eles são compreendidos como uma estrutura própria, mas, 
também, podem servir de base para outros conceitos, isto é, eles podem originar 
e estruturar construções abstratas. Desse modo, um esquema é composto por 
uma quantidade reduzida de partes e relações, as quais podem estruturar de 
maneira ilimitada muitas percepções, imagens e acontecimentos. 

Conforme Peña Cervel (2012), os esquemas imagéticos são: a) 
pré-conceptuais, pois nós conhecemos os esquemas antes de rotulá-los 
conceptualmente; b) não proposicionais, visto que o significado não está 
presente em proposições e frases. Eles emergem das nossas experiências, 
percepções e formações de imagens; c) corpóreos, porque são gerados a 
partir da nossa experiência física; d) estruturados, uma vez que são compostos 
por padrões organizacionais definidos, os quais possuem diversos aspectos 
estruturais e uma lógica interna que se desenvolve à medida que esses aspectos 
se relacionam; e) abstratos ou esquemáticos, já que são concebidos, através da 
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nossa interação com o mundo; f) dinâmicos, pois são entidades que emergem 
da nossa capacidade de organização, a qual está sujeita a uma constante 
reformulação; g) axiológicos, porque, em esquemas com dois lados opostos, 
um deles é positivo e outro é negativo. Por exemplo, na orientação CIMA-
BAIXO, associada ao esquema verticalidade, CIMA é ligado a questões 
positivas e BAIXO a negativas; h) culturais (dimensão cultural), visto que o 
aspecto cultural contribui para a configuração dos esquemas, apesar de eles 
serem considerados universais por causa da abstratização de seus padrões; i) 
superposicionais (superposição), já que os esquemas interagem não somente 
com eles mesmos, mas, também, com outros MCIs; e j) transformativos 
(transformações), porque as relações entre esquemas motivam a polissemia.

Na próxima seção, discutiremos os estudos da LC voltados para a 
política, focando especificamente os frames.

4 FRAMES E POLÍTICA

Conforme Lakoff e Wehling (2012), toda política apresenta um 
caráter moral, visto que todo líder político diz o que fazer aos cidadãos, 
recomenda o que está certo e errado. Nos Estados Unidos da América (EUA), 
o cenário político se divide em dois grandes partidos, cujos marcos ideológicos 
apresentam certa distinção, quais sejam: os Democratas, que representam 
uma linha política mais progressista; e os Republicanos, que representam 
ideais mais conservadores. Brevemente, podemos dizer que, do ponto de vista 
dos progressistas, a democracia tem a ver com o cuidado que os cidadãos 
têm uns com os outros. Assim, a moralidade de um governo que defende esse 
raciocínio tem como objetivo proteger e empoderar a população de modo 
que se atinja igualdade. Diante disso, serviços públicos são oferecidos para 
cumprir tal objetivo. Já do ponto de vista dos conservadores, acredita-se que 
a democracia promove aos cidadãos a liberdade de conquistar seus próprios 
interesses sem, necessariamente, ter o compromisso com o próximo. À luz 
dessa visão, o serviço público deve ser o mínimo possível, pois as medidas 
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devem ser voltadas para o setor privado, que é um ideal moral no qual o 
governo não pode interferir, seja para dificultar, ajudar ou monitorar; além 
disso, ninguém precisa pagar para auxiliar o outro. (LAKOFF; WEHLING, 
2012) Considerando as devidas diferenças entre EUA e Brasil, em linhas 
gerais, podemos considerar que os progressistas estão mais para os políticos de 
esquerda, assim como os conservadores estão mais para os políticos de direita. 

Nesse contexto, Lakoff (2007) parte dos seguintes questionamentos para 
empreender uma discussão sobre política, a partir da LC, quais sejam: a) por 
que os conservadores falam tanto dos valores familiares; b) por que certos valores 
são considerados familiares e outros não; e, por fim, c) por que um candidato 
falava sobre os valores familiares, durante a campanha presidencial, enquanto 
o futuro era ameaçado pela proliferação de armas nucleares e pelo aumento do 
aquecimento global. Para refletir sobre tais questões, Lakoff (2007) parte de uma 
pesquisa na qual um aluno mostrava que os americanos têm a família como a 
metáfora da nação. Essa é uma metáfora natural, pois, geralmente, concebemos 
os grandes grupos sociais como nações e os pequenos grupos como as famílias 
e as comunidades. Como resultado dessa metáfora, há outra questão: se há 
concepções diferentes de nação, há, também, concepções distintas de família. 
Partindo desse pressuposto, Lakoff (2007), ao analisar as diferentes posições 
políticas dos conservadores/republicanos e dos progressistas/democratas, 
considerou dois modelos de família distintos, sustentados em perspectivas morais 
distintas: enquanto a moralidade dos conservadores estrutura seu modelo de 
família na figura de um pai severo; a moralidade dos progressistas estrutura seu 
modelo de família na figura de um pai protetor.  

Diante dessa perspectiva, para o autor, as pessoas pensam por meio 
dos frames do pai severo e do pai protetor, cada um seguindo uma lógica. 
Nesse sentido, uma verdade,1 para ser aceita, precisa se adequar aos frames das 

1 Na obra Metaphors we live by, Lakoff e Johnson (2003) discutem sobre a verdade. Para os autores, não 
há uma verdade absoluta, incondicional e objetiva, mas, sim, verdades, as quais fazem parte do nosso 
cotidiano, pois nossas ações, tanto físicas quanto sociais, são baseadas a partir do que tomamos como 
verdade.  Além disso, esta é relativa a um sistema conceptual que é em grande parte metafórico. A 
maioria das metáforas evoluíram em uma cultura por um longo período, porém podem ter sido impostas 
por pessoas que detêm o poder, como a mídia, os líderes, políticos e religiosos, os empresários etc.
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pessoas. Se os fatos não enquadram em determinada estrutura, esta é mantida. 
Conforme a neurociência, cada um dos conceitos que estrutura o pensamento 
humano a longo prazo está embutido nas sinapses de nosso cérebro. Conceitos 
não podem ser mudados, apenas, porque alguém acrescenta um fato novo na 
nossa rede de conhecimento. Os fatos podem ser apresentados a nós, porém 
para que possam ser significados, eles precisam ser encaixados com o que já está 
nas sinapses do cérebro, caso contrário, os fatos entram e saem rapidamente. 
Isso é o que acontece, quando os progressistas confrontam os conservadores 
com fatos. Há pouco ou nenhum efeito, a não ser que os conservadores tenham 
um frame que dê sentido aos fatos. (LAKOFF, 2007, p. 16) 

No entanto, as pessoas podem não ter apenas um frame sobre determinado 
modelo de família, algumas podem ter frames relacionados aos dois modelos, estas 
são denominadas por Lakoff (2016) como modelos biconceptuais. Isso não quer 
dizer que há, na política, um meio termo ou que há uma política moderadora 
na qual todos os modelos biconceptuais concordam. Um conservador 
moderado pode admitir algumas posições progressistas, do mesmo modo, um 
progressista moderado pode concordar com algumas questões conservadoras. 
Em resumo, os moderados possuem uma visão de mundo na qual coexistem 
posições morais distintas, contudo optam mais frequentemente por uma 
delas. Essas duas posições dentro da visão de mundo do cidadão moderado, 
normalmente, se contradizem. Então, como elas podem estar no mesmo 
cérebro simultaneamente? Ambas as posições são caracterizadas no cérebro 
por circuitos neurais, as quais encontram-se ligadas por um circuito comum. 
Entretanto, quando um circuito está ligado, o outro está desligado; quando um 
é fortalecido, o outro é enfraquecido, ou seja, os circuitos funcionam em sistema 
de inibição mútua. Em outras palavras, a linguagem relativa à determinada 
perspectiva de mundo ativa o frame dessa perspectiva, fortalecendo-a, enquanto 
causa o desvio da outra perspectiva, enfraquecendo-a. 

Desse modo, tomando como exemplo o discurso político de Trump, 
Lakoff (2016) diz que, quanto mais as opiniões do presidente dos EUA são 
discutidas na mídia, mais elas são ativadas e mais fortes ficam, tanto na mente 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

170

dos conservadores extremistas quanto na dos progressistas moderados. Isso 
acontece, ainda que a mídia esteja atacando as ações de Trump. A razão é 
que, ao negar um frame, acabamos ativando-o. Seguindo esse raciocínio e 
aplicando-o ao nosso estudo, não importa se a revista Veja está atacando ou 
promovendo Lula, porque, de certa forma, ela está reforçando o frame do ex-
presidente, seja de maneira negativa ou positiva.

De acordo com Lakoff (2016), apesar de toda ideia ser constituída por 
circuitos neurais, não temos acesso consciente a esses circuitos. Como resultado, 
a maior parte do pensamento, aproximadamente 98%, é inconsciente, sendo 
que o pensamento consciente pode ser caracterizado como “a ponta do iceberg”. 
Assim sendo, a revista Veja como aparato midiático usa certos mecanismos 
que, instintivamente, transforma e/ou dirige o cérebro das pessoas em direção 
ao que ela quer, como, por exemplo, apresentar o ex-presidente Lula dentro de 
uma perspectiva negativa. Para tanto, a Veja usa mecanismos básicos como: (a) 
palavras; (b) enquadramento (framing); (c) exemplos cotidianos; (d) gramática; e 
(e) metáforas e metonímias. 

Neste capítulo, focaremos as estratégias de framing e de exemplos 
cotidianos. O enquadramento, segundo Lakoff (2016), é um modo de 
pensamento, um modo de ação e um sinal de caráter. Não são apenas palavras, 
embora estas tenham de ser ditas repetidas vezes. Já Silva e Duque (2019) 
compreendem o framing de uma maneira mais ampla ao postularem que este 
é um mecanismo conceptual “para construirmos sentido para a vida, tanto de 
maneira verbal como semiótica”. (SILVA; DUQUE, 2019, p. 238) Mediante 
essas concepções, consideramos que o framing é o processo de evocação de 
frames, permitindo ao ser humano o entendimento da realidade a sua volta e, 
por vezes, ainda, a criação do que ele entende como realidade. Esse processo 
pode ser realizado a partir de qualquer modo de linguagem ou de pistas do 
contexto sócio-histórico-cultural. Em relação aos exemplos do cotidiano, 
Lakoff (2016) advoga que os bem conhecidos estão ligados ao fato de que 
a divulgação de um evento ativa o framing, repetidamente, fortalecendo-o e 
aumentando a probabilidade de que o enquadramento ocorra, facilmente. 
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Por exemplo, neste estudo, apresentaremos acontecimentos sobre Lula 
mencionados pela revista Veja, como uma estratégia utilizada para reforçar 
determinado frame.

A fim de tentar ilustrar tais mecanismos, retomemos a questão moral 
conservadora e progressista que estrutura o cenário político estadunidense 
em termos de um conjunto de frames. Nesse contexto, tomemos o exemplo de 
Rudolph Giuliani, candidato republicano à presidência dos EUA em 2008, 
quando comparou os cuidados de saúde a uma TV de tela plana, portanto, a 
um produto. (LAKOFF; WEHLING, 2012) Naquela oportunidade, Giuliani 
argumentou que nem todo mundo pode ter uma TV de tela plana. Assim, se uma 
pessoa necessitar desse eletrônico, precisará trabalhar e economizar para obtê-lo. 
Do mesmo modo, nem todos podem ter assistência médica, as pessoas precisam 
ser livres para pagar por ela se quiserem. Portanto, como uma TV de tela plana, 
a assistência médica é um produto. Se o indivíduo quiser o produto, deve obter 
recursos financeiros para comprá-lo. Entretanto, se esse mesmo indivíduo não 
quiser, nem o governo e nem ninguém poderá forçá-lo a comprar a TV, pois 
seria inconstitucional (fora dos poderes do governo). A partir disso, podemos 
entender que Giuliani, metaforicamente, tratou assistência médica como um 
produto. Dessa maneira, o frame MERCADO DE ECONOMIA é imposto ao 
frame CUIDADOS DE SAÚDE. Em outras palavras, a economia enquadra a 
saúde, sendo assim, a assistência médica entendida como um produto e não um 
direito. Ou seja, a prestação dos cuidados de saúde não é uma questão que passa 
pelo domínio moral, mas puramente por uma questão econômica. 

Finalizada a fundamentação teórica, apresentamos a metodologia e, 
posteriormente, discutimos como se deu o acionamento dos frames encontrados 
em nossos dados e sua relação com a moral política.

5 METODOLOGIA

Este estudo é realizado à luz da abordagem qualitativa de pesquisa. 
Nesse desenho, buscamos explicar e descrever o fenômeno investigado a partir de 
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dados documentais, qual seja: como os editores da revista Veja conceptualizam o 
ex-presidente Lula nas manchetes do periódico e quais as estratégias linguísticas 
utilizadas para ativar os frames POLÍTICA e ECONOMIA.

Para a constituição dos dados, coletamos manchetes2 de capas da 
revista Veja publicadas em 2002 e relacionadas ao então candidato Luís Inácio 
Lula da Silva: uma antes de sua eleição como presidente da República; e outra 
quando o político foi eleito presidente. Sendo assim, as capas selecionadas 
apresentavam os frames POLÍTICA e ECONOMIA ACIONADOS, 
considerando o contexto sócio-histórico-cultural da época. Assim, encontramos 
duas capas: a edição nº 1752, publicada em 22 de maio de 2002, e a edição nº 
1775, publicada em 30 de outubro de 2002. 

Quanto à exposição das manchetes e dos processos cognitivos, neste 
capítulo, apresentamos as edições e suas respectivas manchetes em um 
quadro, no qual os frames foram expostos com os esquemas imagéticos que 
os estruturam.

É importante ressaltar que escolhemos a revista Veja em razão de sua 
ampla circulação nos diversos setores da sociedade e por veicular e difundir 
informações sobre fatos imediatos que, por sua vez, estão em constante 
mudança. Somado a isso, as manchetes do gênero textual3 capa de revista 
foram selecionadas pelo fato de esse gênero ter um aspecto cognitivo, histórico 
e social, cuja conceptualização é rápida e produtiva.

Desse modo, considerando que os gêneros estão presentes em 
qualquer atividade humana, reconhecemos que a capa de revista envolve 
procedimentos de elaboração aprimorados, constituídos por elementos que 
trabalham integrados na construção do significado. Ademais, as revistas, de 
um modo geral, desempenham as funções de informar, anunciar e persuadir, 
fazendo parte de dois campos: o jornalístico e o publicitário.

 Diante disso, as capas seguem um padrão de organização no que 
diz respeito ao seu formato, como, por exemplo, a utilização de imagens, de 
2 Para compor a manchete, consideramos o título principal, de maior destaque e, ainda, o seu subtítulo.
3 Segundo Marcuschi (2002), os gêneros textuais estão inseridos em contextos situacionais, os quais 

envolvem aspectos cognitivos, sociais, culturais, históricos e todos os outros que podem auxiliar na 
nossa interpretação.
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manchetes em destaque e centralizadas etc. No entanto, apesar do padrão 
estrutural, há a variação de conteúdo de acordo com o tipo de informação que 
cada revista veicula, o que demonstra diversas notícias e mudanças contínuas 
de um tempo presente que são produtos e produtoras de uma memória coletiva 
e individual.

Na próxima seção, demonstramos o processo de conceptualização de 
Lula em manchetes e notícias de capas da revista Veja. 

6 ESTUDO

No Quadro I, temos as manchetes das capas da revista Veja que 
acionam os frames POLÍTICA e ECONOMIA, bem como os esquemas 
imagéticos que estruturam tal mecanismo cognitivo. Em seguida, descrevemos 
o contexto sócio-histórico-cultural de cada edição da revista e discutimos as 
expressões linguísticas que acionam os frames em destaque.

Quadro 1: Manchetes de capas da revista Veja

Manchete Frame Esquema imagético

Edição 1752 22/05/2002
Manchetes:
• Por que Lula assusta o 
mercado
• Empresários disputam a 
agenda do petista

POLÍTICA
ECONOMIA

ORIGEM-PERCURSO-
META
TRAJETÓRIA
CIMA-BAIXO
ESCALA

Edição nº 1775 30/10/2002
Manchete:
• Triunfo Histórico 
Subtítulo da manchete: 
Seu desafio: retomar o 
crescimento e corrigir as 
injustiças sociais sem colocar 
em risco as conquistas da era 
FHC

POLÍTICA
ECONOMIA

ORIGEM-PERCURSO-
META
TRAJETÓRIA
CIMA-BAIXO
ESCALA

Fonte: elaborado pela autora. 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

174

Na edição publicada em 22 de maio de 2002, a revista Veja discute 
o período em que Lula era candidato à presidência pela quarta vez. Nesse 
período, Lula buscava apoio junto a diversos investidores, portanto tinha uma 
agenda voltada para compromissos com banqueiros, industriais e fazendeiros. 

Nesse contexto, a Veja ouviu 26 instituições que representavam 
empresários e 21 organizações de trabalhadores acerca do temor gerado pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT). O empresariado se mostrou preocupado em 
relação ao tratamento que o PT iria direcionar à dívida externa, à taxa de 
juros e ao equilíbrio das contas públicas. Já os trabalhadores demonstraram 
tranquilidade no que dizia respeito à economia em um possível governo petista. 
A grande preocupação, tanto do empresariado quanto dos trabalhadores, era 
o temor de que o governo não conseguisse ter uma maioria no Congresso 
para que projetos de interesse do país fossem aprovados. Na revista, ainda, é 
relatado que, nesse momento, Lula era considerado, pela maioria dos eleitores, 
um político honesto e decente, mas que o PT apresentava um comportamento 
ambíguo no campo ideológico, o que, consequentemente, influenciava a 
economia. Essa compreensão ocorria porque não se sabia se o partido era 
comunista, socialista ou socialdemocrata. Assim, conforme a Veja, as ideias de 
Lula e do PT em relação à economia eram “nebulosas”.

Já na edição publicada em 30 de outubro de 2002, a Veja apresenta o 
triunfo histórico de Lula nas eleições. Para a revista, a vitória dele “representa 
o triunfo de uma idéia [sic], de férrea vontade pessoal, mas é também o 
certificado de qualidade da democracia brasileira” (ACERVO VEJA, 2002, 
p. 35), mostrando que a democracia no país não é atribuída apenas à elite, 
abrange ainda a classe social representada pelo político – pernambucano, 
pobre e ex-metalúrgico. Nas palavras da Veja: “Meninos pobres como Lula 
não nascem no Brasil para ser presidentes da República [...]. Lula desafiou a 
história para chegar ao ponto máximo da atividade política [...]”. (ACERVO 
VEJA, 2002, p. 35)

Na reportagem dessa edição nº 1775, além de a revista apresentar a 
trajetória de Lula durante 20 anos na oposição, examina o desafio de o político 
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continuar com o crescimento do país, corrigir injustiças sociais e manter as 
conquistas de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Conforme a Veja, há um 
distanciamento entre as promessas feitas na campanha eleitoral e o que se 
pode realizar na presidência. As dificuldades que o governo de Lula teria que 
lidar estavam ligadas umas às outras, de modo que havia o risco de atingir um 
ponto equivocado do problema, como, por exemplo, o risco da estagnação 
do crescimento do país, gerando desemprego e pressionando mais ainda os 
programas sociais. Somado a isso, poderia haver diminuição na renda, o que 
influenciaria a diminuição do consumo e, consequentemente, a arrecadação 
dos impostos. (ACERVO VEJA, 2002, p. 43) 

Ao abordar o percurso político de Lula, a Veja destaca algumas falas do 
ex-presidente, como uma de 1998: “Vou chamar os banqueiros e dizer: Olhem, 
eu até reconheço a dívida, mas entre pagar juros para vocês e encher a pança do 
povo, vou ficar com o povo brasileiro. Enquanto houver uma criança morrendo 
de fome [...] não terei como pagar a dívida”. (ACERVO VEJA, 2002, p. 41)

Outra fala ocorreu em 2002: “O acordo com o FMI pode dar 
tranquilidade para o Brasil conseguir respirar”. (ACERVO VEJA, 2002, p. 41) 
Nesse breve resumo feito acerca das reportagens das manchetes selecionadas, 
percebemos a relação entre política e economia a qual é estabelecida pelo 
processo de evocação de frames: o framing.

Nas duas edições, acionamos os frames POLÍTICA e ECONOMIA, 
tanto pela linguagem verbal presente na capa quanto pelo contexto sócio-
histórico-cultural e pelos exemplos cotidianos da reportagem. Em relação a 
esses dois últimos aspectos, o frame POLÍTICA é acionado pela história do 
agente político “Lula” e, ainda, pelo momento eleitoral, ao passo que o frame 
ECONOMIA é evocado pela atividade de investimentos, pela reunião com 
banqueiros, fazendeiros etc., pela situação econômica do país e pela origem 
humilde de Lula.

No que diz respeito à linguagem verbal, na primeira edição, as 
manchetes, “Por que Lula assusta o mercado”, e “Empresários disputam a 
agenda do petista”, permitem-nos identificar o frame POLÍTICA acionado 
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pelo nome do, até então, candidato à presidência: “Lula”, e, também, pelo 
agentivo “petista” que ora pode funcionar como nome ou adjetivo; já o 
frame ECONOMIA é evocado pelas palavras “mercado” e “empresários”. 
Na segunda edição, a manchete “Triunfo Histórico” e o seu subtítulo, “Seu 
desafio: retomar o crescimento e corrigir as injustiças sociais sem colocar 
em risco as conquistas da era FHC”, possibilitam ativar o frame POLÍTICA 
pelo fato de: (1) a lide fazer referência à vitória de Lula, que tem sua imagem 
destacada na capa da revista; (2) pela expressão “injustiças sociais”, a qual está 
associada à moral e não há como falar de política sem falar de tal fator; e, por 
fim, (3) pelo nome do político FHC. Em relação ao frame ECONOMIA, as 
expressões linguísticas “crescimento” e “conquistas da era FHC” estão ligadas 
à situação econômica do Brasil.

Quanto aos esquemas imagéticos que estruturam o frame POLÍTICA, 
encontramos TRAJETÓRIA e ORIGEM-PERCURSO-META, os quais 
foram acionados pelo contexto sócio-histórico-cultural, no qual se destaca o 
percurso político de Lula, desde sua origem humilde até o seu objetivo de 
ser presidente. Quanto ao frame ECONOMIA, identificamos os esquemas 
ESCALA e CIMA-BAIXO, os quais foram ativados pelo item léxico 
“crescimento” e pelo contexto da economia brasileira.

Diante disso, percebemos que os frames POLÍTICA e ECONOMIA 
estão associados, tanto durante o período eleitoral quanto após as eleições. 
Nesse sentido, a política é compreendida como campo econômico e não, 
necessariamente, como campo moral. Todavia, o que importa, principalmente, 
é como Lula lida com o mercado e não com os direitos. Além disso, tal político, 
na primeira edição mencionada, é conceptualizado como alguém que pode 
ameaçar a economia, ao passo que, na segunda edição, ele é compreendido 
como bem-sucedido, porém é categorizado como pobre. Isso ocorre em razão 
de sua classe social, destacada na reportagem para exemplificar um país 
democrático, o qual permite a ascensão de uma pessoa de origem humilde 
que lutou até conseguir a vitória e que tem a liberdade para conquistar seus 
próprios objetivos. Essa abordagem caracteriza o que compreendemos como 
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meritocracia. Todos esses aspectos reforçam o frame de uma ideologia política 
conservadora, ou seja, de direita, apesar de a revista apresentar o perfil de um 
político identificado com a ideologia de esquerda. Logo, podemos concluir 
que o pensamento inconsciente atua mediante mecanismos, como o framing e 
os exemplos cotidianos, utilizados pela mídia, a fim de conduzir o leitor para 
uma determinada direção. Em outras palavras, a revista orienta o interlocutor 
a uma visão negativa de Lula e a pensamentos voltados para uma ideologia 
conservadora.

Ao apresentar a trajetória de Lula, a revista deu destaque a algumas 
falas. Por um lado, na fala de 1998, percebemos como ele demonstra uma 
preocupação maior com o povo brasileiro. Isso ratifica a defesa de uma 
perspectiva de esquerda, porque, como vimos, a moralidade de um governo 
que defende esse pensamento tem como finalidade proteger e empoderar 
a população de maneira que se atinja a igualdade. Assim, serviços públicos 
são oferecidos para realizar tal objetivo. Nesse sentido, percebemos como a 
moral política de Lula é caracterizada pelo modelo de família de pai protetor 
apontado por Lakoff (2007). Ao considerarmos como um pai protetor, sua 
moral é baseada na empatia, com o princípio de que todos devem ter um 
trabalho para viver e serem pagos justamente por isso. Por outro lado, na 
fala de 2002, a revista dá ênfase somente ao acordo com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o que dialoga com o principal assunto da reportagem: 
a situação econômica do país, apagando, desse modo, a defesa de Lula pelos 
direitos do povo.

Partindo dessas observações e inferências, percebemos que o frame 
LULA metonimicamente nos faz evocar os frames IDEOLOGIA POLÍTICA 
DE ESQUERDA e IDEOLOGIA POLÍTICA DE DIREITA. Isso pode 
reforçar e/ou ativar a memória e as sinapses de modelos biconceptuais 
de indivíduos. Assim, para que a mídia consiga modificar ou atualizar um 
conceito, ela precisará de mais do que a apresentação desses exemplos 
cotidianos citados. Para que possamos significá-los, esses modelos deverão ser 
encaixados com o que já está nas sinapses do cérebro. Portanto, defendemos 
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que esse encaixe pode ocorrer a partir da repetição do framing e dos fatos, o 
que configura um ciclo de retroalimentação, visto que o frame é evocado por 
diversos modos de linguagem e à medida que ele é reforçado, o conceito é 
fixado na memória.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo de manchetes em capas da revista Veja, Lula foi 
conceptualizado, antes das eleições, como um político que poderia colocar em 
risco a economia do Brasil. Após ter sido eleito, ele foi compreendido como 
um político vitorioso, já que venceu uma disputa que concorria há anos. Vale 
ressaltar que, para alcançar essa vitória, a Veja evidenciou a sua origem pobre 
e a sua persistência, para mostrar o caráter democrático do país. 

Mediante a relação entre os frames POLÍTICA e ECONOMIA 
enfatizada pela revista, percebemos que aspectos de uma ideologia política 
de direita foram mais valorizados se compararmos aos valores sociais de 
uma ideologia de esquerda, a qual era uma marca de Lula. Assim, a mídia 
possibilita que o leitor acione os frames IDEOLOGIA POLÍTICA DE 
ESQUERDA e IDEOLOGIA POLÍTICA DE DIREITA, mas reforça o 
último principalmente, por meio do processo de evocação de frames – framing – 
e dos exemplos cotidianos,

Além disso, notamos que os frames POLÍTICA e ECONOMIA foram 
estruturados pelos seguintes esquemas de imagem: ORIGEM-PERCURSO-
META, TRAJETÓRIA, ESCALA e CIMA-BAIXO. Ademais, eles foram 
evocados pela linguagem verbal e pelo contexto sócio-histórico-cultural, o que 
ratifica a concepção de uma Linguística-Semântica Cognitiva elaborada pela 
temporalidade e historicidade. Isso, revela também que, a partir da veiculação 
da revista, há a formação de uma memória coletiva e individual, caracterizada 
por um tempo não linear, que promove a constituição de uma história. 
Portanto, os frames são mecanismos estruturados por esquemas imagéticos e 
relacionados à memória, tendo, desse modo, uma natureza estável. Paralelo a 
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isso, eles são redes ativadas pelos diversos modos de linguagem e pelo contexto 
sócio-histórico-cultural que não são estanques.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. A. D. Brasil, 2015: como a presidenta, seu partido, seus eleitores 
e seu governo podem ser conceptualizados em rede social. SCRIPTA, Belo 
Horizonte, v. 20, n. 40, p. 99-118, 2016.

ALMEIDA, A. A. D.; SANTANA, N. M. O. A semântica cognitiva sócio-
histórico-cultural: questões epistemológicas. In: LOPES, N. S.; SANTOS, E. 
S.; CARVALHO, C. S. (org.). Língua e Sociedade: diferentes perspectivas, fim 
comum. São Paulo: Blucher, 2019. p. 113-131.

ARCEVO VEJA. São Paulo, [2002]. Disponível em: https://veja.abril.com.
br/acervo/#/editions. Acesso em: 12 ago. 2020.

AVELAR, A. S. A memória entre os tempos. ArtCultura, Uberlândia, v. 18, 
n. 33, p. 193-198, 2016.

CERVEL, M. S. P. Los esquemas de imagen. In: IBARETXE-ANTUÑANO, 
I.; VALENZUELA, J. (coord.). Linguística cognitiva. Barcelona: Anthropos, 
2012. p. 69-96.

JOHNSON, M. El cuerpo en la mente: fundamentos corporals del significado, 
la imaginación y la razón. Madrid: Editorial Debate, 1991.

JOHNSON, M. The body in the mind. Chicago: The University of  Chicago 
Press, 1987.

KÖVECCES, Z. A new look at metaphorical creativity in congnitive linguistics. 
Cognitive Linguistics, Cambridge, v. 21, n. 4, p. 655-689, 2010.

LAKOFF, G. No pienses en un elefante: lenguaje y debate politico. Madrid: 
Editorial Complutense, 2007.

LAKOFF, G. Understanding Trump. George Lakoff, [s. l.], 23 jul. 2016. 
Disponível em: https://georgelakoff.com/2016/07/23/understanding-
trump-2/. Acesso em: 12 ago. 2020.

LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things. Chicago: The University of  
Chicago Press, 1987.



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

180

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: The University of  
Chicago Press, 2003.

LAKOFF, G.; WEHLING, E. The little blue book: the essential guide to thinking 
and talking democratic. New York: Simon and Schuster, 2012.

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (org.). Gêneros 
Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2002. p. 19-38.

MEDEIROS, I. S.; DUQUE, P. H. Doenças nos discursos sobre economia: um 
estudo baseado em frames e metáforas. Matraga, Rio de Janeiro, v. 27, n. 49, 
p. 59-80, 2020.

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 
Rio de Janeiro: Bertrand, 2001.

SILVA, E. A.; DUQUE, P. H. A manipulação informativa e seus modos 
operandi no enquadramento ideológico nas redes sociais. Cadernos de Letras, 
Niterói. v. 30, n. 59, p. 235-248, 2019.



181

O ROSTO DE MEDUSA: A CONSTRUÇÃO 
DE SENTIDOS A PARTIR DE METÁFORAS 

E METONÍMIAS CRIATIVAS MULTIMODAIS

Simone Webering Martinez de Sant’Anna
 Lia Simões Nery

1 INTRODUÇÃO     

Neste capítulo, buscamos compreender a emergência do significado 
multimodal, especificamente, de sentidos gerados a partir de metáforas 
e metonímias criativas verbo-imagéticas em uma capa de um periódico 
ilustrado. Para alcançarmos esse objetivo geral, selecionamos, como corpus de 
pesquisa, uma capa da revista brasileira Fon-Fon, veiculada na primeira metade 
do século XX, a qual traz o rosto de medusa que, ao menos no Ocidente, foi 
usado como símbolo da luta feminista para expressar a fúria/ira feminina em 
relação à opressão do patriarcado. (FURIOSA, 2018)

A edição da revista, aqui posta em destaque, traz em seu interior, ainda, 
uma reportagem intitulada “Ave!Femina!”, que faz referência ao tema da capa 
e apresenta um conjunto de expressões linguísticas metafóricas e metonímicas 
que possibilitam acionar  algumas conceptualizações da mulher feminista no 
início do século XX – nosso objeto de estudo. Ademais, a partir da reportagem 
em questão, é possível pensarmos como os editores da referida revista 
transformaram criativamente metáforas e metonímias convencionalizadas 
com base em modelos culturais sócio-historicamente compartilhados.

Como abordamos o fenômeno da significação, através de uma visão 
holística e interdisciplinar, recorremos a algumas teorias que constituem 
o arquipélago da Linguística Cognitiva, tais como: Teoria da Metáfora 
e da Metonímia Conceptuais (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF, 
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1993), Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados (LAKOFF, 1987), Teoria 
da Metáfora Multimodal (FORCEVILLE, 2008; 2009; 2016), além dos 
estudos desenvolvidos sobre Criatividade Metafórica. (FORCEVILLE, 
2008; KÖVECSES, 2010a) Ademais, utilizamos as premissas da Teoria da 
Complexidade, trazendo, assim, para a discussão, o pensamento de estudiosos 
como Almeida (2016; 2018), já que entendemos o texto multimodal como 
um tecido complexo no qual os modos verbal e imagético se encontram 
entrelaçados na produção dos sentidos, conforme o princípio sistêmico ou 
organizacional da complexidade.

No tocante ao desenho metodológico adotado, realizamos uma 
investigação de natureza exploratória e descritivo-interpretativa, com base nos 
pressupostos da Semântica Cognitiva Sócio-Histórico-Cultural. (ALMEIDA; 
SANTANA, 2019)

Tecidas as condições iniciais deste estudo, apresentamos seu 
desenvolvimento nas seguintes seções: 2) Metáforas e metonímias 
criativas multimodais; 3) Os percursos trilhados: o viés metodológico; 4) 
A emergência de novas conceptualizações: o estudo do corpus. Essas seções 
são iniciadas por esta Introdução e seguidas pela seção de Considerações 
finais e pelas Referências.

2 METÁFORAS E METONÍMIAS CRIATIVAS MULTIMODAIS

Nas teorias clássicas da linguagem, a metáfora é considerada uma 
manifestação da criatividade por excelência, ou seja, seu uso tem finalidades 
artísticas, sendo, portanto, vista como um recurso estilístico exclusivo da 
retórica e da linguagem literária. Essa concepção, segundo Kövecses (2010b), 
é amplamente compartilhada, tanto nos círculos acadêmicos quanto na mente 
popular, porém não é a única existente, conforme salienta o referido autor.

Dentre as características clássicas comumente aceitas para definir a 
metáfora, Kövecses (2010b) destaca cinco que, aqui, apresentamos de forma 
sintética: 1) é uma propriedade das palavras, um fenômeno linguístico; 2) é 
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usada com propósitos artístico e retórico; 3) é baseada na semelhança entre 
duas entidades que são comparadas e identificadas; 4) é um uso consciente e 
deliberado das palavras, sendo preciso ter um talento especial para ser capaz 
de usá-la de modo eficaz e criativo; 5) é uma figura de linguagem usada para 
efeitos especiais e não como parte da comunicação coloquial e do pensamento 
e raciocínio humano cotidianos. 

Sob esse prisma, a metáfora se restringe à expressão linguística, 
estando desprovida de qualquer valor cognitivo. A predominância dessa 
compreensão de metáfora, no cenário acadêmico, segundo Almeida (2018), 
é decorrente do imprinting1 cultural e da normalização existentes no mundo 
das ideias que impõem um determinado entendimento desse fenômeno, 
obstruindo, portanto, o avanço de outras concepções distintas da tradição dos 
estudos da linguagem  ̶  mesmo que pensadores como Aristóteles e Coseriu, 
dentre outros, tenham reconhecido sua função cognitiva.

No entanto, Almeida (2018) adverte que, apesar das ideias imperiosas 
sobre a metáfora, produzidas e reproduzidas por séculos, a perspectiva 
cognitiva da metáfora, presente no pensamento lakoff-johnsoniano, encontra 
respaldo ao dialogar com outros pensadores, a exemplo do pensamento 
sistêmico de Capra. Assim sendo, a Teoria da Metáfora Conceptual tem 
avançado e vencido o imprinting e a normalização neste espaço noosférico 
acadêmico, propiciando, em sua visão, um processo de ruptura de crenças.

É, portanto, em um contexto marcado por um conhecimento já 
solidificado acerca da metáfora, que as ideias contidas na obra Metaphors We 
Live By, de Lakoff e Johnson (1980), avançam e se entrecruzam com outras teorias, 
propiciando, assim, diálogos profícuos para a compreensão do fenômeno da 
significação. Na referida obra, a metáfora é vista como uma propriedade 

1 Almeida (2018) discute acerca da recepção da Teoria da Metáfora Conceptual, em especial, na obra de 
Fritjof  Capra, As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável (2005), a partir das noções de imprinting e de 
normalização de pensamentos, bem como do conceito de noosfera apresentados por Edgar Morin, em seu 
Método 4: as ideias, habitat, vida, costumes (2011). Assim, a autora destaca que o imprinting cultural é a matriz 
que estrutura o conformismo, marcando os seres humanos, desde seu nascimento, com o selo da cultura, o 
que ocorre, inicialmente, no seio familiar, prosseguindo, nos ambientes escolar, universitário e profissional. 
Sendo assim, o imprinting determina uma espécie de desatenção seletiva, o que leva a desconsiderar tudo que 
não condiz com as crenças estabelecidas. Por sua vez, a normalização faz a prevenção contra os pensamentos 
desviantes, relegando-os ao silêncio e ao esquecimento e impondo a norma do que é considerado válido.
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fundamental do pensamento humano, desempenhando, assim, um papel 
central na forma como os seres humanos conceptualizam o mundo. 

Lakoff e Johnson (1980) alegam que, sistematicamente, metaforizamos 
fenômenos abstratos em termos de fenômenos concretos, corporificados. Sendo 
assim, a metáfora consiste no mapeamento2 entre dois domínios conceptuais 
que tendem a gerar grupos de expressões metafóricas convencionais: o domínio-
fonte, bem estruturado e significativo, usado para conceituar; e o domínio-alvo, 
que necessita de estruturação para que possa ser compreendido, conceituado. 

Apesar de destacarem a centralidade da metáfora no sistema 
conceptual, os autores reconhecem que a metonímia, mesmo tendo como 
função primária a referencialidade, também possui a função de propiciar a 
compreensão. No entanto, sua natureza é distinta, uma vez que o mapeamento 
ocorre dentro do mesmo domínio conceptual. Mesmo tendo reconhecido sua 
importância como fenômeno cognitivo para estruturar a forma como pensamos 
e agimos cotidianamente, a metonímia, conforme pontuam Almeida (2016) e 
Paiva (2010), não encontra, no meio acadêmico, o mesmo espaço de debate 
que a metáfora.

A partir dessa perspectiva teórica, metáfora e metonímia passam 
a ser vistas como figuras do pensamento e da ação, compreendidas como 
operações cognitivas fundamentais na produção de significados. Assim, rompe-
se com a concepção tradicional de metáfora e, também, das demais figuras 
de linguagem como fenômeno tipicamente encontrado na literatura, uma vez 
que a linguagem cotidiana é repleta de metáforas e de metonímias, não sendo 
necessário ter um talento especial para usá-las. 

Em sua obra Women, fire and dangerous things, Lakoff (1987) assevera que o 
nosso conhecimento é organizado através de estruturas complexas chamadas 
Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs). Assim sendo, tais estruturas formam a 
base cognitiva tanto para nossa ação no mundo quanto para nossa compreensão 

2 Para representar esse conjunto de correspondências sistemáticas (mapeamento/transferência) previsto 
pelas metáforas e metonímias conceptuais, usam-se letras maiúsculas, conforme a fórmula padrão 
DOMÍNIO ALVO É DOMÍNIO FONTE e DOMÍNIO ALVO ESTÁ POR DOMÍNIO FONTE, 
respectivamente.
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da linguagem. Além dos mapeamentos metafóricos, o autor destaca, como 
princípios estruturantes envolvidos nos MCIs, os mapeamentos metonímicos, a 
estrutura proposicional e a estrutura de imagem-esquemática.

No que concerne à metáfora, como salienta Forceville (2008), um dos 
aspectos atraentes da caracterização feita por Lakoff e Johnson (1980) é que os 
autores não especificam o sistema de sinais no qual o acoplamento metafórico 
deve ser alcançado, já que um princípio fundamental em Metaphors We Live By é 
que as metáforas são, primariamente, uma questão de pensamento e de ação e 
apenas derivativamente uma questão de linguagem verbal. Logo, as metáforas 
ocorrem em outros modos semióticos, para além do modo verbal.

Ademais, o autor em questão aponta, ainda, como aspecto atraente 
da descrição de Lakoff e Johnson (1980), a ênfase dos autores em sua natureza 
dinâmica, uma vez que a metáfora requer aceitação ativa de seu público, além 
de influenciar  “as perspectivas das pessoas sobre o mundo, e as ações que elas 
podem empreender como consequência por adotarem essas perspectivas3”. 
(FORCEVILLE, 2008, p. 462) No entanto, para o autor, apesar de sua proposta 
inovadora, a Teoria da Metáfora Conceptual apresenta uma lacuna ao se 
concentrar quase que, exclusivamente, nas expressões verbais e nas metáforas 
convencionalizadas, deixando de lado as chamadas metáforas criativas, do 
tipo discutido por Black (1993). 

Tradicionalmente, a criatividade metafórica se refere ao uso 
intencional de palavras com o objetivo de criar um efeito linguístico, estando, 
portanto, intrinsecamente relacionada ao conceito clássico de metáfora. Assim 
sendo, a metáfora poética/literária é vista, normalmente, como “sinônima” 
de metáfora criativa. Segundo Forceville (2009), essa ideia é reforçada por 
Lakoff e Turner (1989), em sua obra More than Cool Reason, apesar de os autores 
terem destacado que as metáforas criativas possuem uma base conceptual, 
com exceção das chamadas metáforas de imagem.4 

3 No original: “[...] people’s perspectives on the world, and the actions they may undertake as a 
consequence of  adopting these perspectives”. (FORCEVILLE, 2008, p. 462)

4 Para Forceville (2009), este é um rótulo infeliz, pois sugere que a criatividade metafórica teria um 
vínculo privilegiado com a modalidade visual/imagética, quando, na verdade, ela pode ocorrer em 
qualquer modo semiótico.
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De acordo com Kövecses (2010a), a criatividade metafórica consiste 
na produção e no uso de metáforas conceptuais e/ou suas manifestações 
linguísticas que são novas ou não convencionais. Contudo, novidade e não 
convencionalidade devem ser compreendidas como conceitos graduados, ou 
seja, que variam de completamente novos e não convencionais, passando por 
mais ou menos novos e não convencionais, até os casos desgastados, arraigados 
e completamente convencionais. Com base nesse autor, compreendemos que 
há um continuum no grau de convencionalidade de uma metáfora e, também, 
da metonímia, apesar de Kövecses (2016) concentrar suas pesquisas na 
linguagem verbal e, em especial, nas metáforas. 

Adotamos, ainda, o ponto de vista de Forceville (2007), já que, assim 
como o autor assevera, as metáforas criativas podem ocorrer nos modos 
verbal, imagético e multimodal. O autor destaca que uma teoria mais ampla 
da metáfora como elemento estruturante do pensamento requer um exame 
sistemático de suas manifestações multimodais e criativas, contribuindo, assim, 
para teorizar sobre a multimodalidade  ̶  um campo de estudos que investiga 
como o significado emerge a partir da interação entre dois ou mais modos 
semióticos.

Em relação à multimodalidade, Forceville (2016) diferencia as 
metáforas em monomodais e em multimodais: enquanto as primeiras 
apresentam domínios fonte e alvo no mesmo modo semiótico, as outras se 
particularizam por terem cada um de seus domínios constituídos, exclusiva 
ou predominantemente, por modos distintos. Por sua vez, no que concerne 
à metonímia multimodal, Almeida (2016, p. 105) pontua que “a metonímia 
multimodal é aquela em que, em um mesmo MCI, veículo e meta são ativados 
por diferentes modos, enquanto, na metonímia monomodal, ambos seriam 
acionados por um mesmo modo”.  

Tecidas as considerações iniciais, apresentamos, na próxima seção, 
tanto os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da 
pesquisa empreendida, quanto uma breve contextualização da revista Fon-Fon, 
semanário ilustrado no qual está centrado o nosso estudo. 
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3 OS PERCURSOS TRILHADOS: O VIÉS METODOLÓGICO

Para compreendermos a emergência do significado multimodal a partir 
de metáforas e metonímias criativas verbo-imagéticas, partimos do pressuposto 
de que o significado emerge de nossas mentes corporificadas e sócio-histórico-
culturalmente situadas, sendo, portanto, dinâmico, flexível e perspectivista. Sob 
essa premissa, elegemos, previamente, nosso objeto de estudo: a conceptualização 
da mulher feminista no início do século XX.

Definido o tema, acessamos o site da Hemeroteca Digital Brasileira em 
busca de revistas publicadas no lastro temporal selecionado, tendo como critérios 
revistas ilustradas voltadas para o público em geral, cujas capas apresentassem 
expressões multimodais nas quais o domínio-alvo fosse a mulher feminista.

Selecionamos, assim, uma capa da revista ilustrada Fon-Fon, publicada 
em 18 de julho de 1908, para compor o corpus de nossa pesquisa. No entanto, 
considerando o fato de que a referida edição traz, em seu interior, uma 
reportagem intitulada “Ave! Femina!”, que se refere à capa e que apresenta um 
conjunto de expressões linguísticas metafóricas e metonímicas convencionais 
sobre a mulher, optamos, como já salientado, por ampliar nosso corpus. Assim 
sendo, nosso corpus é formado pela capa e pela reportagem citada, já que esta 
nos permitiu refletir sobre o uso criativo das metáforas e das metonímias verbo-
imagéticas que licenciam a conceptualização em foco.

Desse modo, fizemos, inicialmente, o levantamento dos mecanismos 
de conceptualização metafóricos e metonímicos utilizados na reportagem 
“Ave!Femina!”, com o intuito de depreender os modelos culturais sócio-
historicamente compartilhados de mulher feminista. Em seguida, fizemos o 
estudo das expressões multimodais verbo-imagéticas, possibilitando, assim, a 
compreensão de novas conexões feitas por meio das metáforas e metonímias 
criativas. Por fim, fizemos a sistematização dos resultados. 

No que concerne ao periódico de onde coletamos o corpus, a revista 
ilustrada Fon-Fon foi lançada na cidade do Rio de Janeiro, em 13 de julho de 1907, 
por Jorge Schmid, e perdurou até 1958. Através de suas manchetes, notícias, 
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reportagens e capas, abordava o contexto político e os impasses cotidianos da 
sociedade da época com humor e ironia, revelando, assim, crenças, valores e 
costumes de uma parcela dos indivíduos, bem como dos editores. Seu traço 
sarcástico pode ser observado tanto em seu próprio nome, o qual faz referência 
à onomatopeia das buzinas dos automóveis, quanto pelo fato de se qualificar 
como um semanário alegre, político, crítico e esfuziante. No decorrer de 
sua existência, o periódico publicou conteúdos com forte teor patriarcal, ao 
apresentar temáticas que ensinavam às mulheres o que fazer, como se comportar, 
como educar os filhos, entre outros. (FRANQUI; PERIOTTO, 2015) 

Após tecer considerações sobre os percursos trilhados para a realização 
de nossa pesquisa e da breve contextualização da edição selecionada de Fon-Fon, 
apresentamos, na sequência, o estudo do corpus.

4 A EMERGÊNCIA DE NOVAS CONCEPTUALIZAÇÕES: 
O ESTUDO DO CORPUS

O cenário cultural do Brasil, correspondente à edição selecionada, era 
conhecido como o período da belle époque brasileira, compreendido entre final 
do século XIX e início do século XX. Ademais, estava em alta, no âmbito da 
cultura patriarcal, a divulgação dos valores da “família ideal”, a manutenção 
do “lar doce lar”. O anseio por essa configuração familiar exigia da mulher 
o cumprimento do papel de mãe e de esposa delicada, feminina, dedicada e 
cuidadosa. (SCOTT, 2016) 

Tendo isso em vista, passemos ao estudo da reportagem “Ave! Femina!” 
para estudarmos as conceptualizações da mulher feminista apresentadas em 
Fon-Fon. Segue a transcrição do referido texto: 

Ave! Femina!
Ave!
Hurrah ao feminismo!  ̶  diz a legenda da bellissima, da 
suggestionadôra capa que para o presente numero do Fon-Fon 
traçou delicadissimamente o lápis scintilante de O.I.S.
E O.I.S. foi feliz e justo na sua legenda.
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Sim: Hurrah ao feminismo!
Não o feminismo doutrina, não o feminismo demagogia, não 
o feminismo mulher-homem, arengadôra, masculinisada, 
apagando a graça, desfazendo o encanto e supprimindo essa 
eterna fragilidade que, afinal, é essa eterna, essa gloriosa, essa 
triumphadôra Força cujo jugo dominador nos é tão agradável, 
tão consolador, tão preciso!
É esse feminismo que Fon-Fon proclama e que Fon-Fon saúda! 
[...]
Isso sim! Isso é bem feminino, digna, delicada, encantadôramente 
feminino e esse é o único, o verdadeiro feminismo vencedor, 
escravisando os homens e dominando o mundo! 
Ave! Femina!5  (FON FON, 1908)

A partir do próprio título da reportagem, “Ave! Femina!”, observamos 
a saudação a um determinado tipo de mulher: aquela que é feminina. Assim, 
percebemos a manutenção de características prototípicas como fragilidade, 
beleza, dignidade e delicadeza para conceptualizar a mulher. Isso nos permite 
inferir que, na perspectiva dos editores da revista, há a manutenção do 
MCI de MULHER, estruturado por meio de mapeamentos metonímicos. 
Temos, assim, a metonímia mais geral CARACTERÍSTICAS POR SER 
HUMANO e a mais específica MULHER FEMININA POR MULHERES, 
do tipo PARTE PELO TODO, as quais podem ser acionadas por meio da 
expressão linguística “isso é bem feminino, digna, delicada, encantadoramente 
feminino!”, referindo-se a uma parcela das mulheres que possuem essas 
características. 

Ainda no que se refere a esse MCI, verificamos na expressão 
linguística “essa eterna fragilidade que, afinal, é essa eterna, essa gloriosa, 
essa triumphadôra Força” construções de significado que, aparentemente, 
são opostas, mas que se unem e formam um paradoxo para conceptualizar o 
“poder”6 que essa mulher frágil e delicada, na visão dos editores da Fon-Fon, 
possui. Essa união dos vocábulos contrários “fragilidade” e “força” propicia 

5 Ver em: http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=259063&pagfis=1081.
6 Contemporaneamente, é possível perceber o quanto a defesa desse ponto de vista objetivava a manutenção dos 

privilégios dos homens, ainda que, no texto, eles apresentem o movimento com a face de poderoso e “dominador”. 
Isso comprova-se pelas conceptualizações que apresentam sobre esse feminismo: “consolador”, agradável, sempre 
ligado a características de docilidade, paciência, atribuídas historicamente à personalidade da mulher.
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a criatividade metafórica e origina a metáfora criativa FRAGILIDADE 
FEMININA É FORÇA FÍSICA. 

Além disso, é possível acionar outro MCI: o de MULHER FEMINISTA, 
o qual se constrói com algumas características como masculinidade, 
indelicadeza e fúria. Estruturando esse modelo, também encontramos as 
metonímias convencionais CARACTERÍSTICA POR SER HUMANO/
PARTE PELO TODO e, especificamente, a metonímia MASCULINIDADE 
POR MULHER FEMINISTA/PARTE PELO TODO, a qual foi acionada 
por meio das características utilizadas prototipicamente para conceptualizar 
as mulheres feministas na expressão linguística “masculinisada, arengadôra, 
mulher-homem”.

A partir dessas considerações, podemos inferir que os editores da revista, 
todos homens7 conservadores, ironizam o conceito de mulher feminista, o qual 
pode ser instanciado pela expressão linguística “Sim: Hurrah ao feminismo”, 
já que o item lexical “feminismo” gera um mapeamento metonímico do tipo 
TODO PELA PARTE, possibilitando, assim, o acionamento da metonímia 
convencional MOVIMENTO FEMINISTA POR SUAS INTEGRANTES.

O tom irônico da expressão linguística em questão é evocado pela 
incorporação do advérbio de afirmação “Sim”, e quando os editores 
explicitam que não estão saudando ipsis litteris o feminismo e sua luta, mas um 
tipo específico de “feminismo”: somente aquele que é composto por mulheres 
femininas, delicadas, belas e que se encaixam no MCI de MULHER. 
Entretanto, sabemos que a menção a esse “feminismo” é, na realidade, uma 
tentativa para perpetuação dos privilégios da sociedade patriarcal. Aquelas 
que fogem a esse padrão, portanto, são as feministas “mulher-homem”, 
vistas como masculinas, doutrinadoras. Essas mulheres, por sua vez, não são 
apoiadas pela Fon-Fon.

7 Foi realizada uma pesquisa histórica em relação aos ilustradores e editores da revista Fon-Fon, 
sobretudo no ano estudado, ou seja, 1908. Assim, constatou-se que a equipe editorial da revista era 
composta prioritariamente por homens. Segundo Franqui e Periotto (2015, p. 3), os fundadores da 
revista foram “Alexandre Gasparoni e Giovanni Flogliani, além dos intelectuais de filiação simbolista 
Gonzaga Duque, Mario Pederneiras, e Lima Campos, os quais compunham o quadro de redatores 
do magazine”. As autoras ainda apresentam os ilustradores da revista, como Calixto Cordeiro, Raul 
Pederneiras e J. Carlos. 
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Portanto, diante das considerações realizadas, podemos afirmar que, 
para os editores de Fon-Fon, o único “feminismo” possível é aquele formado 
por um conjunto de mulheres que atendem a um determinado padrão. Assim, 
observamos como, desde o início do século XX, no Brasil, foram sendo 
elaboradas conceptualizações negativas sobre a mulher feminista, a qual se 
arriscava a desestruturar a ordem patriarcal em busca da igualdade de gênero. 

Após refletirmos sobre as conceptualizações da mulher feminista no 
texto da reportagem selecionada, passemos, agora, para a exposição do estudo 
da capa da revista, apresentada na Figura 1, a seguir:

Figura 1: Capa da revista Fon-Fon!, nº 15 – 18 de julho de 1908

Fonte: Fon-Fon (1908).

No tocante à linguagem imagética, esse texto multimodal apresenta o 
rosto de uma jovem mulher, cujos cabelos se destacam por seu volume e sua 
forma alongada. Por sua vez, na dimensão verbal, encontra-se, em caixa alta, 
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a expressão linguística “Hurrah! Em prol do feminismo”, em interconexão com 
o imagético. Essa conjunção semiótica permite acionar, ao mesmo tempo, os 
domínios fonte e alvo, pois resgata determinados conhecimentos enciclopédicos 
sobre o movimento feminista, especificamente, sobre o uso do rosto da Medusa 
para simbolizar a luta das mulheres feministas – domínio-alvo em tela.

No século XX, ao menos no Ocidente, o rosto da Medusa8 foi usado 
como símbolo da luta feminista para expressar a fúria/ira feminina em relação à 
opressão do patriarcado. Possivelmente, a predileção por esse símbolo é devido 
a uma das versões9 existentes do mito, na qual Medusa foi vítima de violência 
sexual. Retomando o texto multimodal, podem ser evocadas, respectivamente, 
as metonímias convencionais mais geral e mais específica SÍMBOLO DO 
MOVIMENTO FEMINISTA POR SUAS INTEGRANTES e ROSTO DA 
MEDUSA POR MULHER FEMINISTA, do tipo PARTE PELA PARTE. 

As referidas metonímias são utilizadas de forma criativa pelo ilustrador 
dessa capa, uma vez que não é apresentada a imagem do rosto monstruoso de 
Medusa, mas, sim, um rosto delicado de mulher, cujos longos cabelos podem 
ser considerados um traço da feminilidade. Ocorre, portanto, uma subversão 
do símbolo do movimento feminista que, em interconexão com a expressão 
linguística “Hurrah! Em prol do feminismo!”, gera o tom sarcástico e irônico 
característicos de Fon-Fon. 

Nesse caso, emerge um novo sentido para o rosto da Medusa e, por 
conseguinte, para a mulher feminista por meio da metonímia criativa NOVA 
MEDUSA POR MULHER FEMINISTA/PARTE PELA PARTE. Assim, a 
mulher feminista é reconceptualizada como uma mulher bela e feminina, pois 
não apresentaria mais as características prototípicas da górgona como ira e 

8 A imagem da Medusa foi utilizada e discutida durante séculos e em diversos estudos, livros, ensaios 
e artigos, como os de Rodrigues (2011), Hernandéz (2012), Robles (2019), representando aspectos 
como a transgressão feminina, a não submissão, a sexualidade, a “Grande Deusa pré-patriarcal” 
(HERNANDÉZ, 2012), que reúne a força e a fúria da vida e da morte.

9 Segundo essa versão, Medusa era uma jovem sacerdotisa do templo de Atenas, extremamente bela, 
obediente e virgem, mas foi estuprada por Poseidon, deus dos mares. Atenas, então, enfurecida com 
a violação da virgindade de Medusa, resolve puni-la, retirando-lhe toda beleza e transformando-a 
em górgona. (ROBLES, 2019) Como podemos observar, há a culpabilização da vítima pela violência 
sexual sofrida, o que, provavelmente, levou as mulheres feministas a se identificarem com a ira de 
Medusa, já que ela foi injustiçada.
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maldade, mas conservaria as qualidades que o ser mitológico possuía antes de 
ser violado por Poseidon e amaldiçoado por Atenas. 

Subjacente a essa reconceptualização metonímica, encontra-se a 
metáfora convencional geral MULHER É SER MITOLÓGICO, visto que 
são acionados o domínio-fonte MEDUSA, o ser mitológico, e o domínio-alvo 
MULHER. Logo, é possível evocar, ainda, a metáfora convencional mais 
específica MULHER FEMINISTA É MEDUSA. Em seu processo criativo, 
é comum os ilustradores acessarem saberes tanto individualmente idealizados 
(modelos cognitivos), quanto socialmente compartilhados por uma parcela 
da sociedade (modelos culturais). Assim, são geradas novas expressões verbo-
imagéticas que são veiculadas pelas revistas e que possibilitam, aos seus leitores, 
novas reconceptualizações. 

No texto multimodal estudado, o ilustrador subverte o símbolo da 
luta feminista, demonstrando o que para ele é ser uma mulher feminista: é 
ser uma mulher delicada, frágil, bela. Só esse feminismo é possível. Portanto, 
esse símbolo é utilizado criativamente para a manutenção da própria ordem 
patriarcal e, por conseguinte, do MCI de MULHER.

Sob esse prisma, a criatividade do ilustrador, somada às 
conceptualizações dos editores da reportagem selecionada, no que se refere 
ao MCIs de MULHER e de MULHER FEMINISTA, fizeram emergir uma 
construção inovadora. Com isso, gerou-se um novo mapeamento e originou-
se a metáfora criativa MULHER FEMINISTA É NOVA MEDUSA, sendo 
o domínio-alvo a MULHER FEMINISTA e o domínio-fonte a NOVA 
MEDUSA. Dessa forma, emerge uma outra medusa, uma medusa frágil, bela, 
esta que é a mulher feminista e feminina, aquela que exerce, como visto, uma 
“força” sobre o homem por meio de sua “fragilidade”. 

Segundo o Dicionário Etimológico da Mitologia Grega (TREVIZAM et 
al., 2013, p. 182), o item lexical “medusa” “Deriva do verbo μέδω, ‘mandar, 
reinar sobre’, a partir da raiz indoeuropeia *med- (Frisk, Gr. Et. Wört.); 
significa, portanto, ‘a que manda’, por simples formação participial”. Ao 
resgatarmos esse conhecimento, podemos inferir que, no texto multimodal 
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em foco, o homem se encontra sob o domínio da mulher feminina, ou seja, da 
nova medusa, daquela que detém o poder de mandar, ao menos no lar – conforme 
perspectiva da cultura patriarcal. Em virtude disso, apresenta-se a imagem do 
homem, ajoelhado no canto inferior esquerdo, conforme evidenciamos, aqui, 
através da ampliação da imagem exposta na Figura 2, a seguir:

Figura 2: Homem ajoelhado no canto inferior da capa

Fonte: Fon-Fon (1908).

 No tocante, ainda, à linguagem imagética, os diversos matizes da 
cor rosa permitem instanciar o MCI de MULHER, sobretudo, em relação 
à característica da feminilidade, já que essa cor, tradicionalmente, tem 
representado o feminino. Essa construção de sentido está fundada na metonímia 
convencional ROSA POR MULHER FEMININA/PARTE PELO TODO. 
Assim, uma vez que a cor rosa é utilizada para representar a feminilidade, a 
qual é vista como força em Fon-Fon, é possível acionar, mais uma vez, a metáfora 
criativa FRAGILIDADE FEMININA É FORÇA FÍSICA que se interconecta 
às metonímias criativas ROSA POR FORÇA DAS MULHERES/PARTE 
PELO TODO e ROSA POR NOVA MEDUSA/PARTE PELO TODO.

Resta dizer que as metáforas e metonímias criativas verbo-imagéticas 
sobre a mulher feminista apresentadas na capa da revista cumprem o 
papel de incentivar suas leitoras a serem femininas. Desse modo, as novas 
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conceptualizações são originadas da perspectiva do ilustrador10  e dos editores 
homens da revista, o que nos leva a compreender o posicionamento ideológico 
destes à época. Logo, podemos inferir que estes elaboraram a capa da revista 
com uma intencionalidade, um propósito, qual seja, o de propagar um MCI 
de MULHER, que continuaria lhes servindo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do estudo apresentado, percebemos que a criatividade 
metafórica e metonímica se realiza nos textos verbal e multimodal. Há, no 
corpus estudado, uma rede de metonímias e metáforas interligadas. O ilustrador 
e os editores da capa de Fon-Fon utilizaram-se de diversos recursos cognitivos 
para criar, metafórica e metonimicamente, o conceito da nova medusa, de 
acordo com a ideologia patriarcal apresentada pelo periódico. Para isso, 
acionaram uma série de conhecimentos sócio-histórico-políticos-culturais-
ideológicos que, armazenados cognitivamente, propiciaram seu processo 
criativo. É importante salientar que os MCIs de MULHER e de MULHER 
FEMINISTA foram  acionados por metáforas e metonímias convencionais, 
os quais ofereceram a base para a formação de metáforas e metonímias 
criativas presentes na capa e no texto da reportagem, como a metáfora criativa 
MULHER FEMINISTA É NOVA MEDUSA e a metonímia  criativa NOVA 
MEDUSA POR MULHER FEMINISTA /PARTE PELO TODO. 

Sendo assim, compreendemos que houve uma intencionalidade do 
editor da capa, pois, por meio de metáforas e metonímias criativas multimodais, 
ele subverte o conceito de mulher feminista, reforçando, assim, padrões 
conceptuais arraigados. Sendo assim, a criatividade se apresenta na interação 
entre a imagem do rosto de medusa e sua expressão verbal. Se quisermos 
traçar uma trajetória, a fim de imaginarmos o percurso trilhado, poderíamos 

10 No texto da revista faz-se menção, através das iniciais “O.I.S”, ao ilustrador da capa de Fon-Fon. 
Entretanto, realizamos uma busca histórica e não encontramos identificação das iniciais com os 
possíveis ilustradores que trabalharam para a revista. Assim, infelizmente, não foi possível recuperar 
com precisão o autor da capa.
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dizer que o editor seguiu as seguintes etapas, não necessariamente nesta 
ordem: acionou construções de significado já existentes, convencionalizadas; 
em seguida, utilizou-as como base para, posteriormente, promover uma 
reconceptualização; feito isso, produziu um novo arranjo e, consequentemente, 
a emergência de novas conceptualizações presentes através das metáforas e 
metonímias criativas.

Destarte, é importante ressaltar o acionamento de conhecimentos 
sócio-histórico-político-culturais-ideológicos para a compreensão da questão 
feminista por meio das metáforas e metonímias destacadas, bem como para o 
estudo da capa, o que justifica a abordagem proposta por Almeida e Santana 
(2019) de uma Semântica Cognitiva sócio-histórico-cultural, que se propõe a 
um diálogo permanente e inseparável com os conhecimentos de mundo.
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CONCEPTUALIZAÇÃO DO PROFESSOR
EM MEME: UM ESTUDO À LUZ 
DA LINGUÍSTICA COGNITIVA

Evani Pereira Rodrigues 
Irani Sacerdote de Souza Silva 

1 INTRODUÇÃO

O estudo que ora se apresenta buscou observar a natureza da interação 
entre metáforas, metonímias e esquemas de imagem na conceptualização do 
professor em um meme, publicado no Facebook, na página Pedagogia Brasil. 
Para embasar o estudo empreendido, têm-se como aporte teórico-metodológico 
os pressupostos da Linguística Cognitiva (LC), através da Teoria dos Modelos 
Cognitivos Idealizados (TMCI), desenvolvida por Lakoff (1987), mais 
especificamente, os modelos metafóricos, metonímicos e esquemo-imagéticos. 
Por se tratar de multimodalidade, buscou-se trazer para a discussão os contributos 
de Forceville (2009) e de Almeida (2016; 2018). Intentando alcançar o objetivo 
de compreender a conceptualização do professor, no meme em estudo, este 
texto, além dessas considerações iniciais, foi organizado da seguinte forma: 2 
A Linguística Cognitiva: uma visão geral; 2.1 Teoria dos Modelos Cognitivos 
Idealizados: breves considerações; 2.1.1 Modelos metafóricos; 2.1.2 Modelos 
metonímicos; 2.1.3 Modelos de esquemas imagéticos; 3 A conceptualização 
multimodal; 3.1 O Facebook: espaço para viralização dos memes; 4 O 
percurso metodológico; 5 Estudo do meme. Acrescentam-se a essas seções as 
Considerações finais e as Referências. Dessa maneira, tenciona-se contribuir 
com a ampliação dos estudos que consideram a conceptualização multimodal, 
a partir dos processamentos metafóricos, metonímicos e esquemo-imagéticos 
para observar e entender como ocorre a conceptualização do professor no corpus.
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2 A LINGUÍSTICA COGNITIVA: UMA VISÃO GERAL 

O estudo do significado feito no âmbito da semântica tem sido de 
fundamental relevância, principalmente, para alcançar uma compreensão 
mais aproximada do funcionamento da linguagem. Nessa direção, encontram-
se os estudos desenvolvidos pela LC, área que tem figurado como um campo 
de investigação centrado na organização do sistema integrado global e 
conceitual da linguagem. Trata-se, desse modo, de uma área do saber que 
busca entender o funcionamento dos processos cognitivos situados sócio-
histórico-culturalmente.

Conforme observa Silva (1997), a LC surgiu nos finais da década de 
1970 e início de 1980, sendo impulsionada, pela significação e, também, pela 
investigação psicolinguística de Eleanor Rosch sobre o papel fundamental 
dos protótipos no processo de categorização. É com Lakoff e Johnson (1980) 
que esse campo do conhecimento começou a erguer seus pilares, tendo como 
propósito compreender as conexões entre linguagem e cognição, trazendo o 
significado para o cerne das discussões.

Nas palavras de Ibarretxe-Antuñano e Valenzuela (2012, p. 13, 
tradução nossa), “a LC é um movimento linguístico que concebe a linguagem 
como um fenômeno integrado dentro das capacidades cognitivas humanas”.1 

Nesse sentido, pode-se compreender a LC como um conjunto de teorias que 
buscam a relação entre linguagem e cognição. Dentro dessa perspectiva, 
os estudos da SC, uma das subáreas da LC,2 buscam compreender como 
os conceitos estão estruturados na mente e como o ser humano constrói o 
significado, reconhecendo a relação imbricada entre mente e corpo (mente 
corporificada). Nessa esteira, encontra-se a TMCI, proposta por Lakoff (1987), 
que discute os modelos de processamentos de categorização e, portanto, de 
conceptualização, que será apresentada, na próxima subseção.

1 No original: “La Lingüística Cognitiva (LC) es un movimiento linguístico que concibe el lenguaje como 
un fenômeno integrado dentro de las capacidades cognitivas humanas”. (IBARRETXE-ANTUÑANO; 
VALENZUELA, 2012, p. 13)

2 Como observa Santana (2019, p. 17), “a LC é uma teoria semantocêntrica e, por isso é comum ser 
empregada indistintamente a designação LC ou SC”.
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2.1 Teoria dos modelos cognitivos idealizados:
breves considerações 

Para compreender a proposta da TMCI e nortear o estudo feito 
neste capítulo, coloca-se em pauta a tese de Lakoff (1987), discutida no livro 
Women, fire and dangerous things, publicado em 1987, no qual o autor defende que 
“organizamos nosso conhecimento por meio de estruturas chamadas modelos 
cognitivos idealizados, ou ICMs, e que as estruturas de categoria e os efeitos 
de protótipo são subprodutos dessa organização”.3 (LAKOFF, 1987, p. 68, 
tradução nossa) Por isso, são estruturas que organizam o pensamento do ser 
humano ao buscar compreender o mundo, de maneira a dar formas e conteúdo 
à realidade que lhe cerca. Para tanto, o autor considera a base corpórea das 
experiências humanas e observa que “o pensamento é corporificado, ou 
seja, as estruturas usadas para reunir nossos sistemas conceituais surgem 
da eficiência corporal e fazem sentido em termos dela”.4 (LAKOFF, 1987, 
p. 14, tradução nossa) Nesse sentido, Lakoff (1987) reconhece a natureza 
corpórea do conhecimento e preconiza o experiencialismo, reconhecendo a 
inseparabilidade entre mente e corpo. 

Em linhas gerais, a proposta dos Modelos Cognitivos Idealizados 
(MCIs) reconhece as experiências corpóreas básicas como organizadoras do 
conhecimento, levando em consideração aspectos do contexto sócio-histórico-
cultural para a construção dos sentidos. Assim, os conceitos são construídos 
através da relação entre o(a) conceptualizador(a)/categorizador(a) e tudo que 
constitui o mundo à sua volta, portanto, são seus conhecimentos enciclopédicos e 
experienciais que direcionam os sentidos, as conceptualizações-categorizações, 
por isso são chamados de modelos cognitivos idealizados. 

Lakoff (1987) exemplifica os MCIs a partir do modelo de semana, sendo 
constituída por sete dias, observando que nem todas as culturas comungam 

3 No original: we organize our knowledge by means of  structures called idealized cognitive models, 
or ICMs, and that category structures and prototype effects are by-products of  that organization. 
(LAKOFF, 1987. p. 68)

4  No original: “Thought is embodied, that is, the structures used to put together our conceptual systems 
grow out of  bodily experience and make sense in terms of  it”. (LAKOFF, 1987, p. 14)
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do mesmo tipo de organização de semana sendo formada por cinco dias de 
trabalho, um intervalo de dois dias que se soma aos cinco, formando seus sete 
dias. O autor salienta que essa é uma organização humana, por isso sofre 
alteração dependendo do contexto cultural. Lakoff (1987) aponta os modelos 
metafóricos, metonímicos, esquemo-imagéticos, proposicionais e simbólicos 
como tipos básicos de MCIs. Do conjunto de teorias que integram esses MCIs, 
propostos por Lakoff (1987), serão utilizados, para o estudo apresentado neste 
capítulo, os modelos metafóricos, metonímicos e os de esquemas imagéticos, 
sobre os quais serão feitas breves considerações a seguir.

2.1.1 Modelo metafórico

O estudo da metáfora como um mecanismo de produção de sentido 
é algo relativamente recente, considerando que na tradição retórica sua 
abordagem era compreendida como um ornamento linguístico, restrito à 
linguagem verbal. É a partir da obra Metaphors we live by,5 de George Lakoff 
e Mark Johnson, publicada no ano de 1980, quando propuseram a Teoria 
da Metáfora Conceptual (TMC) que a metáfora assume uma característica 
constitutiva e estruturadora do sistema conceptual, subjacente à linguagem 
cotidiana muito distante de ser apenas uma simples figura de linguagem. 
Nessa perspectiva, consoante Lakoff e Johnson (2002; 1980), a metáfora é um 
mecanismo conceptual que faz parte da linguagem cotidiana de seus falantes 
estando, pois, atrelada a produção de sentidos que se evidenciam a partir do 
modo como os indivíduos compreendem o mundo. 

Como evidencia Santana (2019, p. 37),

A TMC representa, de forma definitiva, a ruptura com o conceito 
tradicional de metáfora; se antes ela era considerada um produto 
dos literatos, a partir de 1980, sobretudo, passa a ser vista, também, 
como um elemento presente no dia a dia, empregado por todas 
as pessoas, não havendo necessidade de uma habilidade especial 
para o seu uso. De acordo com essa teoria, a mente humana é em 
grande parte estruturada de forma metafórica. 

5  Traduzido para o português, em 2002, como Metáforas da vida cotidiana.



Parte II
LINGUAGEM, COGNIÇÃO E DISCURSO

203

A esse respeito, Lakoff e Johnson (2002; 1980) destacam que a 
linguagem é uma fonte de evidência importante de como o sistema conceptual 
funciona, já que a comunicação é baseada no mesmo sistema conceptual que 
é usado pelos seres humanos para pensarem e agirem. Ainda conforme os 
mesmos autores, o cerne da conceptualização metafórica é “compreender e 
experienciar uma coisa em termos de outra”. (LAKOFF; JOHNSON, 2002, 
p. 47-48) Desse modo, pode-se dizer que o indivíduo entende um domínio, em 
geral, abstrato, chamado de domínio-alvo, a partir outro mais concreto, isto é, 
mais palpável a sua experiência, denominado domínio-fonte. Ademais, no que 
concerne aos conceitos metafóricos, os autores explicam que o mapeamento 
desses dois domínios ocorre de modo parcial, já que, nem tudo do domínio-
fonte é projetado no domínio-alvo.  

Tomando como exemplo a metáfora TEMPO É DINHEIRO 
(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 50-52), tem-se DINHEIRO como domínio 
conceptual sistemático e ordenado para se compreender o domínio conceptual 
TEMPO. Observa-se que compreender o tempo como dinheiro está atrelado 
às experiências cotidianas, já que tempo é entendido, culturalmente, como um 
bem valioso. Com efeito, os autores evidenciam que os indivíduos compreendem 
e experienciam o tempo como algo que pode ser gasto, desperdiçado, poupado 
etc. Nesse sentido, a utilização de expressões como gastar tempo, investir tempo, 
perder tempo podem ser compreendidas em termos de dinheiro, a saber, 
gastar, investir, perder. Dessa forma, a inferência cultural desses mecanismos 
cognitivos está, de certo modo, atrelada às experiências vivenciadas pelos 
indivíduos no tocante a aspectos sócio-históricos, já enraizados na cultura. 

As metáforas se classificam, consoante Soriano (2012), pelo grau de 
convencionalidade, a saber: metáforas convencionais, aquelas enraizadas 
no uso da linguagem, e metáforas criativas ou inovadoras. De acordo com a 
autora, há um continuum entre esses dois polos. Para além dessa classificação 
das metáforas, Soriano (2012) apresenta, também, a classificação quanto ao 
grau de generalidade, indicando as metáforas de nível genérico e metáforas 
de nível específico. Conforme ainda observa a mesma autora, nas metáforas 
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de nível genérico, os domínios fonte e alvo não são específicos, mas podem ser 
aplicados a entidades gerais ou eventos genéricos.

Apoiando-se em Grady (1999), Soriano (2012) considera a não 
arbitrariedade das metáforas conceptuais, pois se fundamentam na experiência 
humana, em especial, na corpórea. A esse respeito, Soriano (2012) apresenta um 
exemplo citado por Grady (1999) em que o domínio do CALOR é usado para 
estruturar o domínio AFETO, em vários idiomas.  Assim, a partir da metáfora 
conceptual – AFETO É CALOR – é possível inferir que uma pessoa “quente” 
é uma pessoa afetuosa, enquanto uma pessoa “fria” não é. Nesse sentido, a 
metáfora é, pois, um dos elementos fundamentais do experiencialismo, ligado 
ao pensamento e à linguagem já que é através do corpo e das experiências 
humanas de quente ou frio que se identificam essas sensações. Nas palavras 
de Kövecses (2009, p. 266), “a escolha de determinados domínios-fonte para 
certos domínios-alvo é motivada pela base experiencial”. 

Kövecses (2009) argumenta, ainda, que linguistas cognitivos 
evidenciam a ideia de que os seres humanos compartilham boa parte da 
experiência corpórea e, através dela, são capazes de construir metáforas 
universais. Todavia conforme observa o mesmo autor, essa base corpórea 
não é utilizada da mesma forma em todas as línguas e culturas, isso porque 
“elas podem ignorar ou subestimar certos aspectos do funcionamento do seu 
corpo no que diz respeito à conceitualização metafórica de um domínio-alvo”. 
(KÖVECSES, 2009, p. 272)

2.1.2 Modelo metonímico

De acordo com Lakoff e Johnson (2002), a metonímia é um mecanismo 
da cognição e, assim como a metáfora, não é somente um recurso poético ou 
retórico, e nem, portanto, apenas uma questão de linguagem. 

O conceito mais comum de metonímia, segundo evidencia Paiva 
(2010), está relacionado à ideia de um termo que é substituído por outro, 
estabelecendo uma associação por contiguidade. Barcelona (2009), por sua 
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vez, afirma que não há um consenso entre os estudiosos cognitivistas acerca 
de uma definição para o conceito desse fenômeno. O autor, em específico, 
considera a metonímia como um projeto conceitual dentro de um mesmo 
domínio, no qual o domínio-fonte ativa mentalmente o domínio-alvo. 

Para melhor exemplificar, tem-se a metonímia PARTE PELO TODO, 
enfocada por Lakoff e Johnson (2002). Os referidos autores evidenciam 
a existência de muitas partes que podem acionar um todo. No exemplo, 
“Precisamos de boas cabeças para o projeto”, a partir de “boas cabeças”, 
pode-se inferir que se trata de pessoas inteligentes. Contudo, os autores 
argumentam que é preciso selecionar uma característica particular do sujeito, 
isto é, a inteligência, associando, assim, a cabeça. 

Em face disso, Lakoff e Johnson (2002) advogam que conceitos 
metonímicos, como PARTE PELO TODO, fazem parte do modo como os 
seres humanos agem e pensam em seu cotidiano e, nesses termos, sinalizam 
um caso especial de metonímia que seria ROSTO PELA PESSOA. Esse é um 
exemplo comum e cultural em que, olhando apenas o rosto de uma pessoa, 
a exemplo de uma fotografia, é possível ter uma compreensão metonímica 
de que o rosto representa uma informação básica de como a pessoa é. 
Diferentemente, se fosse apresentado qualquer outra parte do corpo dessa 
pessoa, provavelmente, não se teria essa informação. 

2.1.3 Os modelos de esquemas imagéticos

De acordo com Johnson (1987), os esquemas imagéticos (esquema-I) 
são imagens abstratas que têm relação direta com o movimento corporal 
humano, pois aparecem através da manipulação e interação do corpo com 
o meio. São estruturas armazenadas na memória humana que indicam 
relações espaciais, de movimento, força e equilíbrio. Em consonância 
com essa perspectiva, Lakoff (1987), observa que os esquemas-I estão 
relacionados, basicamente, às experiências corpóreas humanas e estruturam 
conceitos que circulam no mundo a partir das interações sensório-motoras 
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e socioculturalmente construídas. Lakoff (1987) e Johnson (1987) citam os 
esquemas-I do CONTÊINER, PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA, 
ORIGEM/CAMINHO/META, EQUILÍBRO, FORÇA, COMPULSÃO, 
VERTICALIDADE e CHEIO/VAZIO como alguns exemplos dessas 
estruturas.

Um dos estudos, também, de destaque no âmbito da LC sobre os 
esquemas-I é o de Peña Cervel (2012), que os compreende como estruturas 
possuidoras de padrões inter-relacionados, uma vez que os esquemas-I 
mantêm, entre si, uma relação de dependência conceptual. É por isso que a 
autora indica que há os esquemas de nível básico e subsidiários ou dependentes 
como podem ser observados a partir do esquema-I ORIGEM-PERCURSO-
META (básico) que tem os esquemas PERTO-LONGE e CONTATO como 
subsidiários.

É possível observar a relação dos esquemas-I com as metáforas, 
tomando como exemplo a metáfora MAIS É PARA CIMA apresentada por 
Johnson (1987), que está relacionada ao esquema-I da VERTICALIDADE, 
pois essa metáfora estrutura-se a partir da base física CIMA-BAIXO. Nesse 
sentido, Peña Cervel (2012) destaca o aspecto axiológico dos esquemas-I e 
afirma que há “esquemas com dois polos opostos (por ex., a orientação CIMA-
BAIXO associada ao esquema da verticalidade) um deles é positivo e o outro 
negativo [...]”.6 (CERVEL, 2012, p. 73, tradução nossa) Ademais, encontra-
se, também, os polos CHEIO-VAZIO/DENTRO-FORA para o esquema do 
RECIPIENTE.

Cumpre ressaltar que, os esquemas-I estão atrelados à relação corpo-
mente e espaço, como observam Lakoff (1987) e Johnson (1987). Assim sendo, 
os esquemas-I operam em toda e qualquer movimentação humana, já que 
sua base é corpo e tudo está em um lugar, um recipiente (contêiner). Eles 
organizam e estruturam as conceptualizações metafóricas e metonímicas que 
os seres humanos fazem no percurso da vida.

6 No original: “en esquemas com dos polos opuestos (p. ej., la orientación ARRIBA-ABAJO associada al 
esquema de VERTICALIDADE) uno de ellos es positivo y el outro negativo[...]”. (CERVEL, 2012, p. 
73)
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3 CONCEPTUALIZAÇÃO MULTIMODAL

A abordagem dos estudos da conceptualização esteve voltada, durante 
os primeiros anos de pesquisa em LC, para o texto verbal, portanto, eram 
pesquisas sobre a monomodalidade, em detrimento de outros aspectos da 
linguagem. Por outro lado, conforme destacam Kress e Van Leeuwen (1996; 
2001), os seres humanos estão vivenciando uma forte alteração no âmbito do 
uso da linguagem, de modo que têm feito uso de vários formatos de textos, 
nos diversos suportes de publicação, a exemplo de jornais, revistas que têm 
buscado outros modos de apresentação além da escrita.

Em vista disso, Sperandio (2012, p. 296) observa que a multimodalidade 
tem “influenciado diversas áreas de estudos que têm mudado o foco sobre o 
texto exclusivamente verbal para discursos nos quais a linguagem é apenas 
um dos modos comunicativos”. Assim, hoje, os estudos na perspectiva da LC 
buscam compreender a conceptualização, que se dá a partir de quaisquer 
modos comunicacionais ou através da junção de uma variedade de modos 
semióticos que, de acordo com Almeida (2016, p. 102), 

[...] são interconectados pelo(a) conceptualizador(a), em sua 
elaboração e em sua compreensão dos mais diversos textos 
multimodais, logo, o sentido é gerado pelas diferentes pessoas 
conceptualizadoras que promovem a interação desses distintos 
modos semióticos, já que os multimodais são constituídos pela 
interconexão de semioses diversas. É, por conseguinte, multimodal 
qualquer texto em que o(a) conceptualizador(a) utiliza mais de 
um modo semiótico, em sua elaboração, e os interconecta para a 
sua compreensão, de tal modo que, por exemplo, o modo visual 
não é entendido como algo dependente do verbal. 

Como é fácil observar, é nos entrecruzamentos de modos que os textos 
multimodais são construídos. Há, então, de reconhecer esse princípio como 
norteador das compreensões e dos elementos de conceptualização que os 
textos multimodais podem licenciar.
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Pautando-se nessa assertiva e na proposta da TMC, desenvolvida 
por Lakoff e Johnson (1980), Forceville (2009) expõe a abordagem da 
multimodalidade da metáfora, ampliando os estudos da metáfora monomodal 
– aquela que se apresenta através, apenas, de um modo de linguagem – para a 
metáfora multimodal, que apresenta a perspectiva de que a metáfora pode ser 
licenciada por diferentes modos a exemplo do verbal e não verbal. Isso porque 
são vários os modos semióticos – visual, pictórico, sonoro, olfativo, gustativo 
e tátil – que se movem para a criação e compreensão das conceptualizações. 
Nessa esteira, encontram-se alguns estudos voltados para compreender a 
conceptualização multimodal, como destaca Almeida (2016; 2018).

Almeida (2016, p. 102) observa que os processos metafóricos, 
metonímicos e esquemo-imagéticos “tornaram-se objetos de estudos 
fundamentais para quem visa a entender como a humanidade erige o mundo, 
como é capaz de gerar e de compreender a significação, em consequência, 
como é capaz de agir no mundo”. Assim, os seres humanos, comumente, 
utilizam vários modos semióticos, nesses processos, embora a maioria dos 
estudos dedique-se, com maior ênfase, a compreender a conceptualização 
metafórica, em detrimento da identificação dos comportamentos metonímicos, 
nessas conceptualizações, como observa Paiva (2010).

Sob a influência desse pensamento, Almeida (2016, p. 105) destaca que: 

Com o desenvolvimento de estudos sobre a metonímia na 
multimodalidade, ficou constatado que as imagens podem 
funcionar como ponto de referência para, cognitivamente, 
ativarem outra imagem ou manifestação linguística.[...] a 
metonímia multimodal é aquela em que, em um mesmo MCI, 
veículo e meta são ativados por diferentes modos, enquanto, 
na metonímia monomodal, ambos seriam acionados por 
um mesmo modo. Logo, na multimodalidade, diferente da 
monomodalidade, a entidade conceptual, o veículo, promove 
acesso mental a outra entidade conceptual, o alvo, em um 
mesmo Modelo Cognitivo Idealizado (doravante, MCI), através 
de modos distintos. 
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Pautando-se nessas assertivas, reconhece-se a multimodalidade 
na composição de alguns textos que são, por natureza, metafóricos e/ou 
metonímicos e, assim, instanciam leituras, interpretações e compreensões 
diversas.  Feitas as considerações sobre o norte teórico, a seguir, serão postas 
algumas considerações sobre o Facebook, rede social onde os memes têm 
ampla circulação. 

3.1 O Facebook: espaço para viralização de memes

O início do século XXI é marcado, entre outras coisas, pela revolução 
comunicativa promovida pelas redes sociais digitais que têm oferecido, a 
todo o momento, uma gama de possibilidades de uso da linguagem. Dentre 
elas, encontra-se o Facebook que é uma das redes sociais mais utilizadas pela 
sociedade, pois permite acesso livre das pessoas maiores de idade, das mais 
variadas formas. Conforme Páscoa (2012, p. 14), as comunidades e páginas 
disponíveis, no Facebook, possibilitam o ingresso de pessoas que interagem, 
em sua maioria, a partir de suas afinidades e das temáticas apresentadas. 
Ademais, é uma rede social que possibilita a propagação de textos que são 
compostos por diversos meios semióticos inter-relacionados e seus usuários 
exploram a linguagem multimodal de forma dinâmica e fluida, como a que se 
encontra nos memes.

A discussão sobre memes foi colocada em pauta, quando o biólogo 
Richards Dawkins, no livro O Gene egoísta, publicado no ano de 1976, 
apresentou os memes como replicadores culturais, fazendo uma analogia aos 
genes que, de acordo com o autor, podem reproduzir suas cópias, durante 
várias gerações. Assim, também, seriam as ideias que buscam atingir o maior 
número de pessoas que as utilizam e, como consequência, as reproduzem, 
atingindo, cada vez mais, um maior número de pessoas. 

No entanto, o estudo que se empreende, neste capítulo, se dá a partir 
de memes de internet que, conforme Almeida (2018, p. 300), “circulam 
viralmente na internet, sendo frutos da modernidade líquida, pensada conforme 
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postula Bauman (2007), e surgem a partir dos novos usos da linguagem no 
ciberespaço”. Assim, os produtores de memes de internet exploram o espaço 
virtual para compor e divulgar ideias sobre a realidade circundante, já que, 

[..] são criados a partir de situações do cotidiano que se destacam, 
nos diversos meios de comunicação das sociedades; acham-se 
na esfera da comicidade, mas não se fixam aí, uma vez que 
ultrapassam, sendo parte, também, do campo da ironia; assim, 
os memes são, também, críticas de práticas sociais. (ALMEIDA, 
2018, p. 301)

Em vista disso, compreende-se que os memes são textos que versam 
sobre a cotidianidade, de forma a expressá-la em suas particularidades, 
incorporando aspectos críticos e cômicos sobre essa realidade circundante. Para 
tanto, os memes se valem da multimodalidade para sua composição, através 
de um jogo semiótico inter-relacional. Assim, os seres humanos recorrem ao 
modo verbal, acrescido de imagens, sons e gestos para produzirem esses textos 
que reúnem movimento, informação e o contexto sócio-histórico-político-
ideológico e, por muitas vezes, utilizam-se do Facebook para se apresentarem. 

Na próxima seção, será apresentado o percurso metodológico utilizado 
para atender ao objetivo de compreender a conceptualização do professor em 
meme.

4 O PERCURSO METODOLÓGICO

A abordagem metodológica deste estudo caracteriza-se como 
qualitativa, exploratória, descritiva e interpretativa. O corpus é composto 
por um meme publicado no Facebook, na página Pedagogia Brasil,7 como 
anteriormente já informado. A coleta do meme apresentado no estudo foi feita 

7 Pedagogia Brasil – página acessada através do link: https://www.facebook.com/PedagogiaBrasil/
community/. Possui 824 mil curtidas e 821 mil seguidores até o mês de novembro de 2018. Nas 
informações sobre a página, encontramos que ela foi lançada em 1º de maio de 2011; tem como 
missão, segundo informações constantes da página, levar conhecimento para estudantes e profissionais 
de educação e oferecer cursos e serviços que venham a contribuir para a formação profissional. Suas 
publicações podem ser copiadas em outras páginas/blogs, desde que citada a fonte.
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em outubro de 2018, mês em que se comemora o dia do professor, quando, 
possivelmente, foram encontrados textos que apresentaram conceptualizações 
do professor. Para atingir o objetivo proposto, foi feita uma busca, na referida 
página, a fim de selecionar o meme. Logo após, fez-se a identificação dos 
domínios da experiência utilizados para a conceptualização e dos MCIs 
metafóricos, metonímicos e esquemo-imagéticos licenciados pela relação 
verbo-imagética do texto. Empreendeu-se, na sequência, a interpretação 
desses mecanismos de conceptualização para o professor no meme em pauta, 
que serão apresentados na próxima seção.

  
5 ESTUDO DO MEME

Nesta seção, serão apresentadas como se deram as formas de 
conceptualização do professor, no meme em pauta.

Figura 1: Meme 1-Professor galo

Fonte: PEDAGOGIA BRASIL (2018).
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Nesse meme, o professor é conceptualizado como uma ave, sendo 
feita a conceptualização por meio da metáfora mais específica PROFESSOR 
É GALO. Essa metáfora encontra-se subordinada a uma mais geral SER 
HUMANO É AVE que, por sua parte, acha-se em inter-relação com a metáfora 
conceptual SER HUMANO É ANIMAL IRRACIONAL. O domínio-fonte, 
ave, foi instanciado pela linguagem pictórica, com a apresentação de um 
galo com andar imponente, como se estivesse dando passos para frente. Já o 
domínio-alvo foi possível acessar por meio do item lexical professor, que aparece 
no alto da imagem, em letras versais, além de estarem maiores que as demais, 
permitindo o acionamento metonímico TAMANHO DA LETRA PELA 
ATENÇÃO e a metáfora orientacional MAIS É PARA CIMA. Essa relação 
entre os modos verbal e imagético que instancia os referidos processamentos 
metafóricos e metonímicos, antes citados, associa-se ao professor por colocar 
em evidência o nível de atenção que ele deve ter. 

A postura do galo-professor somada ao texto verbal “volte para 
casa sempre de cabeça erguida” instanciam a metáfora orientacional BOM 
É PARA CIMA que indica uma base física e social (LAKOFF; JONHSON, 
2002; 1980), possibilitando-se acionar, também, a metáfora CONTROLE É 
PARA CIMA, já que é possível inferir que o conselho dado, ao galo-professor, 
é que volte para casa sem levar em consideração o que, possivelmente, esteja 
sentindo (chateação), demonstrando o equilíbrio, diante da situação, seja ela 
boa ou ruim, sua  cabeça deve estar erguida e seu olhar para frente, assim, 
demonstrará seu controle emocional.

Ocorre, também, uma conceptualização metonímica do tipo CAUSA-
EFEITO, isso considerando que foi o dia de trabalho do galo-professor que o 
deixou meio depenado. Pode-se, através da observação de sua cabeça erguida 
e da sua elegância, inferir que o professor busca demonstrar que não se deixou 
abater pelo seu árduo dia de trabalho, o que permite ativar a metonímia mais 
específica POSTURA FÍSICA POR SENTIMENTO.

Esses processamentos metafóricos e metonímicos estão estruturados 
pelos esquemas-I ORIGEM-PERCURSO-META, pois o galo-professor está 
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voltando para casa, depois de um dia de trabalho, como se pode observar a 
partir do texto imagético. Através da expressão verbal “Volte para casa sempre 
de cabeça erguida”, somado a imagem da postura do galo-professor, encontra-
se o esquema-I da VERTICALIDADE com destaque para o polo CIMA, já 
que é para o galo-professor voltar para casa de cabeça erguida e assim ele 
se mostra. Infere-se que há, também, o esquema-I do EQUILÍBRIO e o de 
FORÇA, mais especificamente, COMPULSÃO, instanciado pela sua força 
interior somada às convenções sociais para que o professor não desanime, 
diante das agruras da profissão, o que se identifica pela expressão verbal e a 
postura do galo.

No caso em estudo, pode-se inferir que o galo participava de uma 
rinha – a sala de aula – de onde teria saído. Esse é o motivo de ele se apresentar 
com esse aspecto cansado. Para compreender a utilização de um galo como 
animal acionado para conceptualizar o professor, faz-se necessário acessar 
o conhecimento enciclopédico para recobrar que ele é o macho da galinha, 
possui bicos fortes e rígidos, uma crista vermelha que se destaca, possui grandes 
esporões que servem como instrumento de defesa aos possíveis ataques que 
sofra. É dono de um canto único que o caracteriza e o faz ser encontrado tanto 
pelos humanos como por seus companheiros galos.

Na cultura popular, o galo é compreendido como bravo, corajoso, 
crente, leal e livre. Para Damata e Soárez (1999), no meio social, o galo possui 
uma “voz de comando”, é o arauto para o novo dia, despertando as pessoas 
para mais um dia de trabalho. Com sua voz autoritária de patrão, convoca 
para a luta, para a labuta diária, relacionando-se, assim, ao acordar e ao 
deixar a cama; no caso do meme em tela, a referência é feita ao retorno do 
professor para casa depois do exaustivo dia de aula. Pode-se inferir que foi 
feita uma projeção desses conhecimentos sobre o galo (domínio-fonte) para 
o professor (domínio-alvo), assim compreendido pela junção dos elementos 
verbais e pictóricos expressos no texto.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa amostra de estudo de texto multimodal, foi possível 
observar as inter-relações entre as várias semioses para composição do meme 
e a conceptualização. Ademais, pode-se visualizar os domínios experienciais 
animal irracional e ser humano, de onde emergiram as conceptualizações para 
o professor e, também, como os MCIs metafóricos, metonímicos e esquemo-
imagéticos se apresentaram. Como aqui já assinalado, esses domínios, 
licenciaram a metáfora geral SER HUMANO É ANIMAL IRRACIONAL e, 
de forma específica, e não convencional, a metáfora PROFESSOR É GALO, 
além das metáforas orientacionais MAIS É PARA CIMA e CONTROLE É 
PARA CIMA. No que concerne às metonímias, foi identificada a metonímia 
geral ANIMAL IRRACIONAL POR SER HUMANO, assim como 
TAMANHO DA LETRA PELA ATENÇÃO, CAUSA-EFEITO e POSTURA 
FÍSICA POR SENTIMENTO. Esses processamentos foram estruturados 
pelos esquemas-I ORIGEM-PERCURSO-META, VERTICALIDADE, 
EQUILÍBRIO, FORÇA, mais especificamente, COMPULSÃO. 
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REFORMA TRABALHISTA 
E METÁFORAS EM JORNAIS BAIANOS: 
UMA ABORDAGEM SOCIOCOGNITIVA 
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1 PALAVRAS INICIAIS
 
As experiências individuais e coletivas, de acordo com Silva (2013), 

fundamentam os mapeamentos metafóricos e metonímicos, através dos quais 
emerge o processo de conceptualização. Objeto da Linguística/Semântica 
Cognitiva, a conceptualização se dá a partir da construção cognitiva do 
significado, por meio da experienciação do mundo. (LAKOFF; JOHNSON, 
2002) Nesse sentido, atentando-se para as relações de trabalho, bem como 
para as proposições de alterações, através do Projeto de Lei nº 6787/2016, 
no ordenamento jurídico que as regulava desde a Consolidação das Leis de 
Trabalho (CLT), em 1943, objetivou-se investigar a emergência de Metáforas 
Conceptuais e Esquemas de Imagem em notícias publicadas, entre os anos de 
2016 a 2019, por jornais baianos.

Essas regulamentações propostas nos âmbitos trabalhista e econômico, 
sancionadas em 13 de julho de 2017, por meio da Lei nº 13.467, estão integradas 
a uma variedade de fatores contextuais, entre esses o social, o qual pode 
implicar em conceptualizações metafóricas, como dispõe Kövecses (2010), a 
partir dos padrões de uma comunidade. Desse modo, faz-se necessário pontuar 
que a Reforma Trabalhista fora abordada por diferentes sujeitos sociais/
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conceptualizadores tanto em uma perspectiva neoliberal, considerando “a 
modernização das relações trabalhistas, visando sua adequação às novas 
condições de um setor produtivo” (FERRER; OLIVEIRA, 2019, p. 123), 
como em um meio de debilitação das circunstâncias de trabalho no Brasil. 
Sendo assim, optou-se por apresentar e analisar as conceptualizações, a partir 
de pronunciamentos de integrantes do governo em voga e de especialistas da 
área econômica, destacados pela mídia jornalística.

O trabalho realizado justificou-se por evidenciar o processo de 
conceptualização de um evento socioeconômico e político, para compreender 
como os sujeitos/conceptualizadores metaforizam essa experiência. Buscou-
se, neste estudo, responder, portanto, quais metáforas conceptuais alicerçam 
as conceptualizações evidentes em notícias referentes à reforma trabalhista. 
Para tal, constituiu-se um corpus formado por expressões metafóricas coletadas 
em três matérias oriundas de jornais baianos, entre 23 de dezembro de 2016 
e 26 de maio de 2019.

O estudo foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa, com 
viés descritivo-interpretativo e documental. Levaram-se em consideração, 
como aporte teórico-metodológico, preceitos da Linguística/Semântica 
Cognitiva, mais especificadamente, da Teoria da Metáfora Conceptual e da 
Teoria dos Esquemas de Imagem. Desse modo, foram mapeadas metáforas 
conceptuais, como POLÍTICA É GUERRA, TRABALHO É RECURSO, 
BRASIL É COMPETIDOR. Essas metáforas estão estruturadas a partir do 
Esquema de Imagem ORIGEM-PERCURSO-META.

O texto, que ora se inicia, além dessas considerações, estrutura-se 
da seguinte maneira: “Preceitos teóricos: algumas considerações”, que, por 
sua vez, subdivide-se em: “A Metáfora Conceptual no âmbito da Linguística 
Cognitiva”; e “Os Esquemas de Imagem”. Apresentam-se, em seguida, os 
“Caminhos metodológicos” adotados; seguidos do “Estudo das ocorrências”, 
organizado a partir dos domínios-fonte identificados: Domínio da GUERRA; 
Domínio da ECONOMIA; e Domínio da COMPETIÇÃO. Por fim, realizam-
se as “Considerações finais” e apresentam-se as “Referências”.
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2 PRECEITOS TEÓRICOS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Nesta seção, serão apresentados os pressupostos teóricos que embasam 
este estudo. Partiu-se dos conceitos da Metáfora Conceptual e conclui-se com 
uma breve discussão sobre a Teoria dos Esquemas de Imagem, fundamentos 
que integram a Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados e, por conseguinte, 
os estudos da Linguística/Semântica Cognitiva.

2.1 A Metáfora Conceptual no âmbito da Linguística Cognitiva

A metáfora, conforme Eco (2013), por problemas de tradução1 até 
meados do século XX, era, tradicionalmente, concebida como um ornamento 
linguístico, utilizado, apenas, no discurso poético e retórico. Com a virada 
pragmática, no final da década de 1970, surgiu a Linguística/Semântica 
Cognitiva no âmbito dos estudos científicos sobre a linguagem, dando uma 
nova abordagem ao fenômeno metafórico, passando a considerar o cognitivo 
e, também, o contexto sócio-histórico-cultural na construção do significado. 

Com a obra seminal Metaphors we live by, publicada em 1980, por Lakoff 
e Johnson, inspirada pelos estudos iniciados por Reddy (1979), são analisadas 
expressões linguísticas e, assim, é proposta a existência de um sistema 
conceptual metafórico subjacente à linguagem, que influencia a produção de 
significados e a forma de compreender o mundo.

Desde então, os estudos em Linguística/Semântica Cognitiva passaram 
a considerar a linguagem como forma de conhecimento interconectada com as 
experiências humanas de mundo. Nessa perspectiva teórica, está a Semântica 
Cognitiva que, a partir do pressuposto básico de que as compreensões são 
instanciadas através do corpo, cérebro e experiência no mundo, busca 
investigar os sistemas conceituais, os significados e as inferências. Em outras 

1 Conforme os estudos de Humberto Eco (2013, p. 103) sobre o signo e a interpretação, “[...] a maior 
contribuição dada por Aristóteles à teoria da metáfora constitui em sublinhar o seu valor cognitivo. 
[...] Não existe na Idade Média uma teoria da metáfora como um instrumento de conhecimento, 
pelo menos não no sentido aristotélico em questão. E a resposta, que tentaremos documentar, é que 
os autores medievais não só tiveram acesso à Poética e à Retórica muito tardiamente, mas, também, 
conheceram esses textos por meio de traduções bastante equívocas [...]”
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palavras, a Semântica Cognitiva defende que os sentidos são produzidos 
tendo como base a corporificação, especialmente, através das capacidades 
perceptuais e motoras. 

Essa nova concepção de metáfora proposta por Lakoff e Johnson 
(2002) ficou conhecida como a Teoria da Metáfora Conceptual e fundamenta-
se na hipótese de que “nosso sistema conceptual ordinário, em termos do 
qual pensamos e agimos, é basicamente de natureza metafórica”. (LAKOFF; 
JOHNSON, 2002, p. 3)

Conforme os preceitos da Teoria da Metáfora Conceptual, a 
metáfora é constituída por dois domínios de experiência: um domínio A, 
denominado domínio-fonte, que normalmente é concreto e que faz parte da 
nossa experiência de mundo; e um domínio conceptual B, denominado de 
domínio-alvo, que é, em geral, mais abstrato e necessita de estruturação para 
ser compreendido. O domínio-fonte e o domínio-alvo são relacionados através 
de uma projeção metafórica que é ativada naturalmente, através de uma 
associação estrutural que liga A a B. O resultado do processo de estruturação 
da metáfora é o mapeamento dos conceitos provenientes dos dois domínios. 
Dessa forma, a compreensão da metáfora se dá na realização do mapeamento 
entre os domínios da experiência.

Kövecses (2010) pontua que os domínios-fonte mais comuns no 
mapeamento metafórico são relacionados ao CORPO HUMANO, ANIMAIS, 
PLANTAS, COMIDAS e FORÇA e os domínios-alvo mais comuns envolvem 
categorias conceptuais como EMOÇÃO, MORALIDADE, PENSAMENTO, 
RELAÇÕES HUMANAS e TEMPO. Nesse sentido, o autor defende, assim 
como Lakoff e Johnson (2002), que as metáforas conceptuais estão relacionadas 
às experiências humanas corporificadas, ou seja, que o significado linguístico 
é corporificado e emerge a partir da capacidade biológica e das experiências 
físicas e socioculturais, sendo essenciais no nosso processamento cognitivo.

As metáforas conceptuais se manifestam através de expressões 
linguísticas metafóricas, ou seja, o uso dessas expressões possibilita o acesso às 
metáforas conceptuais que lhes são subjacentes.
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2.2 Os esquemas de imagem

Os esquemas de imagem são padrões esquemáticos de imagens, 
entendidos como representações das nossas experiências na interação com o 
ambiente ao nosso redor. De acordo com Johnson (1991), essas imagens são 
cinestésicas, pois envolvem, de maneira específica, a nossa movimentação no 
espaço, sendo tais imagens consideradas autônomas em relação à fonte de sua 
projeção e tidas como essenciais no processo de conceptualização.

Para Johnson (1991, p. 14, tradução nossa), o esquema de imagem é 
“um padrão recorrente e dinâmico de nossas interações perceptivas e programas 
motores que proporcionam coerência e estrutura a nossa experiência”.2 Essa 
definição está relacionada à ideia de significado corporificado, considerando 
que os esquemas emergem, no sistema conceptual humano, a partir dessa 
base corporal que é constituída por nossa experiência sensorial e perceptual, 
conforme atuamos e nos movimentamos no mundo, caracterizando tais 
esquemas, de forma relevante, através da corporeidade.

Esses esquemas se constituem em padrões esquemáticos que 
refletem domínios, por exemplo: RECIPIENTE, TRAJETÓRIA, FORÇA, 
EQUILÍBRIO, PARTE/TODO, LIGAÇÃO, CENTRO/PERIFERIA, 
EM CIMA/EMBAIXO, FRENTE/TRÁS, entre outros. De acordo com 
Lakoff (1987), tais esquemas são considerados abstratos, tendo em vista que 
correspondem a padrões resultantes de experiências corpóreas que se repetem 
e são a base de nossos conceitos mais fundamentais, sendo armazenados e 
estabelecidos antes mesmo de a criança produzir linguagem.

Os esquemas de imagem são metaforicamente elaborados para a 
conceptualização de várias categorias abstratas. (LAKOFF; JOHNSON, 
2002) Dessa forma, estruturam modelos cognitivos complexos, a partir da 
experiência espacial e são projetados para domínios conceptuais abstratos 
através de metáforas. Nesse sentido, os esquemas de imagens são considerados 
basilares para a organização do conhecimento e do pensamento sobre o 

2 Texto Original: “a recurring, and dinamic pattern of  our perceptual interactions and motor programs 
that gives coherence and structure to our experience”.
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mundo a partir das experiências vivenciadas. Segundo Lakoff (1987), 
certos conceitos são provenientes de esquemas de imagens e tais esquemas 
podem ser domínio-fonte para a correspondência metafórica na Teoria da 
Metáfora Conceptual. 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS

A metodologia utilizada neste trabalho, quanto à sua natureza, 
é de caráter qualitativo, pois buscou investigar, estudar e compreender um 
fenômeno bio-cognitivo-sócio-histórico-cultural, as metáforas conceptuais 
instanciadas em textos da mídia jornalística sobre a Reforma Trabalhista, 
levando em consideração o contexto social, cultural, histórico, político e 
ideológico. 

Ademais, a Semântica Cognitiva, com seus arquipélagos teóricos, 
assume uma postura de realismo corpóreo, de mente corporificada, ou seja, 
a construção do significado se dá através das relações experienciais que 
o ser humano vivencia constantemente. (ALMEIDA; SANTANA, 2019; 
SANTANA, 2019; JOHNSON, 1991) Desse modo, o método empregado 
numa pesquisa dessa área precisa estar articulado aos pressupostos teóricos que 
a embasam, considerando o seu caráter interdisciplinar. Pois, como a pesquisa 
é qualitativa de paradigma interpretativista (ZANOTTO, 2014; DENZIN; 
LINCOLN, 2006), ao estudar as ocorrências que compõem o corpus, foram 
acionadas outras áreas do conhecimento da Sociologia e da Economia para 
melhor compreendermos o fenômeno estudado.

Os dados que compõem o corpus foram coletados da seguinte forma: 
utilizando o buscador do navegador Google Chrome, foram digitadas as 
seguintes palavras “reforma trabalhista jornais da Bahia”. Em seguida, 
foram coletadas algumas matérias vinculadas aos jornais A Tarde e Correio 
da Bahia.3 Foi feita, também, a leitura das matérias jornalísticas, buscando 

3 Os jornais A Tarde e Correio da Bahia circulam no estado da Bahia desde o século XX, o primeiro foi 
fundado em 15 de outubro de 1912 e, o segundo, em 20 de dezembro de 1978. As duas mídias dispõem de 
plataformas digitais de acesso gratuito, através das quais foram coletadas as ocorrências para este estudo.
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identificar expressões linguísticas que instanciam metáforas conceptuais. Em 
decorrência do espaço destinado à escrita deste capítulo, serão apresentados 
os resultados alcançados com o estudo de quatro ocorrências levantadas no 
corpus. Além disso, de acordo com Almeida e Santana (2019), a pesquisa em 
Semântica Cognitiva deve valorizar a qualidade do corpus em detrimento da 
quantidade de dados, pois, segundo as autoras, há um padrão de organização 
nos modelos metafóricos, variando em nível linguístico, mas se mantendo em 
nível conceitual. 

As ocorrências estão organizadas por domínios experienciais, pois, 
acredita-se que, partindo do domínio experiencial, ficará evidente para o leitor 
compreender quais aspectos foram acionados na construção dos sentidos 
presentes nas expressões metafóricas estudadas. Essas foram referenciadas 
com a seguinte notação: nome do jornal onde a ocorrência foi coletada, ano 
de publicação, sem apresentação de paginação por se tratem de textos on-line, 
por exemplo, (Jornal A Tarde, 2017).

Apresentado o desenho metodológico da pesquisa realizada, expõe-se 
o estudo do corpus na seção seguinte.

4 ESTUDO DAS OCORRÊNCIAS

No ano de 2017, durante o governo de Michel Temer, o tema da 
Reforma Trabalhista, proposto e defendido pelo governante, tornou-se 
um dos assuntos mais comentados e discutidos nos mais diversos veículos 
de comunicação. Desde os primeiros pronunciamentos, que propunham 
a realização de tal reforma até a sua votação, aprovação e pós-aprovação, 
uma diversidade de comentários, críticas e opiniões de políticos, governantes 
e autoridades eram divulgados nas diversas mídias, pelo país afora, e foram 
estampados nas notícias dos jornais, cujas conceptualizações apresentadas 
são o foco de interesse neste trabalho. Dessa forma, várias compreensões da 
Reforma Trabalhista foram produzidas e veiculadas nesses periódicos baianos, 
as quais serão apresentadas a seguir.
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4.1 Domínio da guerra

O conceito de guerra está relacionado aos conceitos de combate, 
batalha, luta, briga ou confronto. Consiste na interrupção de um estado de paz 
e do confronto entre povos, com diversos tipos de armas, e, consequentemente, 
mortes.

Clausewitz (1984) estabelece uma relação entre guerra e política e 
pontua que a guerra, por não ser autônoma, é a extensão da política que, 
por sua parte, determina o caráter da guerra estabelecendo as condições de 
como ela será executada, constituindo-se, assim, um direcionador de maior 
hierarquia. Nessa perspectiva, o autor afirma que “a guerra é meramente a 
continuação da política por outros meios” (CLAUSEWITZ, 1984, p. 91) e 
defende que é considerada como ato ou instrumento da política.

Ao pensarmos em guerra, acionamos elementos, como: violência, luta, 
enfrentamento, ataque, defesa, submissão, morte, estratégia etc., observados 
na compreensão da reforma trabalhista, conforme pode ser verificado na 
ocorrência (1):

(1) Maia nega que derrota da reforma trabalhista mata reforma 

da previdência. (JORNAL A TARDE, 2017, grifos nossos)

Nessa ocorrência, podemos observar os apontamentos do jornalista 
sobre a fala de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, estando 
como presidente da República em exercício à época dessa ocorrência, 20 de 
junho de 2017. Nela, verificamos que o domínio-fonte GUERRA é acionado 
a partir dos itens léxicos “derrota” e “mata” que indicam ações típicas de 
uma guerra, sendo utilizados nessa manchete para tratar sobre a votação da 
Reforma Trabalhista. O uso desses verbos indica a necessidade de agir como 
em uma guerra, a existência de inimigos e cria um cenário bélico, possibilitando 
a compreensão do processo político em torno da Reforma Trabalhista como 
um campo de guerra.
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Em relação a esse uso linguístico, pelo político em questão, é 
importante retomar os estudos de Lakoff e Johnson (2002) que pontuam que a 
seleção de metáforas pode indicar os valores assumidos pelo conceptualizador 
e a compreensão de dada realidade empírica. Dessa maneira, na ocorrência 
(1), as pistas lexicais apontam a ideologia e os valores defendidos pelo político 
ao utilizar um vocabulário bélico para falar sobre a Reforma Trabalhista. 
Nesse contexto, os itens lexicais “derrota” e “mata” instanciam a metáfora 
POLÍTICA É GUERRA, a partir do seguinte mapeamento: Reforma 
Trabalhista é guerreiro derrotado e Reforma da Previdência é guerreiro morto.

Essa compreensão é estruturada pelo esquema de imagem ORIGEM-
PERCURSO-META, acionado por “derrota da reforma trabalhista mata 
reforma da previdência”, apontando para a existência de uma trajetória 
realizada, estando o foco no PERCURSO. Há, também, o esquema de imagem 
LIGAÇÃO ativado por “derrota da reforma”, tendo em vista que vincula 
a derrota à reforma. Temos, ainda, o esquema de imagem PROCESSO, 
acionado por “derrota” e “mata”, considerando que indicam mudança de 
estado.

Ademais, vale a pena destacar que, na ocorrência (1), há a presença da 
personificação de entidades não humanas, como a Reforma da Previdência, 
através do uso dos itens léxicos “derrota” e ‘mata’ que atribuem, a uma 
entidade não viva, uma capacidade inerente aos seres vivos, a possibilidade 
de ser derrotado e de morrer. Apresentada a conceptualização metafórica 
POLÍTICA É GUERRA, na sequência, será exposta uma discussão sobre as 
conceptualizações feitas a partir do domínio-fonte ECONOMIA.

4.2 Domínio da economia

Considerando o corpus de estudo deste trabalho, observou-se que 
o discurso econômico apresenta diversas metáforas conceptuais, pois, 
para tornar mais claro e evidente os sentidos de determinados conceitos 
pertinentes à área, são projetados nos conceitos econômicos, nesses termos, 
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os conhecimentos acerca de outros domínios experienciais. É muito comum, 
por exemplo, ver em noticiários o termo “crise econômica” ser relacionado ao 
domínio experiencial da doença. (SILVA, 2013)

Sendo assim, é muito comum, no campo do discurso econômico, a 
utilização de itens léxicos como trabalho, recurso, investimentos, cortes, ajustes, 
recessão, entre outros. Esses itens léxicos, quando noticiados em determinados 
jornais, buscam mostrar aos leitores/telespectadores a situação econômica do 
país. Mas, é preciso ficar atento à questão da ideologia4 que está por trás do 
jornal que veicula a notícia, pois, como se sabe, uma metáfora, ao tomar o 
status de verdade (LAKOFF; JOHNSON, 2002), sendo disseminada em meio 
à massa populacional, pode causar muitas consequências que, pensando na 
Reforma Trabalhista, teve impactos negativos para os trabalhadores.

Na ocorrência a seguir, evidencia-se um trecho extraído de uma 
matéria do jornal A Tarde em que um especialista da economia, contrário à 
Reforma Trabalhista, analisa os impactos dela para a sociedade.

(2) O empresariado sabe que não pode eliminar o trabalho, pois ele enriquece 
com a força de homens e mulheres, mas se ele consegue reduzir e eliminar 
direitos, e há uma massa de trabalhadores disponíveis para servir 
ao capital, você tem, paralelamente à exploração do trabalho, 
uma enorme precarização nessas relações, desemprego, e todas 
consequências nefastas que disso decorre, [...]. (JORNAL A 
TARDE, 2019, grifos nossos)

 
Na expressão linguística destacada, afirma-se a impossibilidade de 

eliminar o trabalho, pois ele possibilita o enriquecimento do empresariado, com 
a força de homens e mulheres. Essa ocorrência permite acionar o domínio-fonte 
RECURSO, sendo os itens léxicos “trabalho”, “força de homens e mulheres”, 

4 Conforme Silva (2013, p. 13), “A ideologia é uma dimensão crucial da metáfora [...]. De fato, a metáfora 
desempenha funções ideológicas tanto no sentido geral de ideologia de um conjunto de normas e 
valores explícitos ou implícitos que orientam os modos de agir e viver, como no sentido mais restrito 
de relações sociais de poder. A ideologia compreende tanto aspectos conscientes como inconscientes 
e as ideologias explícitas estão intimamente relacionadas com as conceptualizações convencionais 
partilhadas por determinado grupo social. [...]”.
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“reduzir e eliminar direitos” que são instanciados enquanto recurso para o 
aumento dos lucros dos empresários. A partir desse mapeamento, é possível 
inferir a metáfora conceptual TRABALHO É RECURSO. 

Nesse sentido, a Reforma Trabalhista, ao flexibilizar os direitos 
consolidados pela CLT, trazendo em suas alterações a validação do 
“combinado” sobre o legislado, num país onde o abismo social e a discrepância 
de divisão de renda são fortemente marcadas, possibilita ao empregador 
ofertar ao candidato uma vaga de trabalho com o mínimo de direitos possível 
e extrair o máximo de lucro da força de trabalho desse empregado.

Considerando, então, que para a Semântica Cognitiva, o significado 
é perspectivista, infere-se que o trabalho, compreendido em termos de 
recurso, possibilita a discussão sobre a necessidade de uma reestruturação 
das leis trabalhistas. Essa reestruturação, conforme a ocorrência, possibilitou 
ao empresariado lograr benefícios, porque, a partir do momento em que o 
empregador é menos onerado com direitos trabalhistas, flexibiliza-se as 
relações de trabalho.

Vê-se outra ocorrência que ilustra essa situação:
 

(3) Mostro, por exemplo, que o setor de serviços, por exemplo, 
de call center, hotelaria, motoboy, aplicativo de motorista 
particular, enfim, toda essa gama de trabalhadores que não para 
de expandir-se em todo o mundo tornou-se altamente lucrativa, 
mas que exige dos governos que os trabalhadores não tenham seus direitos. 
(JORNAL A TARDE, 2019, grifos nossos)
 

A ocorrência mencionada novamente licencia a referida metáfora 
conceptual TRABALHO É RECURSO, pois os setores empresariais de 
aplicativos e call centers lucram com a perda de direitos dos trabalhadores que 
desempenham funções de atendimento ou entrega dessas empresas. E isso está 
fundamentado nos dispositivos da Reforma Trabalhista, com a legalização do 
trabalho intermitente, modalidade em que o empregado ganha pelas horas de 
trabalho, e essas não são fixas, como no caso dos entregadores de aplicativo, 
que ganham por entrega, e não têm direito à assistência por parte da empresa, 
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em caso de acidente de trabalho. Isso ratifica o sistema capitalista, que objetiva 
sempre o lucro, mesmo que para atingi-lo seja necessário sacrificar os direitos 
dos trabalhadores, como foi o caso da Reforma Trabalhista no Brasil.

A compreensão da metáfora conceptual TRABALHO É RECURSO 
se dá através do esquema de imagem ORIGEM-PERCURSO-META, 
acionado por “não para de expandir-se em todo o mundo tornou-se altamente 
lucrativa”, indicando uma trajetória realizada, cujo foco está no PERCURSO, 
sendo instanciado por “exige dos governos que os trabalhadores não tenham 
seus direitos”.

4.3 Domínio da competição
 
No processo de conceptualização, pode-se compreender, de acordo com 

Lakoff e Johnson (2002, p. 87), uma “variedade de experiências concernentes a 
entidades não-humanas em termos de motivações, características e atividades 
humanas”. Desse modo, assim como em (1), verifica-se, na ocorrência (4), 
a metáfora ontológica BRASIL É COMPETIDOR, que está diretamente 
ligada aos domínios da COMPETIÇÃO e da ECONOMIA, visto que a 
competição referida na expressão metafórica está atrelada a um novo modelo 
proposicional das relações de trabalho e, assim, às estratégias competitivas da 
economia em escala mundial:

 
(4) Temer comemora reforma trabalhista e diz que lei deixará país 

mais competitivo. (CORREIO DA BAHIA, 2017, grifos nossos)

 
Segundo Luttwak (1996), do início dos anos 1970 aos tempos atuais, 

intensificaram-se as competições entre as instituições econômicas. Desse modo, 
ainda de acordo com o autor, a busca pela eficiência econômica, frente à face 
do capitalismo, manifesta-se de forma selvagem e justifica-se pelas beneficies à 
sociedade. As proposições de modificações das relações trabalhistas, de acordo 
com Ferrer e Oliveira (2019, p. 121), ancoram-se, também, no “quadro de 
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reestruturação produtiva da ordem econômica mundial [...] [e] surge[m] como 
discurso apto a, supostamente, promover o crescimento do país e reverter o 
contexto de crise/recessão econômica”.

Nesse sentido, o conceptualizador, valendo-se do pronunciamento 
do então presidente da República Michel Temer, evidencia a personificação 
do país e a sua integração a uma competição de produtividade capitalista, 
ainda que exproprie do trabalhador direitos e garantias consagrados pela 
Constituição Federal.

Considerando, então, enquanto domínio-fonte COMPETIDOR 
e domínio-alvo BRASIL, a partir da expressão metafórica (4), pode-se 
evidenciar correspondências epistêmicas ou projeções entre domínios, como, 
por exemplo, o Brasil como competidor; a modernização das relações de 
trabalho como competência necessária para acessar o jogo econômico; a 
economia como jogo, cuja participação implica na expansão das instituições 
no mercado capitalista.

Nessa ocorrência, a metáfora BRASIL É COMPETIDOR é, também, 
estruturada pelo esquema de imagem ORIGEM-PERCURSO-META, pois, 
a partir do trecho “lei deixará país mais competitivo”, infere-se que o Brasil 
percorrerá uma trajetória econômica, a partir da aprovação da Lei nº 13.467, 
que é a origem do percurso, tendo como meta a integração do país em um 
sistema mercantil mais competitivo. Verifica-se, ainda, o esquema de imagem 
VERTICALIDADE, pois indica um percurso ascendente, através do qual o 
Brasil poderá atingir níveis mais altos na escala econômica mundial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho demonstra a importância da Linguística/
Semântica Cognitiva no estudo de como o ser humano conceptualiza 
o mundo que constrói e o cerca. A Teoria da Metáfora Conceptual e dos 
Esquemas de Imagem possibilitaram realizar o estudo do corpus de uma forma 
contextualizada, considerando aspectos políticos, sociais e ideológicos, pois 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

230

esses fatores, ao serem acionados, permitiram mapear os diversos domínios 
da experiência utilizados nos processos de conceptualização nas ocorrências 
encontradas.

Em visto disso, ao realizar um estudo desse tipo, trazemos a campo a 
importância de estudar a metáfora enquanto elemento da cognição humana 
e não apenas como ornamento de linguagem. Pois, com base neste estudo, 
fica evidente o quanto determinadas metáforas, veiculadas na mídia, podem 
escamotear o interesse do setor privado na máquina pública, como foi o caso 
da Reforma Trabalhista, pois, essas metáforas, a exemplo de TRABALHO É 
RECURSO, foram utilizadas de diferentes formas e instanciadas em diversos 
jornais, possibilitando diferentes possibilidades de conceptualização, ou seja, 
para alguns, a reforma seria um meio de o país avançar, enquanto, para outros, 
ela prejudicaria o trabalhador.

Verificou-se que, de maneira comum nas quatro ocorrências, o esquema 
de imagem ORIGEM-PERCURSO-META foi instanciado na estruturação 
conceptual. Através dessa, a Reforma Trabalhista pode ser visualizada como 
trajetória para a inserção do Brasil em um sistema capitalista global.  

Por fim, as discussões e estudos aqui tecidos, para além de apresentar 
uma breve amostra de como os estudos em Linguística/Semântica Cognitiva 
têm se desenvolvido, ao longo dos anos, buscam colaborar na difusão do 
conhecimento acerca dessa área de estudo ainda nova, no Brasil, e enriquecer 
sua fortuna crítica, contribuindo na realização de outros trabalhos que venham 
somar a esse campo do saber.
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O ETHOS DISCURSIVO DE UM PARLAMENTAR 
EM UM DEBATE TELEVISIVO SOBRE O PL
Nº 6.583/13: PROPOSTA DE ANÁLISE À LUZ
DOS ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO
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Daniele de Oliveira

1 INTRODUÇÃO

 Diante de um cenário político, socioeconômico, como o atual, que 
apresenta disparidades e quadros alarmantes de violências, e que falam, 
sobretudo, de grupos minoritarizados, que vivem realidades e processos de 
exclusão social constantes, como as mulheres, os negros, as Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais, Intersexos (LGBTI+),1 os deficientes, dentre outros, 
torna-se urgente pesquisar, discutir e vislumbrar saídas, como afirma Moita 
Lopes (2006), criar inteligibilidades, de modo que alternativas possam ser 
criadas a tais situações. Construir conhecimento que seja responsivo à vida 
social é crucial para os estudos da linguagem, sobretudo, para os estudos 
discursivos, notadamente aqueles que tanto se dedicam à crítica social.

Nesse sentido, as investigações contemporâneas no campo da 
linguagem extrapolam a mera análise de estruturas linguísticas para se ocupar 
com as questões ideológicas que atravessam a linguagem verbal e não verbal. 
Esta é a principal preocupação dos Estudos Críticos do Discurso (ECD): 
investigar a maneira como os diversos textos que circulam socialmente (re)
produzem desigualdades, abuso de poder e opressão de algumas populações e 

1 Como não há consenso sobre a composição da sigla, optamos por LGBTI+ por entendermos que ela 
reflete a diversidade almejada no conceito.
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grupos sociais. Grupos hegemônicos lançam mão de diversas estratégias para 
(re)produzir seus posicionamentos ideológicos nas diversas práticas discursivas 
– produção, circulação e consumo de textos. (FAIRCLOUGH, 2001)

No âmbito das práticas discursivas legislativas, compreendemos 
que fazer leis, além de produzir instrumentos jurídicos que normatizarão 
a vida das pessoas, significa, também, produzir discursos. O discurso da lei 
categoriza pessoas e, muitas vezes, também as excluem. É o que ocorre na 
proposta parlamentar chamada Estatuto da Família – Projeto de Lei (PL) n° 
6.583/2013 –, que pretende restringir o conceito de família à união entre um 
homem, uma mulher e possíveis filhos do casal. Se essa proposta, que ainda 
se encontra em tramitação no Congresso Nacional, for aprovada, tornar-se-á 
um discurso jurídico-legal que categorizará qualquer configuração alternativa 
como desviante, ilegal, indigna de direitos e da proteção do Estado brasileiro. 
Sendo uma questão que divide opiniões contra e a favor da aprovação do 
referido PL, diversos debates públicos foram realizados por parlamentares, 
visando tornar pública essa discussão controversa. Esses parlamentares 
investem no discurso para criar uma imagem de si, ou seja, um ethos, que 
pode contribuir para a construção de credibilidade e que facilite a adesão ao 
discurso pelos interlocutores.

 Neste capítulo, objetivamos analisar a construção do ethos discursivo 
do deputado federal Ronaldo Fonseca, então relator do referido PL, durante 
um debate sobre o Estatuto da Família com o também deputado federal, Jean 
Wyllys, membro da Comissão Especial que discutia a proposta parlamentar. 
Optamos por analisar o discurso do primeiro porque esse é um discurso que 
(re)produz um abuso: discriminação contra as famílias homoafetivas; além 
de atualmente representar o discurso hegemônico. Para atingir esse objetivo, 
tomamos como base o aporte teórico-metodológico dos ECD, “domínio de 
práticas acadêmicas” (VAN DIJK, 2010, p. 11) que contempla necessariamente 
o estudo da reprodução discursiva do abuso de poder em suas múltiplas facetas. 

 Para atingirmos nosso objetivo, discutiremos na seção 1, “Estudos 
Críticos do Discurso”, a perspectiva teórica que fundamenta este trabalho; na 
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seção 2, “O que é isto, o ethos?”, discutiremos a concepção de ethos; na seção 3, 
apresentaremos a “Análise do corpus” selecionado, precedida da metodologia 
empregada; e, por fim, faremos nossas “Considerações finais” sobre a análise.

2 ESTUDOS CRÍTICOS DO DISCURSO

 Os ECD, enquanto abordagem crítica, difere da abordagem não 
crítica, não apenas “na descrição das práticas discursivas, mas também ao 
mostrarem como o discurso é moldado por relações de poder e ideologias2  e os 
efeitos construtivos que o discurso exerce sobre as identidades sociais, relações 
sociais e os sistemas de conhecimento e crença”. (FAIRCLOUGH, 2001, 
p. 31-32) Do mesmo modo, ser crítico, de acordo com Pennycook (2006), é 
também ser socialmente relevante, desenvolver distância crítica e uma prática 
problematizadora. Assim, devemos considerar que se inclui dentro de uma 
perspectiva crítica os ECD, a Linguística Crítica, e também como afirma 
Fairclough: “a abordagem francesa da análise de discurso desenvolvida 
com base na teoria de ideologia de Althusser por Pêcheux (Pêcheux, 1982)” 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 32), pois realizam análises de corte sociológico 
além da análise propriamente linguística. A crítica social é o ponto de maior 
intersecção entre essas abordagens e é nesse sentido que as pesquisas realizadas 
nesse campo têm caráter interdisciplinar, isto é, dialogam com outros campos 
do conhecimento para atingir os objetivos perscrutados pelos pesquisadores. 

 Nesse sentido, os ECD, situados na tradição da Teoria Social Crítica, 
e que comportam conceitos, pontos de vista e modos de análise bastante 
heterogêneos, entendem a língua em seu uso, enquanto prática social e discurso. 
E pensar em discurso implica pensar não somente na relação dialética entre 
ele e a estrutura social, em que um constitui o outro, mas também considerar 
que o discurso é moldado por uma série de elementos, categorias, dimensões, 

2 Um conceito crítico, tal como pensa Thompson em Ideologia e Cultura Moderna (2011). A ideologia 
não é uma mera ciência das ideias como pensou Destutt de Tracy, uma relação de ideias para ideias, 
mas de ideias para a materialização delas através de mecanismos simbólicos. Para Thompson, “a 
ideologia pode ser necessária tanto para manter submissos os grupos, em sua luta contra a ordem 
social, como para os grupos dominantes, na sua defesa do status quo”. (THOMPSON, 2011, p. 73)
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tais como pela raça, pelo gênero, pela sexualidade, classe social, geração, 
origem geográfica, pelo direito, pela educação, pela orientação religiosa, pelas 
relações institucionais, suas convenções, regras e conceitos normativos. 

 O ethos discursivo, que analisamos neste trabalho, surge do campo 
da Retórica e é recorrentemente utilizado nos estudos da Análise de Discurso 
de Linha Francesa. Neste trabalho, estendemos seu uso aos ECD, que além 
de campo interdisciplinar, também é uma área permeável, em que conceitos, 
categorias, dimensões analíticas de outras searas do conhecimento são bem-
vindos e acolhidos. Como transdisciplina, os ECD entendem que há sempre 
muitas maneiras e métodos de análise e que o discurso é analisado tendo em 
vista a situação interativa, como afirma van Dijk (2010, p. 12): “o discurso não 
é analisado apenas como um objeto ‘verbal’ autônomo, mas também como uma 
interação situada”. O que une os ECD, na verdade, é o fato de partirem da 
representação de problemas sociais em relações abusivas de poder no discurso, 
buscando entender o papel do discurso na oficialização da dominação social, bem 
como ela é expressada e afirmada em textos escritos e orais. (VAN DIJK, 1995).

 O foco analítico das pesquisas em ECD aponta para as condições, 
efeitos e consequências dos textos que produzimos, sejam eles escritos, orais, 
imagéticos, na tentativa de evidenciar relações abusivas de poder estabelecidas, 
bem como modos de operação ideológica que universalizam ideias, padrões 
hegemônicos, ou mesmo negam e ocultam relações de dominação e abuso 
de poder, por exemplo. Diante disso, buscamos dar ênfase aos interesses e 
condições de grupos socialmente alijados e subalternizados, de modo que 
suas experiências possam servir de base também para avaliar o discurso 
hegemônico (VAN DIJK, 2010) e mostrar como tais práticas discursivas 
dominantes podem ser ilegítimas e abusivas, e que também estão pautadas em 
vantagens estruturais. (BRANQUITUDE..., 2020)

 A partir desse raciocínio, a questão da neutralidade é levantada e posta 
em xeque. Os estudiosos dos ECD se posicionam como não neutros e entendem 
que a neutralidade é um mito que se espalha nos mais diversos âmbitos da vida 
humana, provocando a reprodução do status quo e do poder social de grupos 
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sociais privilegiados, as também chamadas “elites simbólicas”, termo cunhado 
por Bourdieu. (VAN DIJK, 2010) Explicitamente, os estudiosos dessa área 
assumem posições em favor dos grupos minoritarizados e oprimidos e buscam 
realizar constantemente a crítica da crítica, de modo que possam refletir 
sobre suas práticas, escolhas de pesquisa, posturas e posicionamentos sociais e 
políticos.

 Para as análises no âmbito dos ECD, é importante frisar que o poder 
social e sua reprodução acontecem através do “controle de um grupo sobre 
outros” (VAN DIJK, 2010, p. 17), a partir do controle do seu acesso, do que 
pode ou não pode, deve ou não deve ser feito ou dito, do controle das mentes. 
O poder como controle sobre o discurso público, por exemplo, sustenta-se por 
tais vias, bem como na busca por consenso e através da manipulação em níveis 
simbólico e sociocognitivo. Mexe-se, assim, com o imaginário, com valores, 
com as memórias afetivas das pessoas, articulando-os com a figura e a posição 
daqueles que se colocam como líderes diante do grupo que representam. Os 
políticos, por exemplo, “têm acesso ao discurso público devido ao seu poder 
político” (VAN DIJK, 2010, p. 23), mas também são beneficiários do poder 
simbólico investido nas posições sociais que assumem e que são discursivas e 
historicamente constituídas. 

 Para a análise do nosso corpus, acionamos categorias analíticas da 
perspectiva dos ECD, a interdiscursividade e a modalidade. Para Fairclough 
(2003), a modalidade está ligada aos estilos, ao modo como as pessoas se 
comprometem na produção dos seus textos, tanto escritos quanto orais, e 
que contribuem para entender o modo como se identificam e identificam o 
mundo e os objetos do mundo. Tais compromissos expressam valores, aspectos 
morais e éticos. Para Resende e Ramalho (2013), o estudo da modalidade é 
importante porque fala da relação do autor com seu texto, das representações 
que ele veicula e da construção discursiva de identidades, uma vez que “o 
quanto você se compromete é uma parte significativa do que você é – então 
escolhas de modalidade em textos podem ser vistas como parte do processo de 
texturização de autoidentidades”. (FAIRCOUGH, 2003, p. 166)
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 A interdiscursividade está ligada à memória discursiva, pautando-se 
nos dizeres já ditos e esquecidos na história. Para Orlandi (2015), o dizer não é 
particular, e as palavras não são nossas, pois elas significam pela história e pela 
língua. Desse modo, “o interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já 
esquecidas que determinam o que dizemos”, assim, “para que minhas palavras 
tenham sentido é preciso que elas já façam sentido”. (ORLANDI, 2015, p. 31) 
Com isso, Orlandi considera o interdiscurso como a ordem do saber discursivo, 
como a memória afetada pelo esquecimento, ao longo do dizer. 

3 O QUE É ISTO, O ETHOS?

 A utilização da linguagem para seduzir o outro parece tão antiga quanto 
a própria civilização ocidental. Na Antiguidade, eram comuns os embates 
por meio dos corpos, que se digladiavam até que um corpo se mostrasse mais 
forte do que o outro. A partir de Aristóteles (2005), pai da Retórica Antiga, a 
linguagem passa a ser pensada como locus de embates e de sedução do outro. As 
louçanias do estilo (TRINGALI, 1988) da palavra passam a desempenhar um 
importante papel nas relações sociais e na busca pelo estratégico convencimento 
nos combates travados pelo discurso.

 O processo de influenciar outros perpassa pela tarefa de construir 
uma imagem de si. Na construção dessa imagem, lançamos mão de inúmeros 
recursos, desde os linguísticos até os paralinguísticos. Impossível dizer que a 
construção do ethos não seja um investimento argumentativo, já que o intuito 
é convencer por meio da imagem de confiança, autoridade, credibilidade, nos 
infinitos contextos de interação verbal e não verbal da vida cotidiana.

 No âmbito político, isso não seria diferente. Um candidato precisa 
lançar mão de estratégias de construção de ethos para ter êxito numa eleição. Na 
atividade parlamentar, faz-se necessário estabelecer as parcerias, apoio político, 
acordos etc., e esse processo perpassa pela construção de um ethos político, que 
consiga influenciar modos de pensar, a partir da imagem do Eu. A arena política 
é uma arena escorregadia para a ética e para o bom fazer político. 
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 A feitura das leis é um exemplo de quão desumana pode ser a política. 
Em 2013, nasceu o PL chamado Estatuto da Família – n° 6.583/2013, que 
pretende definir como conceito de família no Brasil a união entre um homem, 
uma mulher e os filhos gerados dessa união (caso haja), excluindo qualquer 
outra configuração familiar, como as uniões homoafetivas, dentre outras. Em 
2011, o Supremo Tribunal Federal (STF)3 havia decidido a favor das uniões 
homoafetivas e em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que 
os cartórios não podem se negar a realizar casamento entre pessoas do mesmo 
gênero.4 Esse pode ter sido o motivo do surgimento de um PL conservador 
que proíba essas uniões, como o já referido Estatuto da Família. Desde então, 
há uma controvérsia acerca da legitimidade ou ilegitimidade dessa proposição 
parlamentar. As discussões sobre o tema são amplamente divulgadas nas diversas 
mídias do país. 

 Este trabalho objetiva, portanto, analisar a construção do ethos do 
deputado federal Ronaldo Fonseca, então relator da Comissão Especial 
que discutia o PL, e as implicações desse ethos para a argumentação, para a 
construção dos sentidos e para o processo de (des)legitimação do discurso desse 
parlamentar. Concebendo o ethos como uma estratégia discursiva, intencionamos 
problematizar as reais intenções por trás dessa construção e as consequências 
sociais geradas a partir dos preconceitos que estão sendo (re)produzidos nesse 
discurso, no processo de exclusão dos LGBTI+ do direito (caso queiram) de 
constituir famílias. 

 Como pesquisadores em ECD, estamos comprometidos com 
uma investigação que evidencie as artimanhas do discurso que produzem 
desigualdades sociais. A palavra é, nesse ínterim, não um mero reflexo da 
realidade, mas é tanto elemento de embates ideológicos (BAKHTIN, 2006) 
quanto elemento imprescindível para a mudança social. (FAIRCLOUGH, 
2001; VAN DIJK, 2010)

3 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 132.

4 Ver Resolução n° 175/2013, do CNJ.
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Para conseguir a adesão de uma audiência a um discurso, o orador 
precisava articular três elementos: o ethos – a imagem desse orador, construída 
linguisticamente no discurso; o logos – o discurso em si, com elementos 
argumentativos sólidos, engendrados com raciocínios lógicos; e o pathos – 
as emoções positivas que o orador deveria despertar na audiência, para 
que eles, seduzidos pelas emoções, aderissem ao discurso sendo proferido. 
(ARITÓTELES, 2005)

Na Retórica Antiga, o ethos não é constituído por elementos 
paralinguísticos. O ethos aristotélico é tecido durante o discurso, pela sua 
dimensão linguística. (ARISTÓTELES, 2005) No entanto, a noção de ethos 
ganhou novas dimensões com os estudos da linguagem e mais recentemente com 
os estudos do discurso. Para o desenvolvimento desta investigação, utilizamos 
a categoria do ethos na Análise do Discurso, noção que se refere à imagem que 
o enunciador faz de si em sua enunciação. Desse modo, Amossy (2005, p. 9) 
discute que “todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem 
de si”. Nesse sentido, a autora continua afirmando que “não é necessário 
que o locutor faça um autorretrato, detalhe suas qualidades nem mesmo que 
fale explicitamente de si”, pois, “seu estilo, suas competências linguísticas e 
enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para construir uma 
representação de sua pessoa”. (AMOSSY, 2005, p. 9) Assim, mesmo que não 
queira, o enunciador constrói uma imagem de si que será efetivada através de 
seu discurso, uma vez que, seu repertório linguístico, suas vestimentas, dentre 
outras características, influenciam na construção do seu ethos. 

A noção de ethos também passou a ser discutida a partir dos estudos de 
Maingueneau (1984; 1987), que considera “refletir sobre o processo mais geral 
da adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva”. (MAINGUENEAU, 
2005, p. 69) Desse modo, Maingueneau (2005, p. 71) também comenta que 
“se o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, não se pode ignorar, 
entretanto, que o público constrói representações do ethos do enunciador antes 
mesmo que ele fale”. Assim, o público constrói uma imagem do enunciador 
antes de sua fala, no entanto, essa imagem poderá ser efetivada ou descartada 
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após a enunciação. Essas representações são possíveis graças ao contexto em 
que a cena de enunciação do discurso estiver inserida. Além disso, as normas 
que envolvem os gêneros do discurso5 também contribuem para a construção 
dessa imagem. Dessa forma, Maingueneau (2013, p. 103) discute que “como 
se vê, enunciar não é somente expressar ideias, é também tentar construir 
e legitimar o quadro de sua enunciação”. Com isso, podemos considerar 
que a cena enunciativa em que o enunciador estiver inserido influenciará na 
construção de seu ethos.

4 ANÁLISE

Partimos agora para a análise do corpus deste estudo, que, como 
mencionado anteriormente, refere-se à entrevista realizada pela TV Brasil, 
com dois deputados federais, Jean Wyllys do Partido Socialismo e Liberdade 
(Psol) do Rio de Janeiro e Ronaldo Fonseca do Partido Republicano da Ordem 
Social (Pros) do Distrito Federal, que discutem sobre o PL do Estatuto da 
Família, que foi ao ar dia 7 de maio de 2014. Esta é uma pesquisa qualitativa 
de análise interpretativista, que percorreu as seguintes etapas: (1) estudo 
bibliográfico; (2) download do vídeo do debate disponibilizado no YouTube; (3) 
transcrição com o auxílio do aplicativo Audacity; e (4) análise detalhada de seis 
excertos do corpus, à luz dos ECD. Para proceder esta análise, utilizamos neste 
capítulo, apenas o discurso do deputado federal Ronaldo Fonseca, visto que 
nos ECD interessamo-nos pela representação de abuso de poder nos discursos 
hegemônicos, tal como identificamos no discurso de Fonseca. 

Partindo da ideia de que todo discurso é determinado pelo interdiscurso, 
uma vez que, o discurso produz sentidos a partir de outros preexistentes, 
já cristalizados na sociedade, ou seja, dos discursos já ditos, sinalizamos a 
presença dessa memória discursiva em nosso corpus. Nesse sentido, Orlandi 

5 Entendemos como gêneros do discurso os enunciados orais ou escritos que refletem a utilização da 
língua enquanto atividade humana. Assim, debruçamo-nos no conceito abordado por Bakhtin (1997, 
p. 279), ao qual, “qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso”.
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(2015, p. 29) considera que “o interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o 
modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada”. Desse modo, 
através dos discursos proferidos pelo deputado Ronaldo Fonseca na entrevista, 
notamos a presença do interdiscurso atrelado ao seu caráter religioso. O 
interdiscurso registra a presença de um ethos discursivo marcado por posições 
religiosas, que remetem ao posicionamento pessoal do deputado, sendo ele um 
pastor evangélico, que também faz parte da bancada evangélica do Congresso 
Nacional, chamada de Frente Parlamentar Evangélica. No início da entrevista, 
o apresentador pergunta ao deputado Ronaldo Fonseca sobre as bases legais 
que o levaram à definição de família, e sua resposta foi a seguinte:

1) Bom, o que nós temos hoje na Constituição Federal é muito 
claro: artigo 226 da Constituição Federal e artigo 1514 do Código 
Civil. Está claro: o casamento ou a união estável, o casamento 
civil ou a união estável deve ser entre um homem e uma mulher. 
Está muito claro na legislação. O que nós temos de legislação hoje 
é isto que eu disse, está claro, a base é esta. O casamento civil ou 
a união estável é entre o homem e a mulher. Isto é o que está na 
Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais. (grifo nosso)

No excerto (1), notamos que o deputado, para tornar seus argumentos 
válidos, respalda-se na legislação para confirmar o seu posicionamento e 
construir, assim, um efeito de verdade e de legalidade em seu discurso. No 
entanto, podemos identificar aqui a presença do interdiscurso (ORLANDI, 
2015), considerando que, a memória discursiva do enunciador está pautada 
em discursos já constituídos anteriormente, como o discurso religioso, que 
considera como família o modelo tido como “padrão”, exposto na fala do 
deputado, em que o casamento somente poderá ser realizado entre um homem 
e uma mulher. Dito de outra forma, ecoa na fala do deputado o discurso 
hegemônico (VAN DIJK, 2010) no que se refere aos modelos de família.

Nesse caso, esse tipo de discurso ao mesmo tempo em que legitima esse 
“modelo padrão” de família, deslegitima outros, como a família homoafetiva, 
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criando, dessa forma, hierarquias entre esses modelos ou ainda estabelecendo 
relações abusivas de poder (VAN DIJK, 2010) entre eles. Além disso, na fala 
do deputado, o adjetivo “claro” é utilizado para insinuar que não há espaço 
para outras interpretações, uma vez que, para ele, a noção de família só pode 
ser considerada tendo em vista a união entre um homem e uma mulher.

A partir dessa visão categórica, vale ressaltar que a repetição do adjetivo 
em questão levanta a análise sob a ótica da modalidade (FAIRCLOUGH, 
2003), categoria analítica que, em linhas gerais, fala sobre o processo de 
identificação do enunciador ao se expressar, e que, nesse caso, sugere um 
pensamento polarizado: aquilo que está evidente, que “está muito claro”, é o que 
ele chama de família e é para ele o modelo padrão, com o qual se identifica e 
defende. Por outro lado, e dentro do raciocínio apresentado pelo deputado, o 
que “não está claro”, definido pela lei, não é o modelo padrão, portanto, não 
é família. 

Sobre a polarização no discurso, Fairclough (2003) fala sobre 
modalização categórica, aquela que inclui polos e tende à universalização de 
um deles, aquele que seria o verdadeiro, o óbvio, tão óbvio e evidente, que 
não há contrapontos. Esse grau de certeza emitido pelo deputado, ancorado 
ao seu embasamento na Constituição Federal, cria um efeito de verdade 
universalizante. “É muito claro”, “está claro”, “está muito claro”, tão claro, tão certo. 
Mais adiante, temos o seguinte comentário do deputado Ronaldo Fonseca, 
que para sustentar a veracidade da sua posição, adiciona o argumento da 
“natureza”:

2) Agora além, além da questão legal nós temos a questão natural, 
uai, eu entendo como família constituído o núcleo familiar por 
papai, homem, mamãe, mulher, e esta é questão natural, esta é 
questão natural, a natureza já diz isto, que é um homem e uma 
mulher, o que estiver fora disto está um outro padrão e é o que 
nós queremos discutir isto com a sociedade. (grifo nosso) 
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No excerto (2), o deputado coloca em jogo o que ele entende por 
família, utilizando os argumentos da “questão natural”, associando-os à questão 
da reprodução, para dar um aspecto científico ao seu discurso. É importante 
sinalizar que, nessa fala, o que o deputado discute como núcleo familiar é 
composto “por papai, homem, mamãe, mulher”, afirmando ainda que, “o que estiver 
fora disto está um outro padrão”, evidenciando, mais uma vez, a hierarquização 
entre os modelos de família. Esses argumentos são característicos do discurso 
conservador, pregados pela igreja evangélica pentecostal, principalmente no 
que se refere à reprodução, uma vez que, para o enunciador, além de um casal 
hétero, é preciso que se gere filhos para se constituir família, e, o que fugir 
desse “padrão”, consequentemente não poderá ser considerado família.

 Dessa forma, mesmo que o enunciador não admita a origem de seu 
discurso, é possível identificar o interdiscurso que marca a sua fala no excerto 
(2), com características de sua orientação religiosa, carregada de preconceitos 
e fundamentalismo religioso. O deputado Ronaldo Fonseca exclui com esta 
asserção, como vai lembrar o deputado Jean Wyllys, famílias compostas por 
avós e netos, tios/tias e sobrinhas(os), famílias single, casais estéreis, realidades 
familiares monoparentais de mães solos, em que houve abandono paterno, 
por exemplo.

 Essa realidade plural que compõe a sociedade é ignorada por 
Ronaldo Fonseca, que insinua continuamente em suas falas que os sujeitos 
homossexuais e todos os outros que não se encaixam no “modelo padrão” 
por ele defendido não fazem parte desta mesma sociedade que ele chama 
para a discussão: “é preciso discutir isso com a sociedade”. A sociedade, vale 
ressaltar, são também os LGBTI+, as mães solos, os casais héteros que não 
querem casar e ter filhos etc. Esses grupos discutem o assunto e querem ter 
seus direitos atendidos e garantidos.

Durante a entrevista, o apresentador pergunta ao deputado Ronaldo 
Fonseca se ele se considera um fundamentalista religioso, e ele responde que: 

3) [...] não, eu não me considero um fundamentalista, eu me considero um 
conservador, O.K.? 
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No excerto (3), o enunciador apresenta um ethos dito, que, conforme 
explicado por Maingueneau (2005, p. 80), “vai além da referência direta do 
enunciador a sua própria pessoa ou a sua própria maneira de enunciar”. 
Assim, o ethos dito é identificado quando o enunciador diz algo sobre ele 
mesmo, e, nesse caso, o deputado utilizou a primeira pessoa do singular para 
explicar o seu posicionamento. Nesse sentido, ele enuncia que o seu ethos não 
se refere a de um fundamentalista, mas afirma que a imagem que ele faz 
de si é de conservador. Diante disso, é possível perceber que se considerar 
conservador é um ponto positivo para o deputado, principalmente no que se 
refere ao seu meio religioso, como uma forma de cativar seus fiéis, uma vez 
que o seu público é composto por eleitores que comungam com esse discurso. 
Além disso, seu ethos conservador demonstra consonância com o interdiscurso 
(ORLANDI, 2015) conservador identificado nas análises anteriores.

O deputado também discute na entrevista sobre família monoparental, 
no qual afirma que esta é “protegida pela Constituição Federal”, sugerindo 
novamente um discurso normatizador, submisso à Constituição. Destarte, 
vale ressaltar que, ao afirmar isso, o enunciador se refere a uma família que 
inicialmente tenha sido constituída por mais de uma pessoa, no entanto, por 
algum acontecimento foi desfeita, como os casos restritos citados por ele, 
“divórcio, abandono e morte”. Ainda assim, percebe-se que o enunciador continua 
sustentando um discurso moralista e religioso, no qual define a composição 
do núcleo familiar em uma visão tradicionalista, veiculada em um discurso 
hegemônico (VAN DIJK, 2010). Esse ethos de conservador religioso também é 
marcado no trecho seguinte, quando o deputado afirma que:

4) [...] o que estão querendo impor, nós não podemos aceitar a ditadura de 
uma minoria que quer dizer o seguinte: família no Brasil tem de deixar de 
ser a família natural.

 
Mais uma vez, o enunciador insiste na família tida como natural 

para defender o seu discurso, considerando que as uniões estáveis de casais 
homoafetivos são imposições feitas, chamando de “ditadura de uma minoria” e 
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revelando, assim, um desconhecimento sobre o contingente populacional que 
outrora ele ataca. Este, por sua vez, não pode ser rotulado como minoria em 
termos numéricos, mas sim no que tange aos direitos negados e desassistidos.

Outro trecho sinalizado no discurso do deputado refere-se à forma 
como ele apresenta a união de casais homoafetivos, no qual diz que:

 5) [...] se dois homens querem viver junto, se duas mulheres querem viver 
junto, problema deles. 

É importante destacar o termo “problema” utilizado na fala do 
deputado, no excerto (5), uma vez que ele remete a algo que deve ser 
resolvido e carece de solução, porém, nesse caso, é sugerido que o problema 
seja solucionado por parte unicamente do casal homoafetivo, sem tutela do 
Estado, afinal, como diz o deputado “problema deles”, dos dois homens ou 
das duas mulheres que decidem viver juntos, desconsiderando que o Estado 
deve garantir direitos como igualdade e dignidade a todos os cidadãos. O 
enunciador transmite, assim, uma ideia de desprezo e negligência, demarcando 
seu posicionamento sobre os sujeitos homoafetivos, como também declara no 
trecho citado abaixo:

6) [...] veja, não é questão de não aceitar, agora, nós vivemos em sociedade, 
a sociedade precisa concordar com os atos do cidadão. 
Nós não podemos... por isso que existe lei, por isso que existe placa de 
trânsito, placa de trânsito existe para que nós concordemos em conjunto pra 
viver em sociedade. Por isso o Congresso Nacional legisla. E uma lei 
não é apenas para fundamentalistas ou para liberais, 
não, a lei é pra todos. Então não é questão de aceitar ou não aceitar. 
O que a sociedade quer? Ora, obviamente a doutrina, 
a literatura, ela trata a família de forma tradicional. O 
que nós estamos vendo hoje é algo anormal, saiu da normalidade, por isso o 
debate. (grifo nosso)

No excerto (6), o deputado utiliza-se do exemplo de placas de trânsito 
para explicar seu posicionamento, afirmando que a sociedade precisa de um 
“padrão” a ser seguido. Além disso, afirma que “a sociedade precisa concordar 
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com os atos do cidadão”, remetendo à ideia de que as pessoas precisam “prestar 
contas” para a sociedade sobre suas vidas pessoais, amorosas. Nesse sentido, o 
enunciador também classifica como “anormal” as famílias que fogem do sentido 
tradicionalista imposto pela sociedade, reforçando sua percepção hierarquizada 
dos modelos familiares. Assim, é importante frisar que o termo utilizado está se 
referindo a uma expressão pejorativa, que desqualifica o que foge do “padrão”, 
considerado como “normal”.6 Além disso, ele se apresenta como um político 
aberto para debates, o que justifica a sua presença no programa. 

Nesse sentido, o deputado tenta mostrar um ethos democrático, expondo 
o seu interesse em participar de debates, afirmando que as decisões precisam ser 
tomadas de frente para a sociedade. Aqui, cabe mencionar que ao responder “o 
que a sociedade quer?”, a forma tradicional de família, ele denega seu próprio ethos 
democrático, pois amputa da sociedade, mais uma vez, o segmento LGBTI+ 
que a compõe, e que se organiza em formatos familiares para além do modelo 
padrão que “a sociedade” sugerida pelo deputado Ronaldo Fonseca deseja.

Fica evidente com essa análise que existem “sociedades” bastante 
distintas que coexistem num dado tempo-espaço e que não são tratadas 
equitativamente e a partir do princípio de isonomia pelos vários aparelhos 
e instituições sociais, sobretudo, o aparelho jurídico. Em suma, o discurso 
do deputado evidencia uma relação assimétrica de poder entre os modelos 
de família, na qual prevalece o modelo tradicional. A lei, que “não é apenas 
para fundamentalistas ou para liberais” obedecerem, mas para “todos”, como 
afirma Ronaldo Fonseca, sequer contempla a “todos”, aliás, como declara 
assertivamente o deputado Jean Wyllys nessa conversa, “uma lei pode ser injusta e 
por isso uma lei pode ser derrubada”.

6 A partir do século XIX, os discursos médico-jurídicos acerca da sexualidade humana categorizaram 
toda sexualidade fora do padrão heterossexual como desviante, não normal e, até mesmo patológica. 
(FOUCAULT, 1988)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, constatamos nesta análise que, em grande parte da 
entrevista, o deputado federal Ronaldo Fonseca, que se coloca como 
conservador, expressando aí um ethos dito, apela para o debate sobre o Estatuto 
da Família, essa apelação pode ser justificada pela existência de uma bancada 
evangélica no Congresso Nacional que defende os mesmos posicionamentos 
apreciados pelo deputado. Além disso, identificamos que seus argumentos 
apontam para a construção de um ethos heteronormativo, antidemocrático, 
que é construído tendo como base seus preceitos religiosos, que fundamentam 
seu discurso, mesmo em se tratando de um Estado laico.

 Alguns resultados da análise confirmam essa posição a partir de um 
interdiscurso marcado por falas que legitimam um certo “padrão de família”, 
aquele composto por um homem e uma mulher, e que necessariamente 
assumam funções de “papai e mamãe”. Esse discurso, como vimos, ao mesmo 
tempo em que legitima um “modelo de família” heteronormativa, deslegitima 
outros, como a família homoafetiva, como as mães solos, os casais héteros 
que não querem casar e ter filhos, as famílias single, aquelas constituídas por 
avós e netos, sobrinhas(os) e tias(os), dentre outros. Essa distinção salienta as 
relações assimétricas e abusivas de poder entre os modelos familiares de fato 
encontrados na sociedade.

O deputado Ronaldo Fonseca tenta, ainda, reforçar essa tese de 
família padrão e sustentar a veracidade da sua posição, adicionando ao seu 
argumento a “questão natural”, que lhe conferiria certa cientificidade, hoje tão 
menosprezada justamente por sectaristas, fundamentalistas e conservadores 
religiosos. O efeito de verdade universalizante sobre o modelo de família que 
ele defende se completa com a análise de modalização, quando o deputado 
polariza sobre o que é família e o que não é, afirmando, com um grau de 
certeza categórico que “está muito claro” e óbvio o que vem a ser uma família.

 Muitos outros elementos podem ser observados e analisados nos 
posicionamentos do referido deputado, aqui elencamos apenas alguns que se 
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mostraram mais evidentes e recorrentes em sua enunciação e que destacam 
traços relevantes quando se trata da construção do ethos discursivo de um 
parlamentar que apenas reproduz acriticamente o discurso hegemônico sobre 
modelos de família.
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FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS EM DISCURSOS 
SOBRE MARCAÇÕES CORPORAIS E MERCADO 

DE TRABALHO EM VÍDEOS DO YOUTUBE

José Railson da Silva Costa

1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem como finalidade investigar quais são as 
imagens discursivas que emergem a partir de dois vídeos retirados do YouTube, 
os quais discutem a relação da marcação corporal com o mercado de trabalho. 

A proposta de análise desse material é um recorte do trabalho de 
dissertação de mestrado que, em um panorama mais amplo, discute outros 
temas além da relação marcação corporal e mercado de trabalho, mas 
também marcações e adolescência, relações com a saúde física e questões 
sobre marcações extensivas. Com isso, decidiu-se, no corpo de um trabalho 
sobre mercado de trabalho, selecionar vídeos que abordassem o contexto 
corporativo e o trabalho docente. 

Para dar conta de tais investigações, ficou delimitado o trabalho com 
a teoria da Análise do Discurso (AD) de vertente francesa de Michel Pêcheux, 
resgatando os conceitos de formações imaginarias (PÊCHEUX, 1997b) e 
formação discursiva e interdiscurso. (PÊCHEUX, 1995) Além da teoria 
linguística, serão retomadas algumas discussões sobre os corpos marcados 
sob a ótica da Sociologia e Antropologia, pontuando alguns momentos 
importantes na história do que se conhece hoje como tatuagem e body piercing, 
para isso, recorreu-se principalmente aos autores LeBreton (2012; 2013) e 
Ferreira (2014).

Para Pêcheux (1997b), o conceito de imaginário parte do pressuposto 
de que imagens são geradas no momento de interação comunicativa através 
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do discurso. Para isso, o autor propõe como metodologia observar as condições 
de produção discursivas advinda dos lugares sociais dos sujeitos, para inferir 
possíveis ideologias que estejam ali materializadas. Com isso, foi possível 
delimitar melhor os objetivos de analisar as imagens que os enunciadores dos 
vídeos fazem sobre si e sobre o conteúdo, tal qual estará disposto no decorrer 
do referencial teórico, no quadro adaptado das formações imaginárias de 
Pêcheux (1997b). Ainda nesse percurso metodológico, a fim de auxiliar nas 
análises, será retomada, a partir das perspectivas das fases da AD francesa, o 
conceito das formações discursivas perpassadas através do interdiscurso, como 
forma de organizar melhor os possíveis já-ditos que compõem os discursos.

Em tratando-se do corpus, ele é constituído das transcrições linguísticas 
de dois vídeos o primeiro vídeo é intitulado de “Histórias reais de tatuagem – 
professora”, publicado em 9 de março de 2017 no canal Tatooinbox com duração 
de 03:06 minutos. O segundo vídeo chama-se “Tatuagens e dificuldade de 
arrumar emprego”, publicado em 18 de fevereiro de 2017 no canal Michel 
Moraes com duração de 09:06 minutos. Para as transcrições, não foi seguido 
nenhuma norma canônica de registro, buscou-se apenas evidenciar de forma 
mais clara possível os trechos que serão analisados de modo a considerar 
também a linguagem informal dos enunciadores.

 Após articular as imagens retiradas dos trechos dos vídeos, será 
possível apontar quais caminhos discursivos os enunciadores relatam sobre o 
presente das marcações corporais na relação com o trabalho, se a rejeição por 
esses corpos ainda se faz muito incisiva a partir de dizeres de resistência ou se 
de fato a aceitação é mais presente em suas realidades sociais.

2 CONCEITOS TEÓRICOS DA ANÁLISE DO DISCURSO
EM RETROSPECTIVA NAS FASES

A AD é uma teoria linguística fundada pelo filósofo francês Michel 
Pêcheux na segunda metade do século XX. As bases científicas para o 
desenvolvimento da área foram o estruturalismo saussuriano, o Marxismo e a 
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Psicanálise freud-lacaniana, levando a AD a ser sistematizada em três fases, tal 
como aponta o próprio Pêcheux (1997a) de acordo com cada etapa teórico-
metodológica. 

Para ter uma breve noção de como a AD se desenvolveu e em qual das 
etapas este trabalho focaliza-se, retoma-se a noção de “maquinaria discursiva” 
com a qual o autor trabalhava na fase que ele denominou de “AD-1”. Reina 
também outro conceito fundamental chamado de “assujeitamento”, onde 
segundo o autor “os sujeitos acreditam que ‘utilizam’ seus discursos quando na 
verdade são seus ‘servos’ assujeitados, seus ‘suportes’”. (PÊCHEUX, 1983a, p. 
311) Com essa passagem, compreende-se que os sujeitos têm a ilusão de serem 
donos dos seus dizeres, quando na verdade são interpelados pelas ideologias 
que os atravessam, de acordo com a posição social na luta de classes. Por isso, 
essa fase da AD é muito marcada pelo determinismo marxista e pela estrutura, 
em que se postulava que o discurso de um sujeito “assujeitado” estava muito 
determinado pela sua posição social, o que Pêcheux também conceituou como 
condições de produção de um discurso. (PÊCHEUX, 1997b) 

No texto publicado por Pêcheux, intitulado de “Análise Automática do 
Discurso” de 1969, é relatado sobre como imagens são produzidas nos discursos dos 
enunciadores no ato de interação. Ao retomar elementos da teoria da comunicação 
de Jakobson, Pêcheux constrói um esquema focalizando na transmissão e recepção 
da mensagem. Sobre essa perspectiva, o autor diz o seguinte: 

Fica bem claro, já de início, que os elementos A  e  B  designam  
algo  diferente da  presença  física  de  organismos  humanos  
individuais.  Se  o  que  dissemos antes  faz  sentido, resulta  pois  
dele que  A  e  B  designam  lugares  determinados na  estrutura  
de  uma  formação  social,  lugares  dos  quais  a  sociologia  pode 
descrever  o  feixe  de  tragos  objetivos  característicos:  assim,  
por  exemplo,  no interior  da  esfera  da  produção  econômica,  
os  lugares  do  ‘patrão’  (diretor, chefe  da  empresa  etc.),  do  
funcionário  de  repartição,  do  contramestre,  do operário,  
são  marcados  por  propriedades  diferenciais  determináveis. 
(PÊCHEUX, 1997b, p. 82)
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Com base no trecho anterior, nota-se que A e B se configuram como 
as posições que os sujeitos ocupam na interação comunicativa, produzindo 
as imagens a partir de um contexto chamado de condições de produção 
discursiva. É apresentado, portanto, um complexo jogo linguístico, através do 
qual são geradas as imagens dos enunciadores que interagem entre si, podendo 
referir-se no momento de comunicação a si mesmos (A ou B) ou ao conteúdo 
discutido nesta interação.

Para deixar tais discussões mais objetivas, Pêcheux criou um quadro 
das formações imaginárias, a fim de apresentar um instrumento metodológico 
capaz de apreender essas imagens a partir dos discursos, como pode ser visto na 
adaptação a seguir, onde foram inseridas informações do corpus deste capítulo:

     Quadro 1: Imagens que podem ser geradas pelos enunciadores com 
base no quadro das Formações Imaginárias, proposto por Pêcheux (1997b)

Questões implícitas 
desenvolvidas por Pêcheux 
para análise de Formações 

Imaginárias

Imagens que podem ser inferidas 
a partir da posição que os 

enunciadores se colocam no 
discurso

A

“Quem sou eu para lhe falar 
assim?”

Que imagem os youtubers dos vídeos fazem de 
si próprios para falar sobre marcação corporal 
aos internautas?

“Quem é ele para que eu lhe fale 
assim?”

Que imagem os youtubers fazem dos 
internautas para lhes falar sobre marcação 
corporal?

“de que lhe falo assim?” Que imagem os youtubers fazem da marcação 
corporal para falar aos internautas?

B

“quem sou eu para que ele me fale 
assim?”

Que imagem o internauta faz de si mesmo ao 
comentar os vídeos sobre marcação corporal?

“quem é ele para que me fale 
assim?”

Que imagem os internautas fazem dos 
youtubers para comentar sobre marcação 
corporal?

“de que ele me fala assim?”
Que imagem os internautas fazem da 
marcação corporal ao comentar os vídeos dos 
enunciadores?

Fonte: adaptado de Pêcheux (1997b).



Parte II
LINGUAGEM, COGNIÇÃO E DISCURSO

257

Ao detalhar o corpus deste trabalho, levando em consideração que 
se tratam de vídeos do YouTube e que podem também ser comentados 
por internautas, o quadro apresenta um apanhado geral de várias outras 
possibilidades de análise a partir do cruzamento das premissas, contudo, 
pretende-se dar prioridade a imagem que os enunciadores fazem de si próprios 
e do conteúdo. 

A “AD-2” é marcada pela ressignificação e incorporação do conceito 
de formação discursiva desenvolvida por Michel Foucault. De acordo com 
Grangeiro (2005), Foucault não era linear a Pêcheux, pois a visão foucaultiana 
não considerava a formação discursiva pelo viés ideológico, mas pelo saber/
poder e da não autonomia discursiva. Dessa forma, a questão da luta de classes 
e da ideologia materializada em um dizer anterior de forma a constituir um 
novo discurso foi reformulada por Pêcheux, como pode ser observado:

Chamaremos, então, formação discursiva, aquilo que, numa 
formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 
dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta 
de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a 
forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma 
exposição, de um programa, etc. (PÊCHUX, 1995, p. 160, grifo 
do autor)

Conforme o exposto, as questões sociais ainda eram consideradas 
como pano de fundo para o sentido daquilo que era dito, porém esse novo 
conceito tornava mais flexível a noção de maquinaria discursiva. Ainda com 
destaque para a interferência do inconsciente freud-lacaniano, o autor observa 
que o sujeito propaga essas formações discursivas em novos dizeres. A partir 
dessa compreensão sobre esse não controle sobre as formações e como elas 
se propagam de forma inconsciente foi proposto o conceito de interdiscurso, 
fenômeno determinante para a articulação dos discursos, pois:

Diremos, nessas condições, que o próprio de toda formação 
discursiva é dissimular, na transparência do sentido que nela 
se forma, objetividade material contraditória do interdiscurso, 
que determina essa formação discursiva como tal, objetividade 
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material essa que reside no fato de que ‘algo fala’ (ça parle) 
sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, 
sob a dominação do complexo das formações ideológicas. 
(PÊCHEUX, 1995, p. 162, grifo do autor) 

Tal discussão proposta sobre formação discursiva como algo 
contraditório e transparente determinada pelo interdiscurso se torna peça-
chave no caminho que é feito ao aperfeiçoamento da teoria, já que o autor 
começa a notar que as ideologias não estão fechadas em si a partir de um lugar 
ou condição de produção, mas emerge de vários exteriores. A materialização 
da ideologia a partir das formações discursivas foge ao sujeito e não consegue 
ser depreendida no ato da sua produção, deixando-o ser dominado pelo seu 
discurso e não o contrário. Contudo, a interpelação ideológica é evidente, 
já que esse momento epistemológico representa uma interlocução para sua 
terceira fase e não uma ruptura completa. Sendo assim, a observação das 
formações imaginárias sob ótica do interdiscurso e das formações discursivas 
tornam a análise mais enriquecedora, ao passo que abre caminho a outras 
possibilidades de inferência para além do que está posto nas condições de 
produção dos sujeitos empíricos.

Como resultado dos desdobramentos decorrentes das etapas 
anteriores, na terceira fase, surgiram os questionamentos sobre como abordar 
o que Pêcheux viria a chamar “sujeito da enunciação”. Nesta fase, a “AD-3”, a 
noção de maquinaria discursiva é abandonada, para que possa ser trabalhada 
uma noção de sujeito heterogêneo e marcado cada vez mais pelo discurso 
outro. Todo esse desenvolvimento da AD passou por um caminho de abertura 
e multiplicidade, mas que consiste em uma metodologia bem definida, dialoga 
com o as discussões sobre um sujeito moderno. A concepção de um sujeito 
heterogêneo dialoga com questões relacionadas à vida social, às identidades 
e aos espaços que o sujeito ocupa, no caso desta pesquisa, no que se refere 
também ao estatuto do corpo. Dessa forma, serão discutidas algumas questões 
nessa perspectiva na seção seguinte, a fim de situar melhor esse debate com 
contribuições da Sociologia e da Antropologia.
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3 DISCUSSÕES SOBRE MARCAÇÕES CORPORAIS
E MERCADO DE TRABALHO

Ao longo da história, o homem buscou utilizar seu corpo como uma 
forma de representação da cultura, servindo como um espaço de demarcação 
do simbólico, como afirma LeBreton (2012). Ainda nessa perspectiva, o corpo 
passa do estatuto de mero conjunto de órgãos, para uma instância mediadora 
entre si e o mundo a sua volta.

Tal discussão trazida no início desta seção, que propõe problematizar 
a marcação corporal e o mercado de trabalho, contribui para que sejam 
resgatados alguns exemplos da utilização do corpo como um espaço simbólico 
na história. Ao contrário do que se pode apontar em comunidades específicas 
em casos citados por LeBreton (2012) em seu trabalho, considerando a 
utilização desse corpo como algo bem demarcado em um rito ou como forma 
de representar a cultura de determinada comunidade, na atualidade, é comum 
observar como esse olhar se tornou mais flexível. Nota-se, por exemplo, que 
as pessoas têm motivos bem variados para utilizar ou não esses adornamentos 
em determinados contextos sociais, como na rua, em festas, no trabalho, em 
instituições de ensino, entre outros. Para embasar essa reflexão, pontua-se 
outro estudo do autor mencionado anteriormente:

As representações de corpo são representações de pessoa. 
Quando mostramos o que faz o homem, os limites, a relação 
com a natureza ou com os outros revelamos o que faz a carne. 
As representações de pessoa e aquelas corolários, de corpo estão 
sempre inseridas nas visões de mundo das diferente comunidades 
humanas. O corpo parece explicar-se a si mesmo, mas nada é 
mais enganoso. O corpo é socialmente construído, tanto nas 
suas ações sobre a cena coletiva quanto nas teorias que explicam 
seu funcionamento ou nas relações que mantém com o homem 
que encarna. (LEBRETON, 2013, p. 26)

Com base nessa citação, vislumbram-se os caminhos que o corpo tem 
tomado perante a cultura ao longo da história, tal como os novos significados 
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que esse novo espaço tem alcançado. Falar do corpo como representações de 
pessoa sugere pensar o individualismo e as novas identidades que emergem 
também de uma sociedade heterogênea. Nesse movimento, ele poderia se 
assemelhar a uma tela ou um cartão de visitas, lugar de estereótipos, recortes 
sociais, lugares ideológicos, sentimentos e tudo mais o que está ao alcance de 
ter um sentido dado através do ser humano. 

À luz de diversos movimentos através dos quais a marcação corporal 
perpassou, engessaram-se os estigmas negativos, devido ao fato dos antecedentes 
dos sujeitos que propagaram essa forma de existência remontarem, de fato, 
a espaços de exclusão, criminalidade, pobreza e insalubridade, tal qual foi 
documentado por Jeha (2019).

Afunila-se, portanto, a discussão sobre o corpo que remete 
especificamente do século XX até a atualidade, período em que a tatuagem e o 
body piercing começaram a ganhar importante relevância, não necessariamente 
positiva numa visão ampla, mas que se difundiu principalmente no oriente. 
Com os movimentos de contracultura, a revolução sexual, o individualismo e 
o desejo por ocupar novos espaços sociais, o body art viria a se tornar um novo 
tipo de ambição e fetiche. (LEBRETON, 2012)

O estatuto da tatuagem e do body piercing instaurou, certamente, uma 
forma de protesto e da tomada de posse do corpo. Isso se caracterizaria 
aos olhos da sociedade como atos de rebeldia e protesto contra as forças 
reguladoras, como aponta Ferreira (2014) em um de seus trabalhos, o que 
poderia ser ilustrado pelas instituições sociais como o estado, a igreja, as 
normas de conduta religiosas, por exemplo, entre outras formas de controle. É 
importante pontuar, ainda, que na virada de século algumas questões podem 
ter mudado a partir dos caminhos que esse tema tomou. Em alguns ambientes, 
como o de trabalho, clama-se silenciosamente ou explicitamente por corpos 
assépticos e padronizados a partir de um “ideal” de corpo teorizado em um 
recorte temporal, ou que poderia ser denominado de conservador, enquanto 
que em outros pode ser mais flexível.
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Tomando como parâmetro a problemática da aparência física em 
espaços formais de trabalho, há estereótipos muito definidos de tipos de 
pessoas que se encaixariam em determinados cargos, mas essa realidade 
vem mudando, como afiram Pedro e Aguiar (2017). Segundo os autores, as 
últimas duas décadas do século XX começaram a apresentar uma mudança 
substancial em relação ao olhar de estigma e marginalização que recaía sobre 
os corpos marcados, pois houve uma adesão da prática por uma parcela social 
mais elitizada, como é possível destacar no seguinte trecho:

O processo de marginalização da tatuagem começou a mudar 
nos anos de 1980 e alguns fatores podem ser apontados como 
responsáveis por isto: a adesão à prática por parte de grupos 
de classe média, como os surfistas; a profissionalização da 
profissão do tatuador e a criação de lojas denominadas ‘estúdios 
de tatuagem’, com ambientes limpos e aparelhos descartáveis e 
esterilizados, em contraste ao ambiente caseiro e insalubre onde 
inicialmente a tatuagem era realizada; [...]. (PEDRO; AGUIAR, 
2017, p. 8 grifo nosso)

Com base no exposto, nota-se o movimento que a marcação corporal 
fez através do processo de valorização do profissional de tatuagem, o que ao 
lado da higienização e dos parâmetros sanitários, proporcionou um novo olhar 
sobre essa atividade. Dessa vez, com a possibilidade da tatuagem e do body 
piercing poderem ser feitos de forma segura, pode ter-se configurado em uma 
nova forma de representação identitária, por parte de uma parcela menor da 
sociedade, mas que havia grande influência na difusão da marcação corporal, 
uma vez que esses sujeitos compõem grupos de referência como de padrões 
almejados de vida e de corpo, servindo como influenciadores sociais. 

Desse modo, com a aceitação do corpo marcado gradativamente 
pelas gerações mais jovens, houve uma abertura para a temática também 
no mercado de trabalho, possibilitando que algumas pessoas na atualidade 
consigam si inserir no mercado de trabalho, contudo, ainda há uma resistência 
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por parte de algumas empresas. (PEDRO; AGUIAR, 2017) Ainda segundo os 
autores, apesar dos estigmas que ainda pairam os espaços sociais, tal como o 
mercado de trabalho, as empresas têm-se flexibilizado para atender à maior 
diversidade de pessoas que buscam um emprego.

Tais reflexões discutidas ao longo desta seção, sobretudo quando 
direcionadas aos jovens, grupo que parece ser ainda o mais adepto às práticas 
de marcação corporal, dialoga com o desejo de uma representação pessoal, 
mesmo estando nesses espaços formais de interação social. Cabe dar esse 
destaque para essa faixa etária de idade, pois ela ainda parece ser o início da 
carreira profissional de muitas pessoas e no início dessa trajetória a imagem 
física também é um convite importante, como também mencionado no 
trabalho dos autores citados anteriormente.  Para ilustrar um pouco o exposto, 
acerca da relação de posse da vida financeira e pessoal em paralelo com a 
busca e posse pela identidade, recorre-se novamente a Ferreira (2014, p. 414, 
grifo do autor), que diz o seguinte:

Ora, a marcação invasiva e voluntária da epiderme concede a 
quem a empreende um profundo sentido de posse, representando 
um gesto instaurador da soberaneidade do jovem no processo 
de tomada de decisão sobre um património sobre o qual ele 
entende dispor do domínio absoluto e incondicional. O ato de 
tatuar ou de perfurar o corpo tem efetivamente subjacente uma 
reivindicação do direito de intervir expressivamente de forma 
contrária às convenções estéticas e éticas dominantes, sobre um 
património que é tido pelo jovem como pessoal, inalienável e 
insubstituível. 

O espaço do emprego, para o jovem, à medida que é o lugar de 
conquista da sua independência financeira ou de aprimoramento pessoal, 
também é o lugar que dita regras de conduta, vestimenta e imagem, como 
sendo condições para seguir inserido neste ambiente. Em outra mão, há o 
desejo de exteriorizar-se, tornar-se dono de suas trajetórias através de uma 
linguagem imagética. Essas duas forças, de certa forma, encontram-se em 
embates constantes, tendo em vista que o lugar da intervenção pode ser ainda 
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uma tentativa de demarcar o embate a todos esses antecedentes de exclusão 
que ainda perduram.

Observa-se, dessa forma, que apesar do histórico de marginalização 
pelo qual a tatuagem e o body piercing tenham passado, eles apresentam várias 
formas de significação que vêm sendo moldadas de acordo com a cultura. 
Especificamente no ocidente, pode-se perceber que, apesar de haver uma 
flexibilização, os sujeitos com suas individualidades, grupos sociais e até mesmo 
a sociedade como um todo têm levado o sentido de marcar o corpo para um 
movimento heterogêneo e de constante ressignificação, seja no contexto do 
mercado de trabalho ou não, mas é uma discussão que dificilmente se encerra.

4 ANÁLISE DO CORPUS

De acordo com Pedro e Aguiar (2017), a imagem profissional é algo 
que influencia na carreira profissional, partindo do princípio da característica 
de se vestir bem. Contudo, essa perspectiva pode contemplar outros aspectos 
como corte e cor do cabelo ou ter tatuagens e piercings ainda que também 
podem apresentar algumas discussões. As análises que se seguem serão feitas 
pautadas no entorno da marcação corporal e suas relações com o mercado de 
trabalho. 

Dessa forma, retoma-se o corpus de análise, constituído de dois vídeos 
do YouTube, intitulados de “Histórias reais de tatuagem – professora” e 
“Tatuagens e dificuldade de arrumar emprego”. Apesar de representarem 
realidades de trabalho diferentes, o primeiro, a docência com a educação 
infantil; e o segundo, o ambiente empresarial, ambos alinham-se à proposta do 
trabalho com pessoas, relações interpessoais e sugerem determinada postura 
em relação à formalidade. Dessa forma, como já pontuado por Jeha (2019), 
a marcação permanente na pele teve um surgimento de marginalização que 
ainda guarda resquícios. Com isso, é possível observar como esse embate é 
materializado nos discursos dos vídeos mencionados e quais estratégias são 
traçadas pelos enunciadores, fazendo emergir imagens nesses discursos que 
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dizem a respeito dos seus lugares sociais, mas que também remetem a outros 
exteriores ideológicos, que podem ser analisados a partir do pressuposto das 
formações discursivas.

No caso do primeiro vídeo, a professora relata que procurou um 
tatuador para fazer seu orçamento e tatuar algo que ela gostasse e representasse 
sua identidade. Assim, o tatuador fez questionamentos sobre qual era seu 
contexto de trabalho e quais símbolos ela gostaria de fazer, situação na qual 
ela diz gostar de máscaras de teatro e bruxas, assim como pode ser observado 
no trecho1 do vídeo seguinte:

Gostei tanto da mão do tatuador que já marquei, falei ‘ah, mais uma tatuagenzinha no 
braço, né, não faz mal a ninguém’ [...].

Eu falei: ah, eu gosto de bruxas.
Quando eu falei que queira bruxa, ele falou: poxa, cê trabalha com criança, é isso que você 

quer? É isso que você gosta?
Eu falei: Não, cê não tá entendendo, eu quero, eu amo isso [...].
E aí, eu que tinha um certo medo de tatuar, perdi o medo de tá tatuando o braço, enfim...

Inicialmente, ao descrever sua conversa com o tatuador, é feita 
uma reflexão sobre fazer mais tatuagens e qual figura será desenhada em 
sua pele. Observa-se que ela utiliza a palavra “tatuagenzinha” para se referir 
ao fechamento de mais uma parte de corpo e, logo em seguida, o tatuador 
questiona a figura da bruxa. Nessa situação, há uma antecipação de quais 
sentidos podem ser gerados quando se discute sobre ter tatuado um ser maligno 
ou vilão, especialmente quando no discurso há interação com crianças. Ao 
ser levantada a função social da professora de magistério, se pode notar que 
através do interdiscurso, atenta-se a formação discursiva do papel de professora 
de educação infantil que integra os primeiros espaços de educação formal 
da criança. Muitas vezes, a creche ou pré-escola é o primeiro contato com 
o mundo exterior da casa dos pais, lugar das primeiras influências e de um 

1 Trecho do vídeo “Histórias reais de tatuagem - professora” do canal Tatooinbox.
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contato mais aprofundado com as crianças da mesma idade. A representação 
da fala do tatuador através do seu discurso em questionar se são bruxas mesmo 
que ela quer tatuar recobre também a figura de um ser maligno, geralmente 
temido nas histórias infantis. De forma geral, esse contexto inicial demonstra 
a problematização de como isso pode em algum momento trazer uma imagem 
ruim para a professora, o que pode ainda causar atrito com os responsáveis 
dessas crianças, pois eles podem ter ainda uma visão mais conservadora em 
relação a ter seus filhos convivendo e sendo influenciadas por uma pessoa 
extremamente tatuada.

Em contrapartida aos empecilhos de ser uma professora de educação 
infantil tatuada, é pontuado pela enunciadora seu extremo desejo em incarnar 
tais símbolos de forma a exibi-los como algo que faz parte da sua identidade. 
Esse exemplo reforça a ideia sustentada por Ferreira (2014) de que há uma 
necessidade de exprimir um sentido de posse sobre si, em que o sujeito se 
coloca em embate contra as forças normalizadoras desse corpo em prol de 
novas identidades, o que também aponta para uma heterogeneidade do 
sujeito discursivo, à medida que infere-se tomadas de decisões advindas de 
vários lugares discursivos, não apenas o do ser professora.

Ainda analisando as imagens que advêm do seu lugar de sujeito 
tatuado e do sujeito professora, ela diz o seguinte2:

Não interfere na vida profissional. Acredito eu. Quero acreditar que não seja julgada por isso, 
porque quando eu falo da minha profissão, eu amo o que eu faço, meu olho brilha. Eu poso dizer que 
eu sou muito realizada na minha profissão e também com a tatuagem. Eu acho que não é um desenho 
no corpo que vai interferir na minha profissão.

No discurso da enunciadora representado por esse trecho, observa-se 
um tom muito mais de resistência do que de alinhamento e conformação com 
sua realidade. Tal fato é evidenciado não apenas pelo sentido do discurso que 
se alinha ao de resistência historicamente situados pelos sujeitos marcados, mas 
também pelo tom de resposta evidenciando o tom de crítica a uma possível 

2  Trecho do vídeo “Histórias reais de tatuagem - professora” do canal Tatooinbox.
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pergunta em que possa ter emergido a questão da exclusão do sujeito marcado 
no mercado de trabalho.

 O caminho discursivo que ela faz leva a inferir que ela centra-se na 
imagem de si como uma pessoa que vive sua profissão e quer fazer essa paixão 
coexistir com seus outros lugares sociais. O que leva também a pensar na 
dedicação que ela tem ao exercer sua profissão de modo a “balancear” suas 
escolhas, quando ela relata que o fato dela amar o que faz não trará uma 
imagem negativa em relação à marcação extensiva do seu corpo. Em relação 
às suas tatuagens, que no decorrer do vídeo são descritas como marcações que 
já recobrem 30% do seu corpo e de forma visível nos braços e nas pernas, a 
enunciadora as coloca em um patamar de extrema necessidade como uma 
forma de representação desse seu novo eu. 

Tais colocações discursivas alinham-se às discussões sobre corpo 
de LeBreton (2013) quando relaciona representações de corpo, de pessoa, 
representações da cultura e como isso reflete na forma que o sujeito se apresenta 
aos outros nas suas relações sociais, o que pode ser expandido também, a partir 
do exemplo, sobre como essas representações de si são apresentadas através da 
língua, quando essas ideologias são materializadas na interação com o outro, 
proporcionando essas imagens do sujeito heterogêneo.

O segundo vídeo a ser analisado neste trabalho, intitulado “Tatuagens 
e dificuldade de arrumar emprego”, consiste nas narrativas de um enunciador 
que descreve a relação do seu desejo pela tatuagem com o momento inicial da 
sua vida profissional e os dilemas pelos quais ele passou até conseguir conciliar 
todas essas questões. Ele comenta sobre essa fase da seguinte forma3:

Aí eu lembrei de como que foi a minha primeira tatuagem e o meu medo que eu tive de fazer 
ela em relação ao meu trabalho. Pois é, ainda nos dias de hoje, ainda existe esse tipo de preconceito que 
na minha opinião, é um preconceito meio bosta, assim como todos os outros tipos de preconceito, mas 
especificamente falando da tatuagem em relação ao trabalho.

Eu não acho que uma tatuagem é motivo de julgar a pessoa e desqualificar ela do cargo 
que ela está pretendendo trabalhar. Sei lá, parece que é a tatuagem que vai fazer o trabalho por mim 
ou parece que quem tem tatuagem vai ganhar mais ou tem uma vantagem sobre uma pessoa que tá 
concorrendo aquele trabalho e não tem tatuagem.

3 Trecho do vídeo “Tatuagens e dificuldade de arrumar emprego” do canal Michel Moraes.
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Em uma primeira leitura, nota-se que, diferente do caso da professa da 
educação infantil tatuada, sobre o qual foi discutido na análise anterior, o jovem 
antecipa em seu discurso possíveis consequências da sua inserção no mercado de 
trabalho sem nenhuma experiência e com marcações corporais evidentes. Isso 
possivelmente decorre de uma formação discursiva sobre a falta de experiência 
de muitos jovens, em que muitas vezes é necessário se enquadrar melhor nas 
normas do mercado de trabalho, antes de investir em uma imagem mais pessoal. 
Essa insegurança e a formação discursiva acerca desse medo são aludidas 
logo no início do vídeo, representado pela transcrição linguística em questão. 
São levantadas questões de julgamento que se encontram presas a memória 
discursiva dos sujeitos que ouvem falar das marcações corporais, como sendo 
uma atividade feita por pessoas “ruins” e que não possuem boa índole, entre 
outros adjetivos depreciativos que impactam a aceitabilidade do candidato em 
ambientes formais, principalmente um ambiente tradicional de trabalho.

Ainda no trecho anterior do vídeo, o enunciador levanta a discussão 
sobre a competência profissional daqueles candidatos que têm o corpo 
marcado ou não, o que também é abordado por Pedro e Aguiar (2017) como 
algo que não interfere na competência profissional, entretanto, o fato de alguns 
contratantes ainda não verem a relação da figura do corpo marcado de uma 
forma positiva reforça essa ideologia. Assim, observa-se como uma imagem 
positiva é construída pelo enunciador em relação ao conteúdo e projetada 
para seus internautas. Esse movimento de construção da imagem discursiva 
sobre o conteúdo também é relatado em outro trecho4:

Eu tinha 18 pra 19 anos, eu entrei num trabalho. Foi meu primeiro trabalho registrado. 
Até então eu não tinha nenhuma tatuagem, mas eu era louco de vontade de ter uma tatuagem. Quando 
eu fui entrar nesse emprego, já me falaram que eu não poderia ter tatuagem, eu tinha dois brinquinhos 
pequenos, eu não usava alargador [...] já falaram pra mim tirar e como eu precisava trabalhar, não era 
porra nenhuma na minha vida, meu primeiro emprego registrado, eu acatei às ordens.

No trecho anterior e em outras passagens do vídeo, é possível apontar 
algumas formações discursivas que contribuíram para a estruturação do seu 

4 Trecho do vídeo “Tatuagens e dificuldade de arrumar emprego” do canal Michel Moraes.
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discurso. Atravessam a sua fala, possivelmente, o discurso familiar, pelo fio do 
interdiscurso, entrelaçando-se ao de legitimação de uma identidade, por meio 
de uma marcação física. É importante pontuar que a modificação de um corpo 
pela incarnação de um desenho ou uma peça de metal, plástico etc. não inaugura 
uma nova identidade, apenas a exterioriza. Como afirma Ferreira (2014), a 
tatuagem e o body piercing são apenas formas de exteriorização de um desejo ou 
identidade já existentes nesse sujeito, contudo, a marcação corporal entra nesse 
meio para se tornar uma forma de exposição materializada aos olhos.

Ao retomar a discussão das vozes, é possível apontar elementos como 
a idade que é relatada no discurso do trecho. Nesse sentido, compreende-se 
entre 18 e 19 anos como início da idade adulta, fim do colegial e busca pela 
vaga na faculdade e do primeiro emprego. Geralmente, é nesse momento que 
são pensadas as condições sociais ideais de um jovem, para inaugurarem a 
independência financeira em relação a família, que tem certa influência sobre 
este sujeito que necessita começar a “andar com as próprias pernas”. De outro 
lado, o incômodo com o corpo asséptico que no percurso, principalmente 
da juventude, clama também ser tomado como elemento constituinte de 
uma identidade, que pode ser mexido, ostentado e exibido publicamente 
(FERREIRA, 2014) e que colide com outras formações discursivas de 
antecedentes já citados sobre a marcação corporal no ocidente. 

Ainda nesse aspecto, é possível observar também como as formações 
discursivas geram efeito de sentido sobre a imagem que o sujeito faz de si ao 
relatar suas primeiras experiências no mercado de trabalho, que tendem a 
sustentar um discurso instrucional para aquele que assiste ao vídeo. Ao construir 
uma imagem de si no seu discurso, observa-se que ele tende a não recomendar 
um confronto, mas uma certa forma de obediência e coexistência, a fim de 
fazer a ideia de um corpo marcado ser lentamente aceita e consequentemente 
respaldada em um ambiente tradicional de trabalho.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do pressuposto das formações imaginárias, atreladas às 
formações discursivas e ao interdiscurso, conclui-se que, no caso do primeiro 
vídeo do corpus, a imagem do sujeito sobre si, partindo da premissa “Quem 
sou eu para lhe falar assim?” proposto no quadro, a enunciadora evoca uma 
imagem profissional e pessoal muito bem estruturada, influenciadas pela sua 
prática docente. É notório como o lugar social convertido em condição de 
produção do sujeito professora que clama pelo direito à sua identidade e pelo 
desejo de tomada de posse e exibição desse corpo marcado, mesmo no ambiente 
de trabalho. 

Com relação ao segundo vídeo, há um movimento diferente, no 
sentido de constituição de um sujeito aconselhador, que mostra caminhos, a 
partir de suas experiências pessoais, de como os candidatos podem ser mais 
aceitos no ambiente de trabalho. Quanto ao conteúdo, partindo da premissa 
“de que lhe falo assim?”, também contida no quadro, constata-se a construção 
de uma imagem positiva sobre a marcação corporal, em ambos os vídeos. 
Nessa perspectiva de análise, ficou evidente como os discursos clamam pela 
representação da marcação corporal como forma de contribuição para 
representar uma identidade já existente, apontando também para uma imagem 
sobre a marcação corporal como uma prática que vai aos poucos se tornando 
convencional e “normal” à cultura, diferente de décadas atrás, o que em ambos 
os casos se desdobrou em uma motivação para a prática, a fim de incentivar sua 
propagação. 

Com isso, foi possível concluir com as análises feitas neste trabalho como 
há uma constante ressignificação das práticas sociais projetadas nas formações 
imaginárias dos discursos, mas, ainda assim, interpeladas por outras vozes, 
outros lugares e dizeres que são apenas possíveis de inferir quando observado 
o caminho das formações discursivas que as constituem. Destaca-se também a 
importância do discurso na constituição dos sentidos que os sujeitos dão às suas 
relações, que, nesse caso, se compreende a partir do mercado de trabalho.



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

270

REFERÊNCIAS

FERREIRA, V. F. A tatuagem e o body piercing como arte corporal de ética 
da dissidência. In: CORREIA, V. (org.). Corpologias: o corpo humano e a arte. 
Óbidos: Sinapis, 2014. v. 1. p. 406-434.

GRANGEIRO, C. R. P. A propósito do conceito de formação discursiva em 
Michel Foucault e Michel Pêcheux. In: SEMINÁRIO DE ANÁLISE DO 
DISCURSO, 2., 2005, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: SEAD, 2005. p. 1-8.

HISTÓRIAS reais de tatuagem – professora. [S. l.: s. n.], 2017. 1 vídeo (3 
min). Publicado pelo canal TATOOINBOX. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=hiaprsoVagQ. Acesso em: 11 ago. 2020.

JEHA, S. Uma história da tatuagem no Brasil. São Paulo: Veneta, 2019.

LEBRETON, D. A Sociologia do corpo. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

LEBRETON, D. Antropologia do corpo e modernidade. Petrópolis: Vozes, 2013.

PÊCHEUX, M. A análise de discurso: três épocas. In: GADET, F.; HAK, T. 
(org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel 
Pêcheux. 3. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 1997a. p. 311-319.

PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso (AAD-69). In: GADET, F.; 
HAK, T. (org.). Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de 
Michel Pêcheux. 3. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 1997b. p. 61-161.

PÊCHEUX, M. Semântica e discurso. 2. ed. Campinas: Ed. Unicamp, 1995.

PEDRO, F. O.; AGUIAR, H. S. Visual corporativo: a influência da tatuagem 
na carreira profissional. Novos Saberes- Revista Digital Acadêmica, Ipatinga, v. 
2, p. 24-44, 2017.

TATUAGENS e dificuldade de arrumar emprego. [S. l.: s. n.], 2017. 1 vídeo 
(9 min). Publicado pelo canal Michel Moraes. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=6qJEev2S7qU. Acesso em: 11 ago. 2020.

http://lattes.cnpq.br/1508574605124187


271

CONCEPÇÕES IDEOLÓGICAS SOBRE 
O DISCURSO MACHISTA: PÊCHEUX E A FASE 

BAKHTINIANA DA LINGUÍSTICA TEXTUAL

Myrian Conceição Crusoé R. Sales
Aline Maria da Conceição de Jesus

 Lícia Heine

1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem por objetivo trazer reflexões sobre os discursos 
machistas em ambiente militar no qual as mulheres, cada vez mais, vêm 
ocupando esse espaço visto apenas como masculino. Para fazer as análises, 
este trabalho traz como base teórica a denominada fase bakhtiniana da 
Linguística Textual1 (LT) e os pressupostos basilares da Análise do Discurso 
(AD) pecheutiana, fazendo o cotejo da concepção de ideologia pelas duas 
correntes teóricas. 

Por muito tempo, o conceito de ideologia foi amplamente disseminado 
sob diversas perspectivas, não havendo um consenso entre os teóricos no 
tocante a uma definição uníssona do termo. Logo, não se podia falar em 
ideologia, mas em ideologias. Somente nas décadas de 1960 e 1970, começou-
se a haver um relativo consenso no conceito de ideologia, quando essa foi 
definida como “um sistema global de interpretação do mundo social”, de 
acordo com Aron (1968 p. 375 apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 
2014, p. 267), e dotado de “uma existência e de um papel históricos no seio de 
uma sociedade determinada”. (ALTHUSSER, 1965, apud CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2014, p. 267)

1 Trata-se de uma nova fase da Linguística Textual denominada, provisoriamente, de fase bakhtiniana 
por Heine desde 2010. 
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Na AD de vertente pecheutiana, a ideologia ocupa papel central e 
no que se refere a essa temática, há importantes pontos de discussão entre os 
adeptos da teoria proposta pelo Círculo de  Bakhtin e aqueles que seguem o 
posicionamento da AD orientada por Michel Pêcheux. Tais teorias trazem 
divergências no que tange às concepções de sujeito, aspecto de extrema 
relevância, pois enquanto o Círculo de Bakhtin propõe um sujeito responsivo, 
dono de seu dizer e consciente do que diz, a AD francesa de Pêcheux apresenta 
um sujeito interpelado pela ideologia, que não é dono de seu dizer e é afetado 
pelo inconsciente.

A fim de tratarmos das ideias bakhtinianas, inicialmente, vamos 
focalizar alguns posicionamentos do Círculo de Bakhtin. Para tanto, citam-se 
os seus principais membros, quais sejam: Bakhtin, Volochínov e Medieved, 
que dedicaram seus estudos às questões da linguagem e da ideologia, havendo 
pontos em comum importantes para a base ideológica apresentada no Círculo. 
A seguir, tentaremos pôr em foco alguns pontos-chave comuns entre eles:

•	 a ideologia é vista numa perspectiva social;
•	 as avaliações sociais, ou seja, os preceitos, crenças, opiniões penetram 

no objeto estético num processo de refração;
•	 o caráter dialógico da palavra, os significados e os sentidos, 

concretizados na palavra-discurso, são ideológicos.  

Apesar de sua importância, há estudos discursivos que não contemplam 
a ideologia, a exemplo da abordagem clássica da LT que não se aprofundou, 
sistematicamente, sobre o referido conceito. Por isso, é necessária uma nova 
proposta que integre os aspectos sócio-histórico e ideológicos nas análises 
textuais. Diante dessa lacuna, surge uma nova proposta da LT, que vem 
paulatinamente se firmando como fase bakhtiniana, desde 2010, por Heine 
(HEINE et al., 2014, p. 46), cuja proposta de análise textual se volta sobretudo 
para os signos não verbais, mas também ao sócio-histórico e ideológico 
presentes no processo dialógico do sujeito responsivo de base bakhtiniana. 



Parte II
LINGUAGEM, COGNIÇÃO E DISCURSO

273

Este trabalho foi estruturado nas seguintes seções: “O que é o Círculo 
de Bakhtin?”; “Concepção de ideologia apresentada por Bakhtin”; “A 
ideologia em Pêcheux”; “A presença do discurso machista em ambientes da 
Polícia Militar”; “Análise dos discursos: fase bakhtiniana da LT e abordagem 
discursiva pecheutiana”. 

2 O QUE É O CÍRCULO DE BAKHTIN?

O Círculo, denominado de Bakhtin, reunia estudiosos com finalidade 
de discutir e pesquisar sobre filosofia, linguagem, literatura, psicologia, 
sociologia entre outras ciências. Esse grupo surgiu na Rússia nas primeiras 
décadas do século XX e era composto por vários pesquisadores, dentre eles: 
Matvei I. Kagan (1889-1937); Ivan Sollertinshii (1902-1944); Maria V. Yudina 
(1899-1970); Lev V. Pumpianskii (1891-1940); e os três mais lidos e discutidos: 
Mikhail M. Bakhtin (1895-1975); Valentin N. Voloshínov (1895-1938); e Pavel 
N. Medviédev (1891-1938). 

Esse Círculo foi se formando aos poucos, quando muitos intelectuais 
que fugiram da guerra civil da Rússia iam para uma cidadezinha conhecida 
como Nevel e lá começaram a se encontrar com o mesmo propósito – estudar. 
Essa cidade era propícia para esses encontros de artistas e intelectuais. Bakhtin 
e Voloshinov, vindo de Petrogrado–Leningrado, se conheceram nesses eventos. 
Nesses encontros, nascem textos e publicações dos debates realizados. Mesmo 
sendo formado com propósito bem definido, comprovado pelas publicações 
voltadas à temática da linguagem, filosofia, literatura, psicologia e sociologia 
na década de 20 do século XX, esse grupo ainda não tinha um nome definido. 
A nomenclatura surgiu em 1967 com A. A. Leont’ev que batiza o Círculo de 
Bakhtin, no entanto, para muitos estudiosos, essa foi uma atitude precipitada 
e intencional em catapultar Bakhtin no meio acadêmico.  
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Para Sériot (2015), a expressão “Círculo de Bakhtin” faz parte de 
uma investida para afamar e difundir os “textos disputados”2 como sendo de 
autoria também de Bakhtin, como na citação a seguir:

Em 1967 é que foi mencionado pela primeira vez o 
‘Círculo de Bakhtin’ (baxtinskij kruzok/ kruzok Baxtina/ 
krug Baxtina) pelo psicolinguista A. A. Leont’ev (1967: 
86-88). Leont’ev ainda, dois anos mais tarde, cita MFL 
para indicar as posições do ‘Círculo’ (Leont’ev, 1969: 79; 
ver Clark e Holquist, 1984:146). Em 1971, G. Superfin 
menciona a existência de uma ‘escola da Bakhtin’, na qual 
faz entrar, ao lado dos nomes de Volóshinov e Medvedev, 
o de L. Pumpjanskij. É precisamente nessa época que se 
instaura uma doxa cuja força de convicção é tanto mais 
forte por não repousar sobre nada mais além de um boato 
que corre. (SÉRIOT, 2015, p. 29, grifo do autor)

 Sériot apresenta uma investigação detalhada sobre a expressão 
“Círculo de Bakhtin” usada inicialmente em 1967, havendo uma forte 
divulgação pelos seguidores desse filósofo russo. Para ele, essa atitude tem 
como intenção propagar os trabalhos de Bakhtin, colocando-o em um status 
de líder do grupo. Nessa mesma obra de Sériot, há uma entrevista em 1970 
entre V. Duvakin (especialista em literatura) e Bakhtin, o qual reconhece o uso 
da expressão:

Duvakin: - O senhor não era muito célebre na época.

Bakhtin: - Não, eu só era conhecido em círculos 
extremamente restritos. Havia ao meu redor um círculo, 
que agora é chamado de ‘Círculo de Bakhtin’. Incluem 
nele principalmente Pumpjanskij, Medvedev Pavel 
Nikolaevic, Volóshinov. A propósito, é preciso dizer que 
todos estavam em Nevel’, menos, é verdade, Medvedev. 

2 “Os textos disputados” é uma expressão para classificar as obras que causam dúvidas em relação a 
suas autorias. São elas: Freudismo (atribuída a Voloshínov com edição original em russo em 1927); 
O método formal nos estudos literários (assinada por Medivedev, edição original em russo 1928) e 
Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da 
linguagem MFL (assinada na versão original em russo por Voloshínov em 1929).
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[...] Todos os três estavam em Vitebsk, e foi lá, de fato, que 
se lançaram os fundamentos desse círculo que em seguida 
se formou em Leningrado. Lá eu fazia conferência da 
natureza totalmente privada, em minha casa ... dei um 
curso de filosofia, primeiro sobre Kant (era apaixonado 
por Kant) e depois abordamos temas gerais. (BAXTIN, 
2002, p. 161, apud SÉRIOT, 2015, p. 29-30)

Apesar de o autor da pesquisa concluir esse pensamento, afirmando 
que “Se de fato, houve um ‘Círculo’, não é necessário chamá-lo ‘de Bakhtin’” 
(SÉRIOT, 2015, p. 30), demonstrando assim uma posição contrária à 
denominação do Círculo, essa pesquisa acompanha o consenso por parte de 
muitos pesquisadores ao afirmar que houve um Círculo de intelectuais que se 
encontravam para estudar e compartilhar conhecimentos. Além disso, Bakhtin 
deixou um legado com suas ideias no Círculo, sendo, portanto, nomeado de 
Círculo de Bakhtin. 

É fato comprovado que o Círculo existiu, no entanto, por haver 
contestação em relação à      sua nomeação, mas sem se apresentar outra 
nomenclatura consensual, torna-se mais assertivo usar Círculo de Bakhtin. 
Rosalvo Costa (2018) explica que  

[...] a expressão Círculo de Bakhtin é, ela própria, um 
campo de disputas e, diante de tudo quanto tem sido 
produzido no âmbito da referida controvérsia, a atitude 
mais prudente é assumir, como Brandist (2012), que 
‘na ausência de uma expressão melhor’, pode-se usar a 
expressão Círculo de Bakhtin com a ressalva de que com ela 
se designa ‘apenas um ponto no qual diferentes pensadores 
se intersectavam e não é de modo algum certo que, para 
qualquer dos participantes, esse fosse o mais importante 
dos agrupamentos a que pertenciam’. (BRANDIST, 
2012, p. 8 apud COSTA, 2018, p. 22, grifo do autor)

Desse modo, esta pesquisa segue o pensamento de Brandist (2012) e 
Costa (2018), adotando, destarte, a expressão Círculo de Bakhtin. 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

276

3 CONCEPÇÃO DE IDEOLOGIA APRESENTADA POR BAKHTIN

Antes de focalizarmos o conceito de ideologia em Bakhtin, traremos 
algumas reflexões oriundas do denominado Círculo de Bakhtin.

Os estudos de Bakhtin trazem reflexões eminentemente ideológicas, 
ora pautadas nas discussões de Voloshínov e Medvedev, ora nos seus 
posicionamentos subjetivos, ligados à ética, estética, alteridade, vida e cultura 
etc. O autor cogita que os sentidos materializados na palavra-discurso são 
essencialmente ideológicos, pois são “operados pelos contatos, negociações, 
lutas, tensionamentos e acordos produzidos na relação entre as consciências, 
forças e vozes em interação no mundo histórico-social”. (COSTA, 2017, p. 139) 

A ideologia, em Bakhtin, portanto, apresenta-se, sobretudo, na 
interação, ou seja, no enunciado concreto, nos signos ideológicos. Mais 
especificamente, nos trabalhos de Costa (2017, p. 140), a ideologia bakhtiniana 
está presente nas seguintes preposições: 

I   –  As criações artísticas e intelectuais são eminentemente 
sociodialógicas. 

II  –  Na linguagem, desenvolvem-se os diversos embates em que as 
várias forças em atuação na realidade histórico-social disputam 
a supremacia na semiose do mundo.

III –  O enunciado concreto, que se produz tanto na comunicação 
cotidiana – em gêneros do discurso primários – quanto nas 
esferas ideológicas – em gêneros do discurso secundários – 
constitui o campo de batalha privilegiado em que essas forças se 
defrontam na luta pelo sentido.

 Acompanhando esse mesmo raciocínio, Heine (2014) acrescenta o seguinte:

De acordo com o referido filósofo russo, a ideologia 
provém das diferentes esferas sociais (a religião, a arte, 
a moral, a ciência, a ética, a filosofia etc.) e do signo 
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entidade linguístico-semiótica que, por si só, expressa 
sempre uma posição avaliativa, pois não há enunciado 
neutro; a própria retórica da neutralidade é também uma 
posição axiológica. Na tradição, a ideologia aponta para 
o social, excluindo o individual, como é o caso da Análise 
de Discurso Francesa;3 porém, para Bakhtin, a ideologia 
permite que o social, o histórico e o individual se entrelacem 
mutuamente, ressaltando, contudo, a preponderância 
dos dois primeiro sobre o terceiro. Esse alicerce teórico 
permite construir o sujeito dialógico bakhtiniano que é 
eminentemente social, mas com nuances intencionais no 
processo discursivo, o que configura a sua face individual. 
(HEINE et al., 2014, p. 62)

Portanto, a ideologia se faz presente no enunciado concreto, célula do 
dialogismo bakhtiniano, em que há presenças de vozes carregadas por outras 
vozes, havendo o encontro, o confronto e a luta na produção de significados 
e sentidos. Nesse confronto, há um sujeito ideológico que se posiciona e 
apresenta uma sutil intencionalidade, traço inalienável à sua singularidade, 
revelando suas crenças, preceitos, opiniões, normas etc. 

Bakhtin, ao analisar a obra Dostoiévski, informa que nesses enunciados 
concretos cruzam-se forças sociais vivas e cada elemento de sua forma é 
atravessado por avaliações socais vivas que são a condensação axiológica.

4 A IDEOLOGIA EM PÊCHEUX 

A AD proposta por Michel Pêcheux mobiliza conceitos originários da 
teoria marxista a partir das releituras feitas por Althusser da noção de ideologia 
e por Lacan da psicanálise freudiana. A AD buscava dar conta de responder 
sobre as questões que dizem respeito aos modos de constituição de sentidos na 
língua e, para tanto, extrapolou a noção saussuriana de língua como sistema 
autônomo, propondo a instituição de um novo objeto: o discurso.

3 AD Francesa apresenta divergentes linhas de pensamento, neste caso específico, refere-se à AD 
pecheutiana. 
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A noção de ideologia ocupa o rol dos conceitos fundamentalmente 
importantes para essa ciência e Pêcheux retoma as ideias do filósofo francês 
Louis Althusser, que desenvolveu uma teoria das ideologias. De acordo com o 
referido filósofo, “a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos 
com as suas condições reais de existência”. (ALTHUSSER, [197-], p. 77) 
Assim, Althusser afirma que a ideologia age a partir da interpelação de 
indivíduos em sujeitos, ideia esta retomada por Pêcheux quando fala sobre a 
interpelação ideológica.

Uma vez que o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, não 
se pode falar em um indivíduo livre do funcionamento ideológico. Sujeito e 
ideologia são indissociáveis. O indivíduo se constitui em sujeito pela interpelação 
ideológica e, ainda, é importante ressaltar que esse sujeito, em Pêcheux, não 
se trata de um sujeito empírico, mas, sim, de um sujeito discursivo, podendo 
representar um sujeito em particular ou uma coletividade. Desse modo, o 
funcionamento do discurso se dá por meio da ligação existente entre um sujeito 
inconsciente e a ideologia. E isso se configura como a principal divergência 
teórica entre as teorias bakhtiniana e pecheutiana. Indursky (2000, p. 78-79) 
salienta que a teoria de Bakhtin “concebe um sujeito que não é interpelado 
ideologicamente e é consciente das escolhas que estabelece”     , o que, como 
visto anteriormente, diverge totalmente do que defende Pêcheux.

Ainda sobre ideologia da AD, Eni Orlandi assevera que: “Nem a 
linguagem, nem os sentidos, nem os sujeitos são transparentes: eles têm 
sua materialidade e se constituem em processos em que a língua, a história 
e a ideologia concorrem conjuntamente”. (ORLANDI, 2012, p. 48) Em se 
tratando de Bakhtin, podemos asseverar que a linguagem também não é 
transparente, visto que os seus enunciados “são correias de transmissão entre a 
história da sociedade e a história da linguagem”. (BAKHTIN, 2011     , p. 268) 
De qualquer forma, em todo ato de linguagem, há relações exotópicas que 
dialogam com posições valorativas complementando o eu momentaneamente 
que responde axiologicamente ao enunciado, construindo sentidos.
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Em suma, apesar de existir um liame entre as referidas teorias quanto 
à linguagem não ser transparente, reconhecemos as suas especificidades, por 
exemplo, “para a Análise de Discurso de vertente pecheutiana, a ideologia é 
uma prática de linguagem que se constitui no discurso. É no e pelo discurso 
que ela se materializa, gerando sentidos diversos” (ALVAREZ, 2020, p. 23), 
distanciando-se, pois, da concepção de ideologia bakhtiniana que se atém 
aos signos, conforme a seguinte citação: “Tudo que é ideológico possui um 
significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo 
que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. (BAKHTIN, 
2009, p. 31)

5 A PRESENÇA DO DISCURSO MACHISTA 
EM AMBIENTES DA POLÍCIA MILITAR

De acordo com Mary Del Priore (2012), ao abordar o tema “trabalho 
feminino e sexualidade”, são revelados traços da sociedade brasileira do início 
do século XX, mas que ainda se fazem presentes na sociedade atual, pois, 
apesar dos avanços em muitos aspectos no tocante às conquistas da mulher na 
sociedade, o ser feminino ainda vive sob o olhar machista da sociedade. Desse 
modo, o machismo não é reproduzido apenas por homens, mas também, e o 
que é mais intrigante, por muitas mulheres, as quais reproduzem o discurso 
machista, não raras vezes, sem que elas se deem conta disso.

Del Priore (2012) destaca que a identidade das mulheres trabalhadoras 
com que nós lidamos ainda hoje é uma construção masculina. Logo, a 
percepção do ser feminino quanto a sua própria condição, seja ela social, 
sexual ou individual, está atrelada à visão que o homem possui dela.

No universo machista, do qual homens e mulheres fazem parte, a 
opressão a que várias mulheres ainda têm sido submetidas faz com que muitas 
sejam sufocadas e não se ergam como voz de protesto contra a misoginia. 
O texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso 1, prevê que homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. Contudo, a realidade da 
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sociedade em que vivemos é que as mulheres se encontram incumbidas de 
grandes responsabilidades, várias são as suas obrigações, mas, quando se fala 
em direitos, muda-se o gênero a ser contemplado. Isso ocorre em todos os 
segmentos da sociedade, sobretudo dos setores em que a presença masculina é 
majoritária, a exemplo das polícias militares.

 Em todo o Brasil, há disparidade quanto ao número de vagas 
reservadas a homens e mulheres em concursos da Polícia Militar, as quais são 
gritantemente inferiores para o sexo feminino. Isso pode ser percebido, por 
exemplo, no último concurso de Soldado da Polícia Militar da Bahia, em 2019, 
quando foram oferecidas, num universo de 1000 (mil) vagas, 900 para homens 
e, apenas, 100 para mulheres. Ou seja, um número absurdamente inferior, 
sem que haja uma justificativa plausível para tamanha discrepância. Logo, 
é perceptível a forte presença do machismo desde a fase inicial na carreira 
policial militar.

As policiais militares lidam, frequentemente, com o preconceito e a 
discriminação de homens e mulheres, na e fora da corporação. Para muitos, 
a mulher, por ter sua imagem atrelada ao chamado sexo frágil, não está apta 
para estar nas ruas e, assim, boa parte das policiais que ingressam na Polícia 
Militar acabam ocupando funções administrativas.

Quando a mulher assume determinadas funções em ambientes 
predominantemente masculinos, como é o caso das polícias militares no Brasil, 
ela fica mais exposta à discriminação, ao assédio moral e a várias intempéries. 
Apesar disso, cada dia mais mulheres têm se erguido e, corajosamente, exposto 
as situações vivenciadas, dando a outras a motivação necessária para também 
agirem contra o machismo que ainda impera em nossa sociedade.

6 ANÁLISE DOS DISCURSOS: FASE BAKHTINIANA DA LT 
E ABORDAGEM DISCURSIVA PECHEUTIANA

 Para uma análise discursiva de algumas ideias bakhtinianas e 
pecheutianas, foram selecionados alguns discursos presentes em duas 
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matérias: “Polícia Militar investiga comentários machistas feitos por policiais 
em rede social”, do jornal Diário do Nordeste em 16 de julho de 2020; e 
“#AssédioNoQuartel: Tenente-coronel cria movimento contra machismo 
militar”, do Uol. 

7 ANÁLISE À LUZ DA FASE BAKHTINIANA 
DA LINGUÍSTICA TEXTUAL

Na reportagem do Uol (MADEIRO, 2020), intitulada 
“#AssédioNoQuartel”, a tenente-coronel Camila Paiva, que integra o Corpo 
de Bombeiros do estado de Alagoas, fez uma publicação no Instagram 
pela luta contra o machismo nas corporações, pois, assim como ela, outras 
mulheres da corporação sofrem com o machismo no ambiente militar. A 
seguir, analisaremos o depoimento postado no perfil do Instagram e relatado 
na reportagem citada anteriormente:

(Depoimento 1)
O que aconteceu primeiro foi um áudio vazado de um policial militar do Ceará há uma semana falando 
que as mulheres no quartel deveriam ter a função de tirar o estresse do homem, que elas deviam ficar lá 
para quando eles chegassem estressados, elas virem lá ‘tirar’ os estresses deles, meia hora com um, meia 
hora com outro. Ou seja, sugerindo tarefas sexuais.

Nesse depoimento, em função do princípio de responsividade, surgem 
vozes axiológicas como: o serviço militar é exclusivo aos homens; a mulher foi 
feita para procriar, em contrapartida, há vozes como o lugar da mulher é onde 
ela quiser, que se embatem no discurso, depreendidas por alguns elementos 
linguísticos que retratam o posicionamento retrógrado de um determinado 
grupo de policiais militares. A narrativa em 3ª pessoa reconta, por meio de uma 
voz feminina, o episódio ocorrido por um policial militar que faz a seguinte 
declaração em um áudio: “as mulheres no quartel deveriam ter a função de tirar o estresse 
do homem”, o sujeito gramatical “as mulheres”, acompanhado pelo advérbio de 
lugar “no quartel”, representa a figura feminina que assume a corporação 
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militar; no entanto, no predicado “deveriam ter a função de tirar o estresse 
do homem” a palavra “função” desconfigura-se do seu sentido hipotético, ou 
seja, o policial ou a policial no quartel tem a função administrativa e ostensiva, 
mas o sentido, no contexto dessa declaração feita pelo policial, é outro, 
induzindo à função objetivada da mulher ao uso do seu corpo para satisfazer 
ou (tirar o estresse) dos homens. Esse discurso mostra o machismo em não 
aceitar que a mulher assuma outras funções a não ser a de dona de casa e 
servir ao seu “senhor”. Portanto, há o embate entre a voz machista e a voz 
de afirmação e empoderamento feminino. Nessa busca pelos sentidos, essas 
vozes se confrontam e se embatem, mostrando a oposição de ideias, crenças e 
valores. Percebe-se que o sujeito ideológico, representado pela voz feminina, 
se opõe ao discurso misógino presente na fala do colega militar. A intolerância 
da presença feminina na corporação está relacionada à questão de poder, 
pois há uma tentativa de inferiorizar a mulher no processo de objetificação, 
representada na fala: “elas virem lá ‘tirar’ os estresses deles, meia hora com um, meia hora 
com outro”, estabelece uma relação com o ato sexual e, portanto, uma violência 
contra a mulher, vista como objeto sexual que desestressa os homens. Ainda 
nesse discurso, o sujeito ouvinte (a tenente-coronel), após compreender o 
sentido discursivo, ocupa uma posição responsiva, mostrando ser contrária 
à posição do falante, revelando suas crenças ao completar o discurso com 
suas interpelações: “Ou seja, sugerindo tarefas sexuais”, esse enunciado traz 
à baila uma crítica ao posicionamento ideológico de um grupo de policiais 
representado pela voz do policial em análise.

 Feita a análise, observa-se que no dialogismo está presente a ideologia 
e os sujeitos são seres humanos instáveis, com discursos inacabados, consoante 
a conclusibilidade segundo a peculiaridade do enunciado, que só percebemos 
por meio do diálogo, portanto, ele é social e ao mesmo tempo apresenta 
traços individuais. Além disso, há, nesse processo dialógico, as avaliações 
sociais – crenças, valores etc. – que, num processo de refração, penetram no 
objeto estético, dando sentido e significado à palavra-discurso carregada de 
ideologias.  
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8 ANÁLISE À LUZ DA TEORIA PECHEUTIANA

Os enunciados a seguir tornaram-se matéria em diversos jornais do 
país por revelar de forma explícita o machismo ainda fortemente presente nas 
instituições policiais militares. A matéria, feita pelo jornal Diário do Nordeste, 
traz, na íntegra, áudios de policiais militares cearenses do sexo masculino com 
atitudes misóginas contra mulheres policiais militares. As análises realizadas 
são do conteúdo das mensagens contidas nos áudios dos policiais.

(Depoimento 2)
(Policial 1 = P1) Sabe o que era para ser feito com essas pefens [policiais femininas] da Polícia? 
Elas eram para estar no quartel para tirar o estresse da gente. Chegasse lá estressado, ela estava lá 
para resolver a parada.

Nota-se que o discurso machista, materializado nas falas do P1, é 
reproduzido com alto teor de violência, subjugando a mulher policial, a qual 
deveria ser, segundo o que se constata com as afirmações do P1 contidas no 
áudio vazado, escrava sexual dos policiais do sexo masculino. Ele, interpelado 
pela ideologia machista, assume uma posição de superioridade diante das 
mulheres policiais e não somente não admite a concorrência no serviço 
operacional – quando se trabalha nas ruas, em combate direto com o crime 
–, mas também não a aceita dentro da corporação. Como parte da estratégia 
de legitimar a sua violência, o agressor deprecia a sua vítima por meio do 
implícito de que mulher não serve para nada além de satisfazer os desejos 
sexuais dos homens, o que fica evidenciado mais marcadamente quando ele 
enuncia: “Elas eram para estar no quartel para tirar o estresse da gente. Chegasse lá 
estressado, ela estava lá para resolver a parada”. A ideologia machista é, destarte, 
posta em evidência através de um sujeito discursivo que reproduz tal ideologia 
por meio do que enuncia, ainda que não se dê conta disso. Logo, o sujeito é 
interpelado tanto pelo inconsciente quanto pela ideologia.

Durante as trocas de mensagem, outro policial concorda com o que 
sugere o primeiro. Vejamos no enunciado a seguir.
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(Depoimento 3)
(Policial 2 = P2) Essa ideia foi boa, eu queria isso agora. Isso é uma ideia para chegar no Comando 
Geral. As ‘voluntárias’.

Os policiais, enquanto indivíduos, são interpelados em sujeito pela 
ideologia machista e, desse modo, ocupam uma posição-sujeito machista. Em 
razão do imaginário de que a mulher é um ser mais frágil do que o homem e que 
o seu papel é o de satisfazer as vontades do ser masculino, ele ocupa a posição 
sujeito machista, determinando sentidos de servidão sexual e inferioridade 
da mulher. Isso é notadamente explicitado no seguinte enunciado: “[...] eu 
queria isso agora”. O sujeito discursivo continua revelando traços marcantes do 
discurso machista quando o enunciador diz que o seu desejo (e o do colega P1) 
deveria ser levado ao grau mais alto da cadeia hierárquica da Polícia Militar. 
Implicitamente, ele eleva a ideia de que se o Comando Geral – cargo ocupado 
hegemonicamente por homens – aprovar tal proposta, eles teriam as mulheres 
à sua disposição, como se estas não tivessem como esboçar qualquer poder de 
reação diante da “superioridade” masculina.

Ao ser interpelado pela ideologia, o sujeito discursivo revela uma 
postura machista ao tentar pôr a figura feminina numa posição de submissão 
e inferioridade ante o homem. Assim, o sujeito do discurso, ao ocupar uma 
posição-sujeito machista, sofre determinações históricas e ideológicas na 
construção dos sentidos para o sujeito mulher, a qual é vista como um ser frágil, 
insignificante e que, por isso, deve estar à disposição dos desejos masculinos.

Um terceiro policial também concordou com a afirmação dos 
policiais anteriores e reforçou a ideia de que, como policiais – aparentemente 
só os homens, na concepção dele – sofrem com grande estresse psicológico, 
as mulheres deveriam servir de “relaxamento” para os homens, conforme 
podemos observar no enunciado 3.

(Enunciado 3)
(Policial 3 = P3) Essa tese aí, eu tinha pensado nisso. Sou obrigado a concordar. Os policiais sofrem 
muito do estresse psicológico, pressão psicológica muito grande na rua.
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Esse enunciado também materializa sentidos de rejeição e preconceito 
contra mulheres na corporação, pois a mulher estaria reduzida simplesmente 
a atender às necessidades sexuais dos policiais, tornando-se também objetos 
para distração masculina. Tais sentidos ideológicos já funcionam na história, 
na memória e, assim, determinam os sentidos e se atualizam na enunciação. 
Ao ser interpelado ideologicamente, o enunciador ocupa a posição de vítima 
quanto à dinâmica exercida por mulheres e homens na Polícia Militar.

O antagonismo por meio do uso implícito do pronome pessoal “nós” 
(homens), em oposição a “elas” (mulheres), de forma bem polarizada, revela 
uma tentativa de superiorizar o homem em detrimento da figura feminina. 
Portanto, a ideologia machista está, mais uma vez, presente no enunciado, 
já que as palavras proferidas pelo enunciador materializam sentidos dos 
interesses individuais e/ou de um grupo social.

Os sentidos que envolvem o funcionamento do discurso machista, em 
torno da mulher policial militar, são atravessados por uma historicidade que 
sugere a ela o encargo de desempenhar ações do universo que o discurso machista 
lhe reserva, que presume o não uso da força e a falta de compatibilidade para 
desempenhar serviços numa instituição que só deveria caber a pessoas do gênero 
masculino. Na ordem do “não dito”, uma mulher não pode ser policial militar 
porque a sua função é a de estar em casa esperando pelo seu “homem”, a fim de 
satisfazer-lhe os desejos, ou ainda, nesta análise, especificamente, no ambiente de 
trabalho para “tirar o estresse” dos colegas homens. Desse modo, é, para aqueles 
que são interpelados pela ideologia machista, completamente aceitável as palavras 
e frases depreciativas para mulheres que ousam “usurpar” o lugar do homem.           

9 REFLEXÕES FINAIS

Como visto e analisado, a ideologia para Bakhtin está relacionada ao 
conjunto de crenças, valores, normais etc. presentes na sociedade e, muitas 
vezes, construída na interação com o outro, portanto, a ideologia se faz 
presente nos enunciados concretos nos quais as vozes se cruzam, se embatem 
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na produção de sentidos, havendo assim, um sujeito social com nuances 
individuais ao tomar posições e responder axiologicamente às compreensões, 
assumindo atitudes contrárias ou concordando.

Reforçando o pensamento de Heine e demais autores (2014), em 
linhas gerais, a ideologia aponta para o social, excluindo o individual, como é 
o caso da AD pecheutiana; no entanto, Bakhtin refuta a dicotomização entre 
o ideológico e o individual, entendendo que o social, o histórico e o individual 
se entrelaçam mutuamente.

Por outro lado, nos enunciados analisados à luz da teoria de Pêcheux, 
percebemos que os sujeitos são interpelados pela ideologia, pois o discurso 
machista, que já funciona na memória, foi atualizado nos enunciados, 
reforçando o discurso machista.

Assim, procuramos mostrar, neste trabalho, o funcionamento do 
discurso machista materializado em falas de policiais militares, com sentidos 
de inferiorização à mulher policial, revelando que os sujeitos discursivos se 
inscrevem em dadas posições sociais, não se constituindo como donos ou 
origem do seu dizer, mas pela interpelação ideológica e na relação com o 
Outro e com a história.
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PADRÕES DE SIMPLIFICAÇÃO FONOLÓGICA 
NO DESENVOLVIMENTO DO INGLÊS 

COMO LÍNGUA NÃO NATIVA POR CRIANÇAS 
BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Joceli Rocha Lima 
Elizabeth Reis Teixeira 

Felipe Flores Kupske 

1 INTRODUÇÃO

Abordagens baseadas no uso (BYBEE, 2016; GOMES; NERY, 2020; 
TOMASELLO, 2003) percebem a linguagem como a organização cognitiva 
das experiências dos falantes com suas línguas. Nesse sentido, a língua de um 
indivíduo emerge de padrões inter-relacionados de empiria, interação social e 
cognição. (BECKNER et al., 2009; KUPSKE, 2017) Para Tomasello (2003), 
os seres humanos possuem a capacidade de desenvolvimento social, já que 
se engajam, logo nos primeiros meses de vida, em processos interativos de 
atenção compartilhada. Além disso, crianças são dotadas de capacidades de 
generalização, abstração e construção de esquemas simbólicos abstratos que, 
gradualmente e probabilisticamente, alimentam o desenvolvimento linguístico. 
Nessa perspectiva, a linguagem não deve ser explicada de forma desconectada 
de seu ambiente e de outras habilidades sociocognitivas. (GOMES; NERY, 2020)

Em relação ao desenvolvimento fonológico infantil, embora a 
produção dos sons possua coerência e sistematicidade (VIHMAN, 2009), sabe-
se que o percurso linguístico até o desenvolvimento da variedade ambiental 
não é linear e que a produção da criança é balizada pelos avanços graduais 
maturacionais tanto cognitivos quanto motores. Levando em consideração 
o percurso natural de desenvolvimento infantil, notam-se, assim, na fala da 
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criança, padrões fonológicos oriundos de uma tentativa de se adequar à língua 
do ambiente.1 

Na busca de ampliação da compreensão sobre o desenvolvimento 
infantil, neste trabalho, discutimos, de forma exploratória, os padrões de 
simplificação fonológica presentes na produção da fala infantil. Este estudo, 
recorte de um projeto mais amplo conduzido pela primeira autora, trata, 
especificamente, da simplificação fonológica no desenvolvimento do inglês 
como Língua Não Nativa2 (LNN) em contexto de Português Brasileiro 
(PB) dominante, como Língua Nativa (LN), presente na fala espontânea 
de crianças com até cinco anos. Para tanto, dados de crianças em início de 
desenvolvimento do inglês-LNN – oriundos do projeto intitulado “POACE 
Project – Promovendo a comunicação oral em inglês: Projeto Creche”, da 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – são analisados. 
Tomamos como base de investigação: (i) os processos3 presentes na aquisição 
do inglês como LN descritos por Ingram (1981; 1986); (ii) na aquisição do 
PB como LN, conforme descritos por Teixeira (1988; 2009; 2011); e (iii) do 
desenvolvimento do inglês como LNN apresentados por Piper (1984). 

2 USO, COGNIÇÃO E PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO 
FONOLÓGICO 

Para Pierrehumbert (2001), a gramática fonológica não pode existir 
livre da substância, livre do uso. Assim, o conhecimento linguístico é produto 
da interação entre cognição humana e a experiência com a língua do ambiente. 
(TOMASELLO, 2003) Para modelos baseados no uso, a abstração não tem 
existência autônoma em relação às instâncias em que são utilizadas e não 
é um conhecimento dado a priori. (BYBEE, 2016) Assim, o desenvolvimento 

1 Para uma introdução compreensiva a esses processos, vide Stampe (1979) e Ingram (1981; 1986).
2 Neste trabalho, o que entendemos por L1 chamamos de Língua Nativa (LN) e o que entendemos como 

segunda língua (L2) ou Língua Estrangeira (LE) ou Língua Adicional (LA), chamamos de Língua Não 
Nativa (LNN). 

3 Muito embora utilizemos o termo “processo”, não negamos a proposição de unidades gradientes no 
desenvolvimento da fala. 
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fonológico de uma criança é balizado pelo uso da língua do contexto. Sabe-se, 
por exemplo, que a criança vive, ainda no útero materno, uma experiência 
auditiva em sua interação inicial com o mundo. Essa experiência avança 
fazendo entrar em cena a fonotática da língua, isso é, a criança começa a 
perceber a distribuição e as possíveis combinações de elementos sonoros 
que ocorrem em sua língua. (KAIL, 2013) É apenas após o afinamento 
perceptual dos estímulos da língua-alvo que a criança passa a produzir a fala 
e, consequentemente, passa a interpretar o mundo por meio da linguagem.

Contudo, embora a língua seja uma demanda social resultante de 
interação entre indivíduos, são os mecanismos e processos cognitivos de 
domínio geral que dão aos seres humanos a capacidade de extrair padrões 
probabilísticos desse uso social da linguagem. A tarefa de segmentar palavras 
da fala nos primeiros meses de vida, por exemplo, é oriunda de uma capacidade 
humana de aprendizado estatístico. (GOMES; NERY, 2020) Assim, para 
Cristófaro-Silva e Gomes (2020), crianças têm acesso a um mecanismo de 
estimação de propriedades estatísticas do ambiente linguístico responsável 
pela identificação dos padrões sonoros da fala adulta. O desenvolvimento 
fonológico não está preestabelecido e emerge gradualmente, é um sistema 
dinâmico complexo, no qual empiria, sociedade e cognição não podem ser 
separados. (KUPSKE, 2017) 

Para Vihman (2009), o desenvolvimento fonológico é orientado por 
dois mecanismos: o desenvolvimento estatístico e o desenvolvimento simbólico. 
Aquele faz referência à aquisição dos padrões sonoros da língua do contexto. 
Desenvolvimento simbólico, por outro lado, refere-se ao desenvolvimento 
da relação forma-significado. Para a autora, é a combinação desses dois 
mecanismos que permite a construção do conhecimento linguístico. Assim, 
a experiência de uso da língua influencia as estruturas cognitivas da criança 
e, por conseguinte, seu modo de lidar com a linguagem. Como discute Bybee 
(2016, p. 27), enriquecendo sua memória, estocando mentalmente “detalhes 
da experiência com a língua, incluindo detalhes fonéticos”. É nesse cenário 
que lançamos nosso olhar sobre as crianças pesquisadas, na tentativa de 
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entender suas produções enquanto lidam com uma nova LNN durante o 
processo natural de desenvolvimento do PB-LN. 

3 PADRÕES DE SIMPLIFICAÇÃO FONOLÓGICA 
NA FALA INFANTIL

O interesse nesta análise está no campo fonológico do PB e do inglês. 
Lembramos que a fonologia de uma língua se constitui de seus sons e como 
eles se organizam. A criança ouvinte que estiver adquirindo sua LN – em 
um desenvolvimento sem atipicidade – aprenderá a articular as consoantes e 
vogais, em seguida as sílabas e, finalmente, as palavras; mantendo seu percurso 
de desenvolvimento até alcançar o domínio de níveis linguísticos maiores 
como, por exemplo, a sintaxe.

Com a evolução dos estudos sobre a fala da criança, abandonou-se 
a ideia de que suas produções eram registros “imperfeitos” da fala adulta – 
alvo a ser alcançado – e que não havia, por trás dessas produções, qualquer 
nível de organização. (TEIXEIRA, 1988; 2011) Como afirma a autora, dentro 
dos princípios da Fonologia Natural (STAMPE, 1979), as produções infantis 
compõem um processo maturacional mais amplo em que simplificações de 
classes de sons ocorrem ao longo dos estágios de desenvolvimento fonológico 
e são, portanto, transitórias – esses padrões podem ser traduzidos em termos 
de “processo de simplificação fonológica”. Mesmo em contextos de aquisição 
esperada, é natural que a criança use padrões adaptados do alvo para tentar 
se adequar à produção das palavras. Essas produções adaptadas são resultado 
de padrões que substituem, por exemplo, um som mais complexo, ou fora 
das habilidades maturacionais da criança, por um menos complexo ou já 
adquirido. (STAMPE, 1979) Nesse sentido, essas produções adaptadas atuam 
de modo a “facilitar a produção de sons, ou grupos de sons, pelas crianças” 
(OTHERO, 2005, p. 3), ou seja, enquanto elas ainda não conseguem produzir 
um determinado som, procuram meios de viabilizar sua produção. São 
estratégias presentes na fala da criança para simplificar palavras até que sejam 



Parte III
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA, TRADUÇÃO E ACESSIBILIDADE

295

aprendidas conforme o padrão da sua comunidade de fala ou até que seu 
desenvolvimento maturacional e motor permita sua efetiva produção. Esses 
padrões caracterizam a aquisição desde as primeiras palavras até os seis anos 
em média a depender do idioma. (INGRAM, 1981; 1986; OTHERO, 2005; 
TEIXEIRA, 1988; 2009)

No primeiro ano de vida, o período do balbucio se estabelece, sons 
e sílabas avançam em número e complexidade. Em seguida, na fase das 
primeiras palavras, no segundo ano, as crianças começam a produção de suas 
primeiras palavras, que tendem a apresentar padrões motores utilizados no 
balbucio, além de conterem características do alvo. (GOMES; NERY, 2020) 
Na fase “selecionada”, após a etapa anterior, as crianças aprendem a produzir 
um vocabulário extenso. Nessa fase, observa-se, na fala das crianças, uma 
seleção de palavras produzidas com características sonoras mais próximas da 
fala adulta. (GOMES; NERY, 2020) À medida que a experiência linguística 
avança, além da estruturação de frases (FLETCHER; MACWHINNEY, 
1997; SLOBIN, 1979), a criança chega na fase adaptada, apresentando mais 
regularidades fonéticas e formas mais parecidas com os alvos. 

O desenvolvimento da fonologia envolve a percepção e a produção 
da língua do ambiente (TEIXEIRA; DAVIS, 2002), e as estratégias utilizadas 
pela criança evidenciam os padrões de simplificação usados em sua tentativa 
de produzir a fala adulta. (ALBANO, 1990) Esses padrões espelham o 
desenvolvimento fonético da criança ao longo do seu desenvolvimento 
fonológico e, gradualmente, a sua fala avança em complexidade em direção 
ao sistema adulto. (TEIXEIRA, 2009)

Essas simplificações fonológicas ocorrem também durante o 
desenvolvimento de uma outra língua distinta da nativa. Isso é o que constatou 
Piper (1984) em um estudo com crianças nativas de diferentes idiomas – 
inclusive do português – adquirindo o inglês-LNN. Seu objetivo foi descobrir 
se os padrões usados para simplificar as formas da língua-alvo se assemelham 
aos estabelecidos por Stampe (1979) e por Ingram (1981). Sabe-se que diversos 
padrões de simplificação fonológica estão presentes em todas as línguas 
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naturais, a exemplo da simplificação ou redução de encontros consonantais. 
(INGRAM, 1981; STAMPE, 1979) Por outro lado, há padrões que são 
específicos a determinadas línguas. Por esse motivo, processos considerados 
universais na aquisição de primeiras línguas podem não ocorrer, ou ocorrer 
de forma não expressiva, na LNN. (INGRAM, 1986; PIPER, 1984) Além 
disso, como apresenta Ingram (1986), as simplificações ocorrem dentro do 
sistema fonológico que está disponível para a criança, ou seja, a substituição 
da consoante líquida [ɻ]4 pela semivogal [w], por exemplo, na palavra ready 
[wedi] ocorre porque essa semivogal “está disponível em outras palavras na 
língua da criança” (INGRAM, 1986, p. 226); em uma língua em que tais 
semivogais não ocorram na mesma posição – no francês como exemplifica o 
autor – tal padrão não se registra. 

Tendo em mente essas particularidades das línguas e constatando a 
ocorrência de padrões de simplificação fonológica tanto no contexto da LN 
como no da LNN, é importante conhecermos aqueles que caracterizam a 
aquisição do primeiro, os que são comuns aos dois contextos e identificar os 
que possam ocorrer exclusivamente durante o desenvolvimento do último. 
Assim, tomamos como referência para este trabalho a classificação proposta 
por dois autores: (a) Ingram (1981; 1986), que os subdivide entre aqueles 
que afetam a estrutura da sílaba, os de substituição e os de assimilação; e (b) 
Teixeira (2011), que apresenta uma categorização que explicita a sua noção de 
“processos” como os princípios mais gerais de organização fonético-fonológica 
da criança na tentativa de reproduzir a fala do adulto, são eles: os processos 
de substituição, os modificadores estruturais e os sensíveis ao contexto; e, 
nessa tentativa de reprodução, a criança usa “estratégias realizacionais”. Um 
exemplo disso é o processo de simplificação (ou redução) do /r/ que pode 
ser implementado na produção de garrafa /gaxafɐ/ por meio da estratégia de 
elisão: [gaˈafɐ].5 

4 Pode-se observar, pelo gesto articulatório das crianças, que a consoante foi realizada com retroflexão.
5 Por restrição de espaço nesta publicação, um maior detalhamento da categorização proposta pelos autores, 

suas descrições e exemplificações não poderão ser abordadas aqui. Por essa razão, neste trabalho, estamos 
nos referindo a processos fonológicos como simplificação de modo geral, sem uma separação de categorias 
de processos e de estratégias de implementação, de modo a simplificar a apresentação dos dados.
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4 PROCESSOS DE SIMPLIFICAÇÃO FONOLÓGICA6

 
Como já explicitado, a nossa intenção, nesta análise exploratória, 

é apresentar padrões realizacionais coincidentes encontrados nos contextos 
escolhidos que ilustram como as formas da língua-alvo são efetivamente 
produzidas, simplificadas, por crianças jovens sem discutir, neste momento, 
a sua cronologia de aparecimento e desaparecimento no percurso de 
desenvolvimento. (TEIXEIRA 1988; 2009) Os processos fonológicos são 
apresentados sem subcategorização, como informado anteriormente, para 
objetivar a visualização dos dados. Além disso, como a intenção aqui é, 
primeiramente, relacionar os processos coincidentes, não voltaremos nossa 
atenção para as especificidades de implementação de cada um deles. Isso 
porque o apagamento da consoante final, por exemplo, de que trata Piper 
(1984), refere-se exclusivamente a consoantes em posição final de palavras; 
o mesmo não ocorre com Teixeira (1988; 2011) que considera a redução em 
posição medial na palavra também. 

Em relação ao desenvolvimento do PB-LN, Teixeira (1988; 2011) 
apresenta diversos processos de simplificação fonológica. São estes:

1. Confusão das líquidas (substituição): [ˈkɛlu], [ˈkɛyu] - quero; 
2. Confusão das fricativas (substituição): [doʃi] – doce; [ˈbuʒɐ] – blusa;
3. Oclusivização (substituição): [pẽⁿʧi] – elefante;
4. Ensurdecimento (substituição): [kaˈlĩɲɐ] – galinha;
5.Reduplicação (contexto): [peˈpɛŭ] - chapéu.
(TEIXEIRA, 1988, p. 55-59)

1. Redução dos encontros consonantais (estrutura da sílaba): [ˈbuzɐ] - blusa; [fyo] – flor;
2. Redução da consoante final (estrutura da sílaba): [ˈpɔtɐ] – porta;
3. Elisão das sílabas fracas (estrutura da sílaba): [piˈlitu] – pirulito;
4. Redução de semivogal (estrutura da sílaba): [gadɐˈsuvɐ] - guarda-chuva;
5. Anteriorização (substituição): [paʃˈtɛlu] – castelo;
6. Assimilação (contexto): [ˈkiku] – bico; 
(TEIXEIRA, 2011, p. 32; 39-40)

6 O sistema de transcrição fonética adotado aqui foi o International Phonetic Alphabet (IPA).
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A maioria dos padrões identificados pela autora, os quais estendem-
se até os cinco anos de idade, também são relatados nos estudos de Ingram 
(1981; 1986), em relação ao desenvolvimento do inglês-LN. Excetuam-se, na 
obra desse autor, registros de substituições entre fricativas e de apagamento de 
semivogais. Dessa forma, em relação aos processos fonológicos para o inglês 
como LN, Ingram (1981; 1986) apresenta estes padrões de produções infantis:7

1. Apagamento de sílabas fracas (estrutura da sílaba): [ˈnӕnǝ] para /bǝnӕnǝ/
 banana (banana); [wa] para /wɔtǝr/ water (água);
2. Apagamento de consoante inicial (substituição): [up] para /sup/ soup (sopa);
3. Ensurdecimento (assimilação): [dɔk] para /dɔg/ dog (cachorro);
4. Reduplicação (estrutura da sílaba): [bʌbʌ] para /bʌtǝr/ butter (manteiga).
(INGRAM, 1981, p. 78-79)
1. Redução do encontro consonantal (estrutura da sílaba): [dɛs] para /drɛs/ dress 
(vestido); 
2. Apagamento das consoantes finais (estrutura da sílaba): [bai] para /baɪk/ bike;
3. Oclusivização (substituição): [tiŋ] para /sɪŋ/ sing (cantar);
4. Anteriorização (substituição): [zuˑ] para /ʃuː/ shoe (sapato); 
5. Semivocalização das líquidas (substituição): [wedi] para /rɛdɪ/ ready (pronto); 
[jӕp] para /lӕp/ lap (colo);
6. Assimilação (velar, labial) – produção de um determinado som com características 
articulatórias de outro já aprendido, presente na mesma sílaba: [ˈgʌk] para /dʌk/ 
duck (pato); [bejp] para /teɪp/ tape (fita).
(INGRAM, 1986, p. 225; 227; 229-230)

Em relação ao nosso último contexto de análise, desenvolvimento do 
inglês como LNN, Piper (1984), em seu estudo sobre o desenvolvimento do sistema 
sonoro da língua inglesa por crianças de diferentes nacionalidades, categoriza os 
processos em três grupos: os de assimilação, os de substituição e os que envolvem 
mudanças na estrutura das sílabas. Para Piper (1984), considerando o fato de que 
esses processos ocorrem em todas as línguas naturais, é esperado que eles estejam 
presentes também na fala de crianças aprendendo uma LNN. 

1. Redução do encontro consonantal (estrutura da sílaba): [go] para /glow/ 
glow (brilho);

7  Traduções, neste trabalho, são de responsabilidade dos autores.



Parte III
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA, TRADUÇÃO E ACESSIBILIDADE

299

2. Apagamento da consoante final (estrutura da sílaba): [hӕ] para /hӕt/ hat 
(chapéu);
3. Oclusivização (substituição): [t] para [θ] que aparece em think; [d] para [ð] 
que aparece em that;
4. Anteriorização (substituição): [d] para [g];
5. Semivocalização das líquidas (substituição): [w] para [r] ou [l];
6. Ensurdecimento (assimilação): [s] para [z]; [f] para [v].
(PIPER, 1984, p. 75-77)

Como podemos observar, os padrões de simplificação identificados 
por cada autor, mesmo ocorrendo algumas distinções de nomenclatura e 
subcategorização, são comuns, tanto ao desenvolvimento do português e do 
inglês como LN como ao desenvolvimento do inglês como LNN. 

5 METODOLOGIA

Os dados selecionados para esta análise provêm do projeto de pesquisa 
“POACE Project – promovendo a comunicação oral em inglês: Projeto 
Creche”,8 desenvolvido na Creche Bem-Querer da UESB, sob a coordenação 
da primeira autora, no período de 2015 a 2018. Por ano, 50 crianças, em 
média, na faixa etária de 2;6 a 5;0,9 participaram do projeto. O projeto previa 
a exposição da língua inglesa aos participantes – por meio de atividades 
lúdicas e brincadeiras – em encontros semanais, de uma hora, conduzidos 
exclusivamente em inglês. Dois instrutores conduziam cada encontro, sendo 
o instrutor 1 responsável pela execução do plano de atividades e o instrutor 
2, por assessorar na execução do plano e fazer os registros na nota de campo 
do encontro. As notas de campo apresentam, além de outras informações, 
as transcrições fonéticas das produções de fala das crianças em inglês-LNN. 
Essas transcrições foram feitas no momento da produção e foram revisadas 
imediatamente após cada encontro, pelos dois instrutores, de forma a assegurar 

8 Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB – Certificado de Apresentação 
para Apreciação Ética  (CAAE): 30900114.6.0000.0055; Parecer: 1.718.616.

9 Devido à dinâmica interna de distribuição dos grupos etários da creche, algumas crianças tinham idade 
inferior a 2;6 quando começaram a participar do projeto ou idade superior a 5;0 quando concluíram 
sua participação. 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

300

a fidelidade dos registros de fala, principalmente os transcritos – a identificação 
dos padrões de pronúncia se deu por oitiva. Todas as palavras produzidas 
em inglês, pelas crianças, durante cada encontro foram registradas. Essas 
palavras faziam parte do vocabulário da sessão ou já haviam sido trabalhadas 
em momentos anteriores, e surgiam, espontaneamente, na fala das crianças. 
Destacamos que o vocabulário de cores foi repetidamente utilizado – foi 
aprendido rapidamente e produzido de forma frequente. O quantitativo de 
palavras produzidas por encontro variou entre três e 20 itens, e as produções 
distintas da mesma palavra, pela mesma criança no mesmo encontro, foram 
registradas. As produções orais das crianças, durante os encontros, formam o 
arquivo do qual a amostra desta análise foi selecionada.

Como já sinalizado, para esta análise, foram selecionados os 
processos fonológicos que caracterizam o desenvolvimento do inglês 
(INGRAM, 1981; 1986; PIPER, 1984.) e os processos que, semelhantemente, 
caracterizam o desenvolvimento do PB. (TEIXEIRA, 1988; 2009; 2011) 
Neste trabalho, os padrões encontrados serão apresentados individualmente 
e sem subcategorização, para otimização da exposição, como informado 
anteriormente.

6 ANÁLISE EXPLORATÓRIA E DISCUSSÃO DOS DADOS

Neste momento, abrimos espaço para problematizar o contexto de 
desenvolvimento, por crianças, de uma língua diferente da sua primeira, na 
tentativa de suscitar reflexões ao invés de produzir assertivas. Considerando-
se que a língua é um sistema dinâmico complexo (BECKNER et al., 2009; 
BYBEE, 2016; KUPSKE; GUTIERRES, 2018; KUPSKE; PEROZZO; 
ALVES, 2019), ampliamos o nosso olhar sobre o desenvolvimento por que 
passam crianças em contato com o inglês-LNN uma vez que estão ainda 
no processo de aquisição de sua LN-PB. Como Gasser (1990) aponta, 
desenvolvimento linguístico é o processamento dos padrões do ambiente. O 
esforço cognitivo daquelas crianças é inegável, afinal estão processando as 
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duas línguas em um cérebro único, deixando transparecer em suas realizações 
de fala o resultado desse processamento conjunto de padrões fonético-
fonológicos. Elas estão lançando mão de suas redes de conexões linguísticas, 
tanto da LN como da LNN, para se comunicarem. (BECKNER et al., 2009; 
BYBEE, 2016; KUPSKE; GUTIERRES, 2018)

Observando os estudos apresentados, percebe-se, nos achados de 
Piper (1984), que processos como a simplificação de encontros consonantais, 
considerados altamente frequentes no desenvolvimento do inglês-LN, não 
se mostraram frequentes nas produções infantis para inglês como LNN, 
sendo amplamente substituídos pelo Apagamento da consoante final – para 
conformação dos padrões CV (consoante-vogal) e CVC (consoante-vogal-
consoante). Da mesma forma, o apagamento de sílabas fracas e a reduplicação 
não foram identificados no estudo do autor. Esses últimos processos, por outro 
lado, aparecem nos nossos dados.

7 OS PADRÕES DE USO NO CONTEXTO INGLÊS-LNN 
NO AMBIENTE DA LN

Antes de apresentarmos os dados do inglês-LNN, lembramos que 
estamos apenas registrando a ocorrência de padrões de simplificação sem 
discutir suas especificidades de ocorrência, já que processos presentes na fala das 
crianças do estudo, mesmo tendo sido identificados em estudos referenciados 
anteriormente, nem sempre ocorrem com os mesmos segmentos e contextos. 
Um exemplo disso é a realização de oclusivização: crianças estudadas por 
Ingram (1981; 1986), por exemplo, apresentam tal processo para simplificar 
as interdentais [θ] e [ð] e as alveolares [s] e [z]; as nossas crianças apenas 
simplificam as interdentais, porque já adquiriram as alveolares. Portanto, 
por hora, identificamos, nos nossos dados, os processos presentes nos estudos 
referenciados. A discussão sobre os contextos silábicos onde ocorrem, como 
ocorrem e com quais segmentos apenas será possível em outro momento.  
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A seguir, apresentaremos os processos fonológicos identificados na fala 
das crianças participantes do “POACE Project” em relação às categorias e 
dados propostos por Ingram (1981; 1986), Teixeira (1988; 2009; 2011) e Piper 
(1984).10 

1. Redução/Simplificação de encontros consonantais: [ˈbak] para /blɑk/ 
black (preto); [ˈbãːw̃] para /braʊn/ brown (marrom);

2. Redução/Apagamento/Elisão da consoante final: [ˈfaj] para /faɪv/ five 
(cinco); [ˈfɔ] para /fɔr/ four (quatro);

3. Redução/Apagamento/Elisão das sílabas fracas: [ˈund] para /ǝraʊnd/ 
around (em volta);

4. Redução/Apagamento/Elisão de semivogal: [ˈɛlow] para /jɛloʊ/ 
yellow (amarelo); 

5. Oclusivização: [ˈtɛŋkju] para /θӕŋkju/ thank you (obrigada);
6. Anteriorização: [ˈsip] para /ʃip/ sheep (ovelha);
7. Confusão de líquidas: [ˈbᴧləflaj] para /bᴧtərflaɪ / butterfly (borboleta);
8. Simplificação do /r/ por
 Semivocalização: [ˈwɛd] para /rɛd/ red (vermelho);
 Lateralização: [ˈblaw] para /braʊn/ brown (marrom);
 Elisão: [ˈaːm] para /ɑrm/ arm (braço);
9.  Apagamento da consoante inicial: [ˈɛːwǝtᶦ] para /kӕrǝt/ carrot (cenoura);
10. Ensurdecimento: [ˈnows] para /nowz/ nose (nariz); [ˈfajf] para /ˈfaɪv/ 

five (cinco).11

Os padrões identificados neste trabalho, como se pode observar, 
são também encontrados nos três estudos anteriormente apresentados. 
Observemos com mais atenção o processo de confusão de líquidas na produção 
de butterfly. Ingram (1989), em contexto de LN, aponta que o uso do processo 
de flapping na fala dos pais também deveria ser investigado, sobretudo em uma 
perspectiva que pense no papel do ambiente no desenvolvimento fonológico. 
Nesse exemplo, vemos a influência do contexto de fala na produção infantil, 

10 Estamos resgatando a terminologia dos autores referenciados, separando-os entre barras, para mostrar 
que os processos são coincidentes ainda que nomeados distintamente. O sistema de notação fonética 
aqui também utilizado é o IPA e as transcrições baseiam-se em Teixeira (1988; 2011) – destacamos o 
uso das semivogais [j] e [w] em nossas transcrições de ditongos, em lugar das vogais não tensas [ɪ] e [ʊ], 
nas mesmas posições, frequentemente usadas nas transcrições do inglês; o uso da semivogal [j] também 
substitui a [y], preferida pela referida autora. As fontes das transcrições fonológicas apresentadas aqui 
são os dicionários: The Free Dictionary Online, Cambridge Online Dictionary e Oxford Online Dictionary.

11 Dados provenientes do POACE Project 
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o que nos faz refletir sobre os nossos dados: as crianças do projeto ouvem o 
tap alveolar [ɾ] na fala em inglês dos instrutores, logo: [ˈbᴧɾəflaj]. Dessa forma, 
em alguns casos, balizadas pelo valor fonético do item no ambiente, presença 
de tap, algumas crianças apresentam, em sua produção para o alvo, confusão 
de líquidas, substituindo o [ɾ], ambiental, por [l], realizando assim: [ˈbᴧləflaj].

É importante destacar, também, que o processo de reduplicação, 
registrado por Teixeira (1988; 2009; 2011) e por Ingram (1981; 1986), não 
aparece nos achados de Piper (1984). Nos nossos dados, esse padrão ocorre em 
raras produções, como: [ˈpipᶦ] para /pɪg/ pig (porco) – um tipo, uma ocorrência. 
O mesmo se passa com a elisão de sílabas fracas, não encontrado ou encontrado 
com frequência muito baixa nessas duas fontes de dados de LNN. Percebe-se, 
então, que se tratam de processos não utilizados ou utilizados de forma não 
expressiva pelas crianças desenvolvendo uma língua não nativa, na faixa etária 
estudada. Por outro lado, o processo de palatalização de consoantes alveolares 
identificado na aquisição do PB como LN, e não identificado nos estudos de 
aquisição do inglês em nenhum dos contextos (LN nem LNN), já que as 
africadas, em posição de alofonia no PB, são distintivas no inglês, ocorre com 
frequência entre as crianças do nosso estudo. Como exemplo, evidenciamos 
a produção [ˈʤaw] para /daʊn/ down (para baixo) e [ˈʧows] para /toʊz/ toes 
(dedos). Nos dois casos, há a produção de itens do inglês-LNN ancorados nos 
padrões fonológicos do PB-LN. Em outras palavras, são produções oriundas da 
interação entre categorias fonético-fonológicas da LN e da LNN da criança, aqui 
representada pela transferência de padrões de simplificação da língua dominante 
para o inglês. Destacamos, também, a frequência de epêntese vocálica após 
consoantes plosivas em posição final na sílaba ocasionando a criação de uma 
sílaba a mais na palavra: [ˈgɻejpɪ] para /greɪp/ grape (uva). Por fim, o processo de 
confusão das fricativas, característico do desenvolvimento do PB (TEIXEIRA, 
1988; 2009; 2011), não foi identificado nos contextos envolvendo o inglês.

Além dos processos de epêntese e palatalização, temos identificado 
nos dados do estudo a realização de uma consoante fricativa glotal surda no 
lugar da consoante retroflexa [ɻ], como ocorre em: [ˈbohdej] para /bɜrθdeɪ/ 
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birthday (aniversário) e [ˈpʌhpow] para /pɜrpǝl/ purple (roxo). Destacamos 
que esse padrão de substituição não ocorre no PB e tampouco aparece nos 
achados de aquisição do inglês-LN estudados até o momento. Uma explicação 
para essas ocorrências seria a realização de um processo de Substituição do [ɻ] 
pela fricativa [h], que acontece em posição de ataque no inglês. É importante 
salientar, também, que a substituição presente na fala das crianças da pesquisa 
para a consoante retroflexa pode ser motivada por algum padrão da língua 
nativa referente ao preenchimento de codas silábicas por uma consoante 
/r/, a exemplo de “porta”, “corpo”. Como notamos, há processos que 
ocorrem na LN das crianças, existem processos que ocorrem na LNN que 
estão aprendendo e, há, também, processos que estão sendo produzidos nessa 
interface, nosso foco de investigação. 

Dessa forma, as etapas futuras da análise prometem revelar como os 
padrões em cada sistema linguístico operam e de que forma cada categoria 
fonético-fonológica está sendo simplificada. À primeira vista, os dados 
apresentados até agora poderiam levar a crer na existência de um conjunto 
comum de processos de simplificação no desenvolvimento do português 
brasileiro e do inglês, seja como LN ou LNN, corroborando, por exemplo, 
Flege (1995) e Kupske (2017), quando sinalizam que as línguas de um indivíduo 
coabitam o mesmo espaço fonético-fonológico no cérebro. As adaptações 
presentes na produção da fala infantil, principalmente em contextos em 
que mais de uma língua operam, mostram que as primeiras línguas não são 
engessadas, que sofrem efeitos da transferência da segunda ou terceira língua 
nos atos de produção do indivíduo. (KUPSKE; GUTIERRES, 2018) Isto é, 
transferência linguística é multidirecional. Como falantes processam todas as 
suas línguas em um único cérebro, a interação entre esses sistemas é inevitável.

No momento em que as crianças falantes do PB, ainda adquirindo 
o seu sistema fonológico, produzem as palavras do inglês, estão buscando as 
conexões sendo construídas na sua LN e transferindo-as para a nova língua. 
Para Beckner e demais autores (2009), o comportamento linguístico de um 
falante é baseado em suas interações passadas, e os novos sons, inicialmente, 
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serão acomodados nas categorias já presentes no cérebro.  A natureza dinâmica 
complexa de todo esse processo é inegável, pois, além de envolver as (re)
organizações linguísticas estruturais e cognitivas que acomodem os sistemas 
das duas línguas, ainda precisa considerar as questões comunicacionais, que 
envolvem a interação em um ambiente onde duas línguas operam.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, tratamos de dados de natureza fonológica, como 
foco em padrões de simplificação presentes na fala de crianças expostas ao 
inglês-LNN, norteados pela hipótese de que crianças constroem seus sistemas 
linguísticos por meio de suas experiências de uso com as línguas do ambiente. 
Nessa perspectiva, crianças aprendem comunicativamente, com propósito 
real, por meio de tentativas de (re)produção dos padrões sonoros aos quais 
são expostas, bem como pela gradual associação desses padrões aos seus 
significados em contexto – os dados semânticos. (BECKNER et al., 2009; 
BYBEE, 2016; KUPSKE; GUTIERRES, 2018) 

Percebemos que o contexto múltiplo em que o desenvolvimento 
do inglês pelas crianças-participantes está acontecendo irá espelhar o 
processamento das duas línguas que estão atuando no ambiente da creche, 
como evidenciado, por exemplo, com a presença de palatalização para 
produção de itens do inglês-LNN ancorados nos padrões fonológicos do PB-
LN, produções que resultam do contato e da transferência entre categorias 
fonético-fonológicas da LN e da LNN. 

Com esta análise exploratória, esperamos ter descortinado a 
existência de padrões comuns no desenvolvimento da gramática fonológica da 
LN e LNN às quais a criança esteja exposta, assim como padrões exclusivos 
do contexto da aquisição/aprendizagem do inglês como LNN, presentes na 
fala de crianças nativas do PB, na faixa etária investigada, enquanto estão 
adquirindo a sua língua materna. A continuidade da análise, na próxima 
etapa do projeto, permitirá a visualização mais detalhada dos fenômenos aqui 
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apresentados, bem como a identificação dos contextos semânticos, no nível da 
palavra, que originam esses padrões sonoros na LN e na LNN.
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DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO 
E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS: 

UMA DISCUSSÃO DINÂMICO COMPLEXA 
SOBRE A GENERALIZAÇÃO DE DADOS

Joselania de Souza Silva 
Rafael Couto Cardoso

Felipe Flores Kupske 

1 INTRODUÇÃO

Antes dos anos 1960, o Caos, nome dado à dinâmica não linear 
pela mídia, significava apenas “desordem disforme”, já que “Newton havia 
reduzido o mundo a diferentes equações determinísticas”. (STEWART, 2014, 
p. 357) Nesse sentido, ainda para o Stewart (2014), cria-se a ideia de que, ao 
conhecermos o estado inicial de um sistema, seríamos capazes de determiná-
lo, como se o universo percorresse uma trajetória linear única e inevitável. 
Todavia, o mundo é complexo “e pode ser tão difícil de mensurar, que os 
métodos convencionais de modelagem se revelam difíceis de implantar, e mais 
difíceis ainda de verificar”. (STEWART, 2014, p. 368). Nessa complexidade, 
pequenas causas, ou entrada de energia, podem criar efeitos enormes e 
desproporcionais ao longo do tempo, visão que origina a Teoria dos Sistemas 
Dinâmicos Complexos (TSDC).1

Assim, a TSDC, originalmente baseada na Matemática e Física, em 
sua face não linear, tem sido aplicada a diversas áreas, como, por exemplo, 
a Antropologia, a Economia e a Meteorologia. Na década de 1990, Larsen-
Freeman (1997) inicia a aproximação entre a TSDC e a Linguística. Desde 
então, percebemos um crescente interesse pela TSDC por: (i) contestar a 

1 Neste manuscrito, não separamos Complexidade e Dinâmica. Assim, adotamos a terminologia 
proposta por de Bot (2017).
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concepção de língua como um sistema linear estático governado por regras 
e processos determinísticos; (ii) dar abertura ao fato de que o próprio uso de 
uma língua pode alterar os padrões que a caracterizam; e (iii) por prever que 
o desenvolvimento de um Sistema Dinâmico Complexo (SDC) não demanda 
um estágio inicial caracterizado por planos detalhados ou templates. (LARSEN-
FREEMAN, 2013) 

Assim como Kupske e Alves (2017), percebemos que a TSDC, 
ao se opor a determinismos e ao incluir a dinamicidade, a gradiência e a 
variação em suas previsões, representa um paradigma norteador potente 
para a descrição, testagem e para o entendimento acerca do desenvolvimento 
linguístico sem a necessidade de uma separação entre gramática, ambiente e 
cognição. (BECKNER et al., 2009; BYBEE, 2016) Contudo, como sinalizam 
Kupske e Alves (2017, p. 2772), “na área da linguagem como um todo, 
embora crescentes, os estudos calcados na Complexidade ainda representam 
um movimento embrionário”. 

 Ao considerarmos a língua como um SDC, inerentemente sensível 
ao seu estado inicial e ao tempo, a atenção ao nível do indivíduo/falante, 
que, por si só representa um sistema dinâmico, permeado por diferenças 
cognitivas, sociais e culturais, torna-se central. Nesse prisma, para Hiver e Al-
Hoorie (2020), muitos dos métodos mais tradicionais presentes nos estudos da 
linguagem não são condizentes com a natureza dos SDC, sobretudo por, muitas 
vezes, ignorarem uma visão não linear ontogênica para o desenvolvimento 
linguístico, uma visão gradiente e individual. Percebe-se, com frequência, que 
a TSDC acaba perpassando por trabalhos apenas em um nível metafórico, na 
revisão de literatura, sendo, muitas vezes, ignorada nas propostas metodológicas 
e na discussão de dados, seguidamente calcadas na Simplicidade, que, para 
Horn (2008), procura reduzir totalidades em constituintes simples ou busca 
princípios para que haja ordem em um sistema, assumindo o determinismo 
e a causalidade linear. Como Berticelli (1997, p. 135) destaca, fica evidente, 
então, que estamos habituados ao “pensar ordenado proposto por Descartes, 
dos juízos claros e distintos, das coordenadas do tempo e do espaço absolutos, 
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da redução do real ao conceito matemático exato como propôs Galileu, à 
ordem dos mundos em harmonia perfeita”.

 A TSDC, além de buscar a integração de elementos, sem negar uma 
possível generalização, adota o princípio de que o individual e o local são 
inteligíveis em si e por si mesmos. (HORN, 2008) Ao invés de procurar a 
definição de regras, a TSDC assume que o comportamento de sistemas pode 
ser originado de processos de autoestruturação mesmo em uma aparente 
desordem. No entanto, o preço que pagamos pela Complexidade é a 
incerteza. (JUARRERO, 1999) A outra face dessa discussão metodológica é 
que o foco no indivíduo e nas leituras mais ecológicas dos SDC pode levar a 
interpretações extremamente superficiais, que destacam, por exemplo, apenas 
atributos comuns a todos os SDC. (HIVER; AL-HOORIE, 2020) Assim, a 
problemática de como revelar dados sólidos e consistentes na ótica da TSDC 
tem sido foco de debates na área. À luz dessa discussão, neste trabalho, situados 
na área de aquisição da linguagem, buscamos discutir o papel das diferenças 
individuais (DÖRNYEI, 2017) e suas implicações para a pesquisa na área. 
Tencionamos, assim, especificamente, a questão da (possível) generalização de 
dados linguísticos nas pesquisas imersas na TSDC.

2 TSDC: UM PANORAMA

Segundo de Bot (2008), é difícil apontarmos o momento exato em que 
as perspectivas dinâmicas surgiram na ciência. Contudo, para Stewart (2014, 
p. 359), foi, por meados de 1886, na “mecânica celeste - parte da física mais 
evidentemente determinística - que o determinismo encontraria um final”, 
já que as interações entre três corpos celestes, como sinalizado por Poincaré, 
eram tão complexas que não poderiam ser descritas com fórmulas matemáticas 
lineares. O estudo da dinâmica não linear aos poucos toma corpo e se irradia 
para a literatura aplicada. Uma das aplicações mais famosas da dinâmica 
foi conduzida pelo meteorologista Edward Lorenz (1963), que se propôs a 
modelar a convecção atmosférica. O trabalho de Lorenz deu origem ao termo 
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“efeito borboleta”, como exemplo de que o bater de asas de uma borboleta em 
um lado do mundo poderia provocar um furacão no outro lado, indicando que 
mesmo mudanças pequenas nos elementos que compõem um sistema podem 
influenciar o todo de maneiras imprevisíveis.

Essencialmente, a TSDC descreve sistemas emergentes compostos 
de dois ou mais sistemas inter-relacionados, que podem representar, por sua 
vez, também sistemas dinâmicos. (MERCER, 2013) Para Holland (1995), 
os SDC são compostos por elementos ativos, agentes que podem adaptar o 
seu comportamento em função de suas interações e do tempo. Dessa forma, 
todos os elementos de um SDC estão, ao mesmo tempo, influenciando uns 
aos outros. (BOT, 2008) O comportamento e/ou mudança de um SDC não 
é proporcional às suas causas, como já sinalizado por Lorenz (1963). Para 
Kupske (2016), todo SDC é um sistema aberto e, dessa forma, energia pode 
tanto entrar quanto sair em proporções também pouco previsíveis. Essa 
troca de energia com o ambiente, faz com que os SDC constantemente se 
autoestruturem e criem novos padrões.

Após a TSDC adquirir notoriedade, novos debates surgiram sobre 
uma possível quebra de paradigma no pensamento científico como um todo, 
na tentativa de romper com teorias tradicionais que defendem a língua e a 
cognição como processos modulares, lineares e isolados no cérebro, a favor 
de uma teoria dinâmica não linear que possa explicar as vicissitudes da 
cognição e linguagem humana. Em 1995, ao utilizar o método dinâmico, van 
Gelder rompe com a perspectiva modular nas ciências cognitivas – que via 
elementos da cognição como blocos individuais e isolados, caminhando para 
uma análise interconectiva dos elementos cognitivos. (VAN GELDER; PORT, 
1995) Para van Gelder, a cognição apresenta três bases principais: o corpo, o 
sistema nervoso e o ambiente. (BOT, 2008) Em 1997, então, Larsen-Freeman 
aproxima a TSDC da Linguística. 
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3 LÍNGUA À LUZ DA TSDC

 A TSDC tem o potencial de contribuir para um entendimento mais 
completo sobre linguagem. Larsen-Freeman (1997) percebeu que o paradigma 
tinha muito a oferecer, por desafiar o conceito de língua como um sistema 
estático e por apresentar o potencial de unir importantes processos ontogenéticos 
e filogenéticos, como, por exemplo, o desenvolvimento, a evolução, o uso e a 
mudança linguística, adotando uma visão holística ao invés de uma abordagem 
fragmentada. (LARSEN-FREEMAN, 2013) Larsen-Freeman (1997) aborda 
pontos de convergência entre o estudo de sistemas não lineares complexos e o 
estudos linguísticos, destacando que, embora a teoria possa ser conceitualizada 
como agregações de paradigmas e unidades sintagmáticas – por exemplo, 
fonemas, morfemas, frases etc. –, seu uso é um processo ativo que está em 
constante evolução, demandando modelos gramaticais que consigam capturar 
o dinamismo e a variabilidade da língua em uso. 

Língua como um SDC tem uma função fundamentalmente social 
e seria o produto dos processos de interação humana em colaboração com 
processos cognitivos de domínio geral. (BECKNER et al., 2009) Tais processos, 
no entanto, não são independentes, mas facetas de um mesmo sistema, que, 
segundo Beckner e demais autores (2009), envolvem estas características: (i) 
o sistema consiste em vários agentes que interagem entre si; (ii) o sistema é 
adaptativo, isto é, o comportamento dos falantes é baseado em suas interações 
presentes e passadas; (iii) o comportamento de um falante é consequência de 
fatores concorrentes que variam de restrições perceptivas a motivações sociais; 
e (iv) as estruturas linguísticas emergem de padrões inter-relacionados de 
experiência, interação social e mecanismos cognitivos.

Ainda para Beckner e demais autores (2009), a vantagem de se 
tomar a língua como um SDC é que ela nos permite fornecer uma proposta 
unificada de fenômenos linguísticos, aparentemente não relacionados. Além 
disso, a abordagem dos SDC revela pontos em comum em muitas áreas da 
pesquisa de linguagem, “[...] incluindo linguística cognitiva, sociolinguística, 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

314

aquisição de primeira e segunda línguas, psicolinguística, linguística histórica 
e evolução da linguagem”. (BECKNER et al., 2009, p. 2, tradução nossa)2 

Para de Bot (2008), muitos linguistas têm assumido a TSDC não apenas como 
uma abordagem interessante, mas, basicamente, complementar nos estudos 
de processamento e desenvolvimento da linguagem. Seu trabalho propõe uma 
visão de processamento dinâmico da linguagem no qual a dimensão do tempo 
é crucial, visto que os elementos linguísticos não são estáticos, mas variam de 
acordo com o uso e são altamente sensíveis ao contexto. Nessa perspectiva, o 
tempo deixa de ser visto como o movimento dos ponteiros de um relógio, e 
passa a representar seus efeitos no processamento, sendo, portanto, uma parte 
inerente do desenvolvimento, em vez de uma dimensão externa. (BOT, 2008)

4 O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

As teorias dinâmicas não lineares explicam o desenvolvimento da 
linguagem através de seu uso no contexto social. Teorias baseadas no uso 
(BYBEE, 2016) advogam que desenvolvemos construções e categorias ao nos 
engajarmos em comunicação, por meio de processos interpessoais e cognitivos 
que constantemente moldam a língua. Em perspectivas orientadas pela 
superfície,3 coerentes com a TSDC, os seres humanos possuem habilidades de 
desenvolvimento social já nos primeiros meses de vida. (TOMASELLO, 2003) 
Além de se engajarem em processos interativos de atenção compartilhada, 
crianças são capazes de generalizar, abstrair e construir esquemas simbólicos 
abstratos que norteiam o seu desenvolvimento linguístico. 

Para Beckner e demais autores (2009), desenvolvimento linguístico, 
sob a ótica da TSDC, é uma questão de análise complexa e probabilística 
que envolve a estimação das normas de uma comunidade de fala por meio 
de amostras limitadas, originadas das experiências percebidas pela nossa 

2 Original: “[...] including cognitive linguistics, sociolinguistics, first and second language acquisition, 
psycholinguistics, historical linguistics, and language evolution”. 

3 Esse termo, às vezes, está associado à dicotomia “subjacência” versus “superfície”. Todavia, esse não 
é o caso deste trabalho. Ainda que estejamos fazendo referência à “superfície”, essa é tomada como 
resultado da complexidade de uso linguístico e não da aplicação de regras, processos ou restrições.



Parte III
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA, TRADUÇÃO E ACESSIBILIDADE

315

maquinaria cognitiva, bem como pela dinâmica da própria interação 
social. Dessa forma, línguas emergem de padrões inter-relacionados de 
empiria, interação social e cognição. (BECKNER et al., 2009) Para a TSDC 
(BYBEE, 2016; TOMASELLO, 2003), línguas são organizações cognitivas 
de experiências linguísticas de seus falantes. Pesquisas como a de Bybee 
e Hopper (2001) hipotetizam, por exemplo, que cada evento de uso pode 
exercer influência no sistema do falante. Segundo Bybee (2016), evidências de 
várias fontes demonstram que mudanças cognitivas ocorrem em resposta ao 
uso e contribuem para a construção da gramática. A categorização linguística 
é um processo constante e até mesmo gramáticas adultas não são engessadas, 
possuindo potencial de mudança por meio de novas experiências linguísticas, 
como já evidenciado, por exemplo, em estudos de atrito linguístico, nos quais 
falantes alteram a produção de suas próprias línguas nativas em função do 
tempo e do ambiente. (KUPSKE, 2016; 2017) 

O sistema linguístico, para a TSDC, então, é um produto de 
ciclos dinâmicos que encapsulam o uso, a mudança, a percepção e o 
desenvolvimento linguístico por meio de interações entre membros de uma 
comunidade. (ELLIS, 2008) Assim, para Beckner e demais autores (2009), 
o processamento sequencial, planejamento e a habilidade de categorização 
norteiam a construção dos sistemas linguísticos. Todavia, embora uma língua 
seja construída por meio de habilidades cognitivas, é a interação social que 
demanda o que entendemos como/por língua. (BECKNER et al., 2009) 
Nessa esteira, representações estáticas, discretas, passivas ou independentes de 
um contexto, começam a ser questionadas, visto que nem as línguas maternas 
possuem essas características. (KUPSKE, 2016)

5 O PAPEL DAS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS 
NO DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO

 Uma das principais dimensões enfatizadas na perspectiva de língua 
como SDC é o reconhecimento da singularidade dos falantes. Nesse sentido, 
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Mercer (2013) aponta que as Diferenças Individuais (DI), inclusive como um 
campo independente de investigação, têm sido foco intenso de análise. A 
essência subjacente ao trabalho com DI é que existe o potencial de grande 
variabilidade entre falantes em termos de desenvolvimento linguístico. 
Tendências e trajetórias desenvolvimentais são personalíssimas na TSDC. 
Muitos concordam que a experiência do indivíduo no/com o ambiente afeta 
todos os aspectos de seu funcionamento, incluindo o desenvolvimento e uso de 
línguas. (BYBEE, 2016; BECKNER et al., 2009) 

No entanto, estudos que envolvem DI têm sido dominados por uma 
tensão, que tem ressonância em perspectivas de línguas como SDC. Em 
função de grande parte da pesquisa sobre DI ter se concentrado nas diferenças 
(e semelhanças) no nível de grupo de indivíduos, a singularidade do nível 
individual, do indivíduo como um ser único e complexo, com percursos próprios, 
tem sido marginalizada. Como discutido no início deste capítulo, mesmo 
estudos calcados na TSDC acabam apresentando propostas metodológicas 
calcadas na Simplicidade. É apenas recentemente, para Mercer (2013), que 
podemos perceber um movimento de afastamento da área da aquisição da 
linguagem dos estudos que adotam as DI pautadas em médias do nível de 
grupo em direção a estudos longitudinais sobre indivíduos “reais”, vivendo 
vidas complexas (MERCER, 2013) balizadas por fatores e ambientes únicos e 
peculiares, perspectiva mais coerente com visão ontogênica e gradiente para 
desenvolvimento defendida pela TSDC. (BOT, 2007)

Dörnyei (2017) destaca que, embora seja verdade que ainda não há 
um entendimento completo de como conceitualizar as características dos 
indivíduos de maneira dinâmica, e que talvez nunca haverá (BOT, 2007), a 
pesquisa sobre DI fez um progresso significativo nos últimos anos. O autor 
sugere que as DI ocorrem em diferentes níveis situacionais e possuem um 
caráter inerentemente dinâmico, na medida em que retrata diferentes 
características da personalidade, não apenas interagindo entre si, dentro de seu 
próprio nível, mas também de forma multidimensional. Para Dörnyei (2017), 
as pessoas diferem entre si, mas possuem similaridades. Para o Dörnyei (2017), 
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por exemplo, todos os seres humanos representam alguma variação de um 
design humano geral, possuindo, também, certas filiações culturais. Por outro 
lado, apresentam, também, certas tendências características nas maneiras 
como se adaptam às demandas de situações particulares.

Bot (2017) aborda a questão das diferenças nos padrões de 
desenvolvimento dos indivíduos, embora destaque que os métodos que 
possibilitem considerar essa variação como uma fonte de informação 
na perspectiva da TSDC ainda estejam começando a ser desenvolvidos. 
Além disso, enquanto abordagens tradicionais baseiam-se em princípios 
matemáticos do acaso e variação, a abordagem da TSDC tem uma visão mais 
voltada para a visualização das tendências e trajetórias de desenvolvimento, 
em vez de puramente testá-las. Ainda para Bot (2017), no desenvolvimento, há 
também uma grande quantidade de similaridade, que pode ser explicada por 
limitações na variabilidade e na mudança, o que pode refletir similaridade nas 
condições iniciais, mas também semelhança no input e na interação com o meio 
ambiente. Bot (2017) destaca, ainda, que muitas pesquisas no desenvolvimento 
da linguagem, embora reconheçam a complexidade das variáveis em interação, 
tentam separar os componentes dos sistemas multifatoriais (BOT, 2017), como 
sinalizado em nossa introdução.

Torna-se fundamental, então, ressaltar que, ao encararmos o processo 
de desenvolvimento linguístico como um SDC, qualquer alteração no estado 
inicial do sistema impactará, de modo imprevisível, os resultados subsequentes. 
Na perspectiva da TSDC, dessa forma, cada falante é um sistema dinâmico 
complexo único. Portanto, o processo de desenvolvimento linguístico de cada 
falante também será único, já que, além dos ambientes, os estados iniciais 
do sistema não são idênticos. (DÖRNYEI, 2017) Ao considerarmos o 
desenvolvimento linguístico, esses estágios iniciais dos falantes se tornam ainda 
mais diversos e imprevisíveis. Além disso, Dörnyei (2017) alerta que não devemos 
considerar as características individuais enquanto monolíticas e estáticas. 
Em sistemas dinâmicos complexos, troca de energia ocorre constantemente, 
entrando e saindo do sistema. (KUPSKE, 2016) Os bloqueios ou picos de 
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incentivo não são constantes e podem ser alterados a qualquer momento, 
desorganizando, novamente, o sistema. (LARSEN-FREEMAN, 2017) Nesse 
sentido, ao pensarmos em desenvolvimento como um processo dinâmico, 
sem desconsiderarmos a ideia de trajetórias individuais, nossos instrumentos 
e métodos de investigação devem, também, ser problematizados, sobretudo 
a ideia da generalização dos dados de uma pesquisa em desenvolvimento 
linguístico, foco de nossa próxima seção.

6 DIFERENÇAS INDIVIDUAIS E GENERALIZAÇÃO 
DE DADOS DE AQUISIÇÃO 

Como Berticelli (1997, p. 135) aponta, “a função da ciência sempre 
tem sido vista, na concepção moderna, como meio de controle, de dominação, 
de subjugação e exploração”. Dessa forma, a modernidade impôs a todas as 
ciências rigores rígidos, que “produzissem um meio ‘limpo’, uma ciência ‘exata’ 
e ‘objetiva’ pela homogeneização, pela generalização, pela universalização e 
padronização”. Esses padrões também acabam sendo impostos aos estudos em 
desenvolvimento linguístico. Todavia, como podemos perceber, variabilidade 
é central, inerente à TSDC. Nesse sentido, sistemas são constituídos, como 
já mencionado, de múltiplos componentes que interagem entre si de formas 
únicas e imprevisíveis. O poder explicativo da TSDC origina-se, assim, de sua 
capacidade de investigar a variação intrínseca aos SDC. Como consequência, 
além dos limites da previsibilidade de um estudo, devemos tensionar a visão 
convencional, baseada nas ciências modernas, de generalização de dados. 
(HIVER; AL-HOORIE, 2020)

Como SDC são abertos, sensíveis às condições iniciais e ao ambiente, 
questões sobre a generalização de dados – e como pesquisadores a abordam – 
devem ser revisitadas. Devemos destacar que, antes de continuar a discussão 
sobre a generalização de dados, assim como indicam Hiver e Al-Hoorie 
(2020), nem todos os que trabalham inseridos na TSDC concordam que a 
generalização deva ser uma meta ou que seja uma empreitada realizável. 
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Pesquisadores que trabalham em uma perspectiva dinâmica complexa mais 
radical (MORIN, 2008) concebem que a busca por generalizações nos 
fenômenos humanos é uma empreitada ancorada no determinismo. (HIVER; 
AL-HOORIE, 2020) 

A Complexidade, para Hiver e Al-Hoorie (2020), não é simplesmente 
o resultado da falta de informação ou medição não refinada. Em um mundo 
dinâmico, pesquisadores se deparam com limitações reais em relação à 
capacidade de compreender fenômenos humanos. Para Bot (2007), por 
exemplo, o desenvolvimento da linguagem não pode ser completamente 
descrito, pois, mesmo que os fatores em jogo no desenvolvimento sejam 
conhecidos, a evolução de sua interação não pode ser prevista. Trabalhar 
com TSDC pressupõe um constante grau de incerteza na interpretação 
do comportamento de um sistema, seja em relação aos seus componentes, 
ao seu comportamento global ou à sua interação como ambiente. Assim, a 
gradiência e a variação não são vistas como subprodutos pela TSDC, mas 
como as próprias bases fundamentais do paradigma, que defende que a língua 
é afetada pelo uso e pelo ambiente. (BYBEE, 2016) Como variabilidade é 
um padrão inerente aos SDC, para Bot e Larsen-Freeman (2011), em vez 
de previsões universalizantes, então, busca-se apontar tendências, padrões e 
contingências.

Como mencionado, muitas interpretações de SDC podem ser 
superficiais, norteadas apenas pela Complexidade no nível metafórico. Nesse 
sentido, outros pesquisadores (HIVER; AL-HOORIE, 2020; KUPSKE, 
2016) pensam que análises baseadas na TSDC podem e devem manter 
um caráter generalizante. Todavia, como apontam Byrne e Ragin (2009), 
generalização de dados não é universalização de dados. A generalização de 
dados na pesquisa debruçada na TSDC, para Byrne e Ragin (2009), deve ser 
concebida como a compreensão de um fenômeno, no caso deste trabalho, 
o desenvolvimento linguístico, que vai muito além de uma instância única e 
que envolve a consciência de que a nossa visão dos dados é limitada pelo 
nosso recorte metodológico, pelas escalas de tempo adotadas (KUPSKE; 
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PEROZZO; ALVES, 2019), bem como pelo nosso próprio conhecimento no 
tempo e espaço. (HIVER; AL-HOORIE, 2020)

Embora o desenvolvimento linguístico seja um SDC, regulado pela 
auto-organização, ele apresenta um conjunto de padrões recorrentes. Nesse 
sentido, uma das possibilidades de se generalizar dados na perspectiva da 
TSDC, e talvez a mais óbvia, é destacar a sua variabilidade na busca por 
conclusões mais gerais sobre a natureza e a dinâmica do fenômeno analisado, 
buscando revelar padrões e propriedades globais dos SDC. (HIVER; AL-
HOORIE, 2020) Kupske (2016), por exemplo, ao investigar o atrito de Língua 
Nativa (LN) por imigrantes brasileiros no Reino Unido, utiliza os dados de 
fala dos participantes, que produzem itens da LN com características acústicas 
esperadas para o inglês dominante, Língua Não Nativa (LNN), para discutir 
o não engessamento da LN, que, para o autor, é adaptativa e sensível ao 
ambiente. Kupske (2016), assim, mesmo utilizando um desenho metodológico 
transversal, alimenta a discussão sobre a dinâmica do desenvolvimento e do 
atrito linguístico ao procurar, nos seus dados, padrões coerentes com os SDC.

Para Hiver e Al-Hoorie (2020), outra possibilidade de generalização 
é a busca por gradientes de dados dentro de um mesmo sistema, mas posto 
em contextos distintos, para trazer à tona explicações sobre fenômenos 
observáveis em um contexto quanto posto em outras condições. Fazendo 
uma analogia aos dados de Kupske (2016), o autor poderia ter utilizado um 
desenho experimental longitudinal, coletando dados de brasileiros antes 
(momento A) e depois (momento B) da emigração do país nativo. Esse tipo de 
análise longitudinal dos dados nos oferece a possibilidade de compreender até 
que ponto a descrição ou explicação inicial dos dados continua fixa quando 
inserida em um novo ambiente. (HIVER; AL-HOORIE, 2020)

Uma terceira alternativa, ainda para Hiver e Al-Hoorie (2020), seria 
a generalização dos dados de um sistema em diferentes períodos de tempos, 
instâncias ou ocasiões. Como já discutido, o foco da TSDC está geralmente 
relacionado à variabilidade de um sistema ao longo do tempo (BOT, 2007; 
LOWIE, 2017); assim, a generalização também pode ser descrita em termos 
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da força de uma descrição/explicação para essa variabilidade ao longo do 
tempo. (HIVER; AL-HOORIE, 2020) Trata-se de uma importante questão 
metodológica, nessa empreitada longitudinal, à adoção de uma escala de 
tempo adequada para que mudanças em um SDC possam ser verificadas, já 
que escalas distintas podem levar à observação de padrões também distintos 
em um SDC. (KUPSKE; PEROZZO; ALVES, 2019) 

Como percebemos, precisamos atualizar a visão de generalização 
de dados nos estudos de aquisição comprometidos com a TSDC, que, para 
Horn (2008), ao contrário da Simplicidade, que assume o determinismo e 
a causalidade linear, procura as relações possíveis, paradigmáticas. Além 
disso, para concluir nosso pensamento, em uma perspectiva Complexa, 
não há separação entre o objeto e o observador, pois esse é integrante na 
experimentação e na explicação dos dados, carregando consigo suas limitações 
de compreensão. Por fim, lembramos que a variabilidade e o erro, à luz da 
TSDC, não são contradições, mas índices de que uma realidade mais profunda 
pode existir. (KUPSKE, 2016)

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora alguns trabalhos brasileiros já tenham defendido novos 
tratamentos de dados para pesquisas inseridas em paradigmas complexos 
(LIMA JÚNIOR, 2016; ALBUQUERQUE; ALVES, 2020), ainda é muito 
evidente a necessidade de mais estudos que foquem as DI no desenvolvimento 
linguístico. Para Hiver e Al-Hoorie (2020), o principal obstáculo para o estudo 
empírico em TSDC tem sido a incerteza sobre o que o projeto e a realização de 
pesquisas reais acarretam. Ainda há uma nítida falta de consenso sobre quais 
fenômenos ou questões merecem investigação, como a investigação sistemática 
deve ser desenhada e conduzida e como os resultados desta pesquisa devem 
ser analisados e interpretados. (HIVER; AL-HOORIE, 2020) Os métodos de 
investigação no paradigma da TSDC ainda são muito líquidos. Nesse sentido, 
este trabalho apresentou o paradigma com um foco especial na compreensão 
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emergente da individualidade. Nessa perspectiva de individualidade, 
problematizamos a generalização dos dados de desenvolvimento da linguagem 
e apresentamos três (das múltiplas) possibilidades de generalização condizentes 
com os pressupostos da TSDC. Espera-se que este trabalho possa colaborar 
para um melhor entendimento do desenvolvimento da linguagem, na teoria 
e na prática, na perspectiva dos SDC, e que possa servir como princípio 
orientador para futuras empreitadas.
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LÍNGUA DE SINAIS CASEIRA OU SIMPLESMENTE 
GESTOS? – DIMENSIONANDO GESTOS E SINAIS

Ivanete de Freitas Cerqueira 
Elizabeth Reis Teixeira 

1 INTRODUÇÃO

A Língua de Sinais Caseira (LS-Cas) é um sistema de comunicação 
gestual utilizado por surdos que não foram expostos a uma Língua de Sinais 
(LS) oficial ou comunitária. No desejo de interagir e comunicar-se, ainda que 
sem acesso a um input convencionalmente adequado, o indivíduo surdo cria um 
sistema linguístico particular, que tem recebido, na literatura, denominações 
variadas: Simbolismo Esotérico (TERVOORT, 1961), Sinais Caseiros ou 
homesigns (GOLDIN-MEADOW; MYLANDER, 1998), Língua de Sinais 
Emergentes (FUSELLIER-SOUZA, 2004) e, mais recentemente, Língua de 
Sinais Caseira. (TEIXEIRA; CERQUEIRA, 2016)

Essa variedade de rótulos justifica-se devido ao fato de os autores terem 
se debruçado sobre diferentes estágios de desenvolvimento linguístico dos surdos 
– de crianças a adultos (FUSELLIER-SOUZA, 2004) e também devido a uma 
avaliação oscilante no que concerne às LS – negativa quando comparada às 
língua orais e positiva, se confrontada com gestos. (DOTTER, 1999) De fato, 
tais questões ajudam a esclarecer a disparidade nos resultados e conclusões 
reportadas em trabalhos sobre esse sistema de comunicação desenvolvido por 
surdos em famílias ouvintes – para alguns, gestos; para outros, língua. Nesses 
termos, o objetivo desta pesquisa é situar o sinal da LS-Cas no quadro dos 
continua de McNeil (1992), no qual as dimensões apresentadas indicam em 
que medida esta ou aquela unidade gestual se aproxima ou se distancia do 
linguístico e do não linguístico. 
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Nessa medida, importa saber que as LSs estão inscritas no conjunto da 
linguagem verbal, assim como todas as línguas naturais. No entanto, o termo 
“gesto” – enquanto movimentos, em princípio, de mãos e braços – pode ser 
categorizado em dimensões gestovisuais que divisam o linguístico do não 
linguístico. À vista dessa distinção é que se questiona a posição da LS-Cas, se 
mais próxima ou mais distante das unidades linguísticas. (TERVOORT, 1961; 
GOLDIN-MEADOW; MYLANDER, 1998; FUSELLIER-SOUZA, 2004) 
Dessa forma, com base na pesquisa conduzida, tentar-se-á estabelecer o lugar 
da LS-Cas, discutindo sua natureza, a partir dos continua de McNeil (2000) e da 
discussão em torno desse esquema. (DOTTER, 1999)

2 LINGUAGEM E GESTUALIDADE

Diferenciar linguagem – capacidade para comunicar – de linguagem 
– capacidade de criar e/ou usar uma língua – é, antes, compreender a relação 
entre os dois conceitos, posto que este último está contido no primeiro. Em outras 
palavras, a linguagem, em sentido lato, abrange todos os sistemas semióticos 
comumente rotulados de linguagem verbal, onde inclui-se o conjunto de línguas 
naturais estudadas pela ciência Linguística, e de linguagem não verbal, quando 
se trata de outros tipos de sistemas, os quais são objetos de estudo das mais 
variadas ciências, inclusive da Semiótica. 

Do ponto de vista da comunicação, essas expressões verbal e não verbal, 
em tese, definem e delimitam os conceitos de linguagem, já que esse termo, quando 
no singular, pode ser tomado como capacidade inata para expressar as mais 
diversas experiências por meio dos mais variados sistemas sígnicos. (CORRÊA, 
2007) No entanto, do ponto de vista da Linguística, o termo “linguagem” 
é bastante particular, pois se restringe ao que é verbal, embora possa ter duas 
acepções. A primeira aponta para uma capacidade humana específica, dada ao 
homem pela natureza. (SAUSSURE, 1976) Sob essa ótica, Chomsky (2008, p. 18) 
a considera um órgão similar ao sistema visual, na medida em que “uma parte da 
mente/cérebro [...] é dedicada ao conhecimento e ao uso da linguagem”. 
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O outro sentido diz respeito ao produto da faculdade da linguagem, 
cujas características vão além de qualquer outro sistema que também seja 
denominado de linguagem. Trata-se de uma estrutura cujos elementos 
organizam-se a partir de regras que refletem sua capacidade de gerar uma 
infinidade de enunciados, flexionar-se às exigências do próprio sistema e 
tornar-se versátil o suficiente para dar conta das mais diversas experiências 
– reais e/ou fictícias, o que é possível graças ao caráter dual, descontínuo e 
arbitrário de seus elementos. Isto é, possibilidade de esses elementos, ainda que 
destituídos de significados, combinarem-se para formar unidades significativas; 
também, de os enunciados muito semelhantes na forma, serem completamente 
diferentes no conteúdo; e, ainda, de não haver fatos que justifiquem a relação 
forma-sentido concernente à palavra e ao sinal. (QUADROS; KARNOPP, 
2004)

As LS possuem essas características, no entanto, ainda paira, na 
sociedade em geral, certa dúvida quanto ao seu caráter verbal, devido à sua 
dimensão gestovisual. Daí, a necessidade de estudar as linguagens naturais 
faladas e sinalizadas, considerando sistemas semióticos como o gestual.

Entretanto, sabe-se que o gesto, como expressão verbal, vem 
sendo examinado ao longo do tempo, juntamente com a reflexão sobre a 
materialização do pensamento e a origem da linguagem. Na Linguística, 
os movimentos gestuais não eram vistos como um fenômeno a ser descrito, 
porque apenas a fala, enquanto desempenho, era pensada como atividade de 
produção e recepção de expressões linguísticas. Por isso, enquanto a fala era 
filtrada pela escrita, o gesto, antes dos estudos de multimodalidade, ficava à 
margem da pesquisa linguística. (CAVALCANTE; ALMEIDA, 2017)

No entanto, trabalhos mais recentes, como os Kendon (2000) e McNeill 
(1992; 2000), têm mostrado a necessidade de perquirir o gesto.  Os autores 
concordam que gesto e fala não podem ser considerados separadamente, pois, 
por serem gerados dentro de uma mesma matriz de significação, unem-se tão 
intimamente – em termos de tempo, significado e função – que podem ser 
considerados partes diferentes de um mesmo processo mental.
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Nesse sentido, ao notar que a linguagem, considerada, por Saussure, 
heteróclita e multifacetada, não é apenas uma sequência progressiva de 
segmentos, mas é também instantânea, não linear, holística e imagética, pode-
se compreender a extensão desse termo. Isso porque o componente imagético 
por trás dos gestos, o qual coexiste com o fluxo de fala segmentada linearmente, 
amplia a concepção de linguagem, na medida em que os movimentos gestuais 
vinculam-se ao conteúdo semântico e pragmático dos enunciados linguísticos. 
À vista disso, McNeil (1992, p. 2, tradução nossa) argumenta que “os gestos 
são parte integrante da linguagem, tanto quanto as palavras, frases e sentenças 
– gestos e linguagem são um sistema”.1 

Contudo, convém atentar para o fato de que os gestos, gerados em 
diferentes momentos e com funções distintas, podem figurar como gesticulação 
(ou gestos coverbais), pantomima, emblema e sinal, muito embora tal 
classificação não possa ser considerada estanque, sob pena de se estabelecer 
uma separação rígida entre as categorias ou quando feita a distinção entre LS 
e línguas orais. Segundo Goldin-Meadow e Brentari (2017), o sinal e a fala 
com gestos – em sua forma mais natural – são, em si, gestuais. No entanto, 
para melhor compreensão dos tipos, os gestos serão descritos consoante a 
distinção feita por McNeil (2000).

A gesticulação (ou gesto coverbal) diz respeito a movimentos 
espontâneos de braços e mãos produzidos por uma pessoa no momento em 
que fala. Esse tipo de gesto traz à tona significados que ampliam o sentido do 
que foi ou está sendo dito e, enquanto unidade gestual, pode ser subclassificado 
em icônico, metafórico, beats, dêitico e coesivo. 

A gesticulação icônica tem uma estreita relação formal com o conteúdo 
semântico da fala, podendo trazer, exempli gratia, a forma do objeto de que se fala. 
Já o metafórico, embora seja pictoricamente tão descritivo quanto o icônico, 
manifesta em seu conteúdo uma ideia abstrata. Beats, enquanto gesticulação, 
alude ao tempo da batida musical ou à batuta – instrumento que orienta o 
ritmo de uma orquestra. Trata-se de um de gesto, cujo movimento de mão 

1 Original: “[…] gestures are an integral part of  language as much as are words, phrases and sentences 
- gestures and language are one system”. 
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esboça a cadência da fala, orquestrando as partes do discurso. No que tange 
aos dêiticos (apontamento), estes têm a função de indicar objetos e eventos 
concretos ou referentes in absentia. Por último, há o coesivo, o qual configura-
se a partir da repetição dos outros gestos, para ligar partes do discurso 
tematicamente relacionadas e temporalmente separadas, além de assinalar a 
continuidade e recorrência do tema.

Mímica e pantomima, em sentido lato, são consideradas sinônimos. Os 
termos dizem respeito a um modo aleatório de gesticular, em que a percepção 
individual vela a mensagem e causa confusão visual. Por isso, esse tipo de gesto 
tornou-se uma brincadeira popular entre crianças e adultos. Já em sentido 
estrito, os termos traduzem uma forma de Arte, abrangente no caso da mímica e 
específica no tocante à pantomima. Dito de outro modo, a pantomima, enquanto 
gênero mimético, é um show mudo, em que movimentos, complexos e sequenciais, de mãos 
e rosto são os pontos centrais da apresentação. (MCNEIL, 2000)

Os emblemas, por sua vez, fazem parte de um código social, que, além de 
atuar no controle de certos comportamentos, traduzem, através da iconicidade, 
especificidades culturais universais e locais. (ARMSTRONG; STOKOE; 
WILCOX, 1995) Ademais, ainda que não sejam estruturados como a língua, 
são passíveis de serem inseridos em contextos linguísticos propriamente ditos, 
a fim de funcionar como alternativa para a expressão verbal, quando faltam 
palavras ou não se pode pronunciá-las. (CORRÊA, 2007)

No tocante ao sinal, pode-se dizer que se trata de uma unidade lexical 
pertencente a dada língua visuogestual. É, pois, um signo convencional, formado 
por uma associação entre imagem mental e materialidade gestual. Apesar disso, 
essa não é uma questão simples, porque, além de seu caráter visomotor, a LS 
possui, como as línguas orais, componentes gestuais – gestos co-sinais/gestos 
coverbais –, de modo que o linguístico e o paralinguístico atuam de modo 
similar. (GOLDIN-MEADOW; BRENTARI, 2017; WILCOX, 2005)

Essa foi, na ordem supracitada, a classificação batizada por McNeil 
(1992; 2000) de “continuum de Kendon”.  Na tentativa de estabelecer interseção 
entre o linguístico e o não linguístico, esse autor desmembrou o esquema em 
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quatro subpartes, alegando haver vários aspectos em que se deve distinguir 
os pontos ao longo dos continua, a saber: gesticulação, pantomima, emblemas 
e língua de sinais, a fim de que cada um deles represente uma dimensão 
analiticamente separada, podendo, dessa forma, conter critérios passíveis de 
descrever os tipos de gestos.

O Quadro 1 apresenta o esquema adaptado dos continua de McNeill 
(2000). Nele, os gestos são marcados binariamente com base nas dimensões seguintes: 
autonomia em relação à fala, presença de traços linguísticos, caráter convencional e caráter 
semiótico. Dessa forma, há que se perceber cada tipo de gesto como unidades que, juntas, 
constituem uma gradação que vai do mais ao menos linguístico.

Quadro 1:  Gradação de unidades gestuais: 
do [-linguístico] para [+linguístico]

Fonte: adaptação de McNeill (2000).

Os continua de McNeill (2000) evidenciam, com bastante clareza, 
a diferença entre os sinais de uma língua visuogestual e os outros sistemas 
gestuais, pois, para cada um destes, é possível apontar que dimensão e/ou 
dimensões o aproxima(m) ou afasta(m) do que seja considerado linguístico. 

Conforme demonstrado no Quadro 1, a gesticulação não preenche 
nenhum dos pré-requisitos de valor [+ linguístico] listados nas dimensões 
parametradas. A pantomima, apesar de ocorrer independentemente da 
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fala, não possui traços linguísticos nem caráter convencional, sendo que, em 
alguns casos, o sentido transmitido ora configura-se de modo global, ora de 
forma sintética. Já os emblemas, embora próximos dos signos linguísticos, por 
vezes, distanciam-se, posto que alguns deles podem seguir direção inversa, 
associando-se à fala e mantendo sentido global. Por fim, o sinal (das LSs) atua 
sem necessidade da expressão oral, possui traços linguísticos, é decomponível 
em partes significativas e tem significado convencional.

Contudo, na visão de Dotter (1999, p. 7, tradução nossa), o esquema 
Kendon-McNeil mostra o desenvolvimento das propriedades linguísticas, 
partindo do gesto e culminando, grosso modo, em uma língua “de verdade” 
(falada ou sinalizada). Para esse autor, os tipos de gestos podem ser considerados 
“[…] uma série de estágios de desenvolvimento relativamente discretos, com 
diferenças graduais ou categoriais entre eles”.2 

3 A LÍNGUA DE SINAIS

As LS são consideradas visuogestuais, porque, devido ao seu canal, 
as informações linguísticas são recebidas pelos olhos e produzidas pelas 
mãos. Por serem naturais compartilham uma série de princípios estruturais 
com as línguas orais, pois apresentam “léxico, isto é, um conjunto de signos 
convencionais, e uma gramática, isto é, um sistema de regras que regem o uso 
desses símbolos”. (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 48)

Do ponto de vista fonético-fonológico, o sinal se constitui em um 
conjunto de parâmetros, unidades mínimas sem significado, identificadas como: 
Configuração de Mão(s) (CM) – que consiste no delineamento do formato e 
disposição que a mão adquire durante a execução do sinal; Movimento (M) – 
que diz respeito ao deslocamento da mão de um ponto a outro; Locação (L) 
– que se refere ao lugar no espaço de enunciação onde o sinal se materializa; 
Orientação de Mão(s) (Or) – que diz respeito à orientação da palma da mão 
em relação ao sinalizador e ao locutor (frente/trás), ao solo (para cima/para 

2 Original: “[…] a series of  relatively discrete developmental stages with grated or categorial differences 
between them”
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baixo) e à lateralidade (esquerda/direita); por fim, as Expressões Não-Manuais 
(EMN) – que correspondem a movimentos da face, dos olhos, da cabeça ou 
do tronco. Embora haja outros parâmetros, esses são os mais relevantes. 
(QUADROS; KARNOPP, 2004)

Como ocorre em outras línguas, essas unidades mínimas, às vezes, 
conservam em sua estrutura morfemas que, por sua vez, vão gerar novos 
vocábulos gestuais. Dessa forma, no nível morfossintático, enquanto unidades 
lexicais, os sinais realizam-se como categorias gramaticais com papel 
determinado na organização das sentenças. Sob esse prisma, as autoras 
ressaltam a importância do espaço de enunciação para o estabelecimento das 
formas nominais e pronominais, além da ordem dos constituintes. O sinal 
possui, pois, comportamento similar aos vocábulos de qualquer língua. 

4 A PESQUISA

Este estudo, recorte da pesquisa de doutorado, tem o objetivo de 
determinar, com base nos continua de McNeil (1992), em que ponto o sinal 
da LS-Cas pode ser localizado no Quadro 1, mencionado anteriormente. A 
pesquisa empreendida contou com a participação de uma informante surda,3 
designada de TBE, 15 anos, proveniente de Cruzeiro do Sul (Acre). Ela é utente 
da LS-Cas, único instrumento que media a comunicação entre ela e a família, 
principalmente, entre ela, as duas irmãs e uma prima (todas da mesma faixa 
etária). Vale dizer que, até o momento da pesquisa, TBE nunca havia tido 
contato com uma comunidade surda ou pessoas com conhecimento da Libras. 

Os dados foram coletados através de diferentes expedientes de 
eliciação: teste de nomeação espontânea, conversa dirigida e narração de 
histórias a partir de sequência de imagens. Foram feitos registros em vídeos, 
transcrição em glosas através do programa Eudico Linguistic Annotator 
(ELAN), edição de imagens para captação dos fenômenos estudados e 
descrição linguístico-estrutural dos enunciados. No tocante aos níveis fonético-

3 Para este trabalho, a informante, com anuência de seus familiares, assinou um termo de compromisso, 
permitindo a divulgação de suas imagens em trabalhos de cunho acadêmico-científico.
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fonológico e morfofonêmico, vale dizer que os dados foram analisados com 
base nas CM. 

5 A LS-CAS E AS DIMENSÕES DOS CONTINUA DE MCNEIL

Como já foi visto, ao estabelecer fatores que dimensionam a natureza 
dos gestos, diferenciando-os entre si, McNeil (1992; 2000) elabora um 
esquema capaz de determinar se dado movimento de mãos e braços são 
gestos espontâneos ou signo linguístico produzido em modalidade sinalizada. 
Desse modo, os sinais da LS-Cas foram analisados tendo em vista os aspectos 
fundamentais dos continua: autonomia em relação à fala, presença de traços 
linguísticos, caráter convencional e caráter semiótico.

A LS-Cas, como as LS oficiais, são de modalidade visuogestual. Todos 
os signos são produzidos gestualmente pelos surdos, sem que haja interferência 
significativa do aparelho vocal. Em outras palavras, se no momento da 
sinalização ocorre algum tipo de vocalização, esta tende a configurar-se como 
pano de fundo e não como veículo principal de significação. 

Por exemplo, em dado momento da conversa, as irmãs de TBE 
estavam trocando, oralmente, alguma informação. Então, a jovem, para 
chamar a atenção das interlocutoras ouvintes, produziu uma vocalização4 
alta e em tom ascendente, de modo a complementar a informação embutida 
na Expressão Não Manual (ENM), que era de questionamento/pergunta, 
no sentido de se certificar quanto à atenção das irmãs, antes de começar a 
falar: “[SINALGORD@] IX1s ESCREVER”.5 Nessa cena, é interessante 
notar que a vocalização, por atuar em segundo plano, parece exercer a mesma 
função da gesticulação na fala dos ouvintes. Portanto, ao mesmo tempo em 
que o sinal da LS-Cas age independentemente da vocalização, esta parece 
articular-se àquele a fim de complementar o sentido da informação.

4 Trata-se de sons vocais produzidos pelos surdos, na maioria das vezes ininteligíveis. Convém esclarecer 
que, neste trabalho, nosso objetivo é somente apontar a presença desses elementos concomitantes 
às produções visuogestuais, sem considerar semelhanças e/ou diferenças entre estes e os chamados 
mouthings (articulação oral das palavras) e mouth gestures (morfemas de boca).

5 Tradução: “Gorda estuda comigo”.
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O sinal da LS-Cas, além de mostrar-se autônomo em relação à fala, 
possui propriedades linguísticas que, enquanto unidades lexicais, lhe permitem 
desempenhar funções sintáticas de acordo com as informações gramaticais que 
carregam. A esse respeito, na Figura 1, observa-se que o sinal FALAR possui 
três variantes, as quais devem ter se estabelecido mediante a necessidade de a 
informante e seus familiares distinguirem essa ação a partir de sua intensidade. 
Por isso, há um sinal designando o “falar normal”; outro, o “falar além do 
normal”; e, ainda, um terceiro, para o “falar demasiadamente”. 

O primeiro sinal (01) se constitui a partir de uma CM em que os dedos 
mínimo, anelar e médio mais o polegar estão flexionados, fechando a mão, e 
apenas o indicador encontra-se distendido. Com essa configuração, a palma 
da mão fica voltada para o sinalizador e o dedo indicador, situado próximo 
à região da boca, gira para frente (em sentido horário). Esse movimento não 
apenas traduz a ação de [falar], quando alude aos sons que saem da boca, 
como também retrata o caráter circular da comunicação.6 

Figura 1: Variantes do verbo FALAR

01 - [falar] 
«normalmente»

02a - [falar]
«pouco além do normal»

02b - [falar++]
«muito além do normal»

03 - [falar+++]
«demasiadamente»

Fonte: elaborada pelas autoras.

 

6 Em relação a esse primeiro sinal, existe ainda outra variação similar, a qual foi produzida pelas irmãs da 
informante. Nesse sinal, há mudança no movimento, pois o dedo indicador move-se em direção à pessoa de 
quem se fala. Essa variante não foi mencionada, porque apenas as irmãs a produziram, ainda que os fatos 
sugiram que essa forma esteja presente, pelo menos, no léxico passivo da informante em questão.
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Já no segundo sinal, o qual denota “falar além do normal”, 
inicialmente, sua CM toma a forma de boca: mão flexionada na região entre 
as falanges proximais e o metacarpo, dedos estirados e juntos, polegar também 
distendido, tocando embaixo dos dedos, a fim de produzir movimento de abrir 
e fechar. Dito de outra forma, o sinal simula “uma boca falando”, o que poderia 
ser traduzido como “falar um pouco além do normal” (02a). No entanto, a 
depender dos recursos de velocidade, tensão e ENM, o signo poderá flexionar-
se e adquirir informação aspectual (de intensidade), denotando o “falar muito 
além do normal” (02b). 

Por último, há um sinal em que, na CM, os dedos, inclusive o polegar, 
são flexionados continuamente entre as falanges médias e as proximais, 
retratando uma boca que parece “cheia”, abrindo e fechando. Ao sinal, é 
acrescida a ENM [bochechas inflando e desinflando] (03). Nesse caso, o sinal 
expressa o sentido de “falar demasiadamente”.

Quanto à sistematicidade presente nos sinais da LS-Cas, observou-
se que, na sentença “EI! [SINALROER-UNHA] CASAR IX3s (marido da 
prima)” (Figura 2), prevaleceu a ordem [sujeito + verbo + objeto]. Convém 
observar que o marcador conversacional “EI!”, produzido inicialmente não 
faz parte da sentença, apenas do discurso, pois sua função é chamar a atenção 
do interlocutor para o que seria sinalizado. No entanto, a sentença, enquanto 
estrutura linguístico-gramatical, constitui-se de uma oração simples completa. 
Nela, [SINALROER-UNHA] refere-se a um nome próprio, que exerce 
a função de sujeito. CASAR é o verbo e o apontamento realizado [IX3s] 
aparece como pronome de terceira pessoa do singular, em posição argumental 
de complemento do verbo.  Nesse caso, ao considerar a quarta imagem da 
Figura 2, verifica-se que a informante aponta para trás, referindo-se à direção 
onde fica a casa do marido da prima, o que evidencia uma relação entre 
apontação e realidade.  
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Figura 2: Enunciado gestual produzido pela informante (parte 01)

   
                EI!                  [SINALROER-UNHA]        CASAR                       IX3s               

Tradução: Olha: “Roer-unha” casou com ele.

Fonte: elaborada pelas autoras.

Na oração seguinte (parte 02): “...MAIS-OU-MENOS PELE MAIS-
OU-MENOS FEI@ IX IX PELE...”, a informante faz uma apreciação a 
respeito do marido da prima, cuja referência está elíptica. Nesse momento, a 
informante deseja falar sobre a pele do rapaz, a qual aparece como um nome-
núcleo que tem seu sentido restringido pelo sinal “MAIS-OU-MENOS”, o 
qual aparece antes e depois do sinal “PELE”, funcionando como modificador, 
do mesmo modo que o qualificativo “FEI@”.

Em seguida, como mostra a Figura 3, a informante aponta (IX) duas 
vezes para a blusa da irmã. A apontação nesse momento tem caráter dêitico, 
e aparece como pronome demonstrativo, primeiro indicando certa distância 
da pessoa que fala (AQUEL@) e depois que a informante chega para perto 
da irmã, a apontação indica proximidade em relação à primeira pessoa do 
discurso (EST@). É importante ressaltar que esses dêiticos estão se referindo 
à cor preta e não à blusa. Em seguida, outra vez, a informante produz o sinal 
“PELE”.7 

7 Comparando os Quadros 5 e 6, nota-se que o sinal PELE sofre variação no nível fonético, i.e., mudança 
na CM – primeiro, a informante utilizou mão aberta e, num segundo momento, mão com formato em 
“1” (um).
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Figura 3: Enunciado gestual produzido pela informante (parte 03)

  
                  … AQUEL@                             EST@                                 PELE

Tradução:  Ele tem a pele daquela cor lá, esta cor oh.

Fonte: elaborada pelas autoras.

Dando prosseguimento ao seu pensamento, a jovem novamente 
chama a atenção de seu interlocutor, por meio de um gesto conversacional 
(“EI!”), e sinaliza: “GRÁVIDA DOIS”. Nesse enunciado, ela omite o sujeito, 
indica a ação e determina a quantidade de ocorrências (Figura 4).

Figura 4: Enunciado gestual produzido pela informante (parte 04)

  
                 EI!                                ENGRAVIDAR                         DOIS

Tradução: Olha: ela engravidou duas vezes.

Fonte: elaborada pelas autoras.

A sentença, como se observa na Figura 5, constitui-se de várias 
proposições justapostas e logicamente ordenadas. No entanto, ao final, depois 
de a informante sinalizar: “IX3s DOID@ (pausa) DOID@ (pausa) IDADE 
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QUAL?”,8 é possível observar, na conclusão da sentença, que a jovem está 
opinando sobre o que ela pensa em relação à situação da prima. No enunciado 
“IX3s DOID@”, observa-se o pronome pessoal, em posição de sujeito, 
seguido de um atributo, o qual é repetido depois de uma pausa. E, por fim, a 
jovem move, para frente, mediante certa tensão, as mãos abertas e paralelas, 
na frente do corpo (“IDADE9”), e dirigindo-se à irmã, ergue a cabeça em tom 
interrogativo (“QUAL”). 

Figura 5:  Enunciado gestual produzido pela informante (parte 05)

   
          IX3s                                      DOID@   (pausa)   DOID@             IDADE QUAL?           

Tradução: Ela é doida! Doida! Qual a idade dela?

Fonte: elaborada pelas autoras.

Na verdade, esse questionamento é retórico, porque ela sabe que a 
idade da prima, com quem convive desde criança, é bem próxima a sua.

Convencionados em um microcosmo, os sinais da LS-Cas são 
familiarmente conhecidos e utilizados por parentes e pessoas próximas. Nessa 
perspectiva, para saber a extensão do uso dos sinais, é preciso mapear as 
relações que o sujeito tem estabelecidas, o que varia, consideravelmente, de 
sujeito para sujeito.

8 O sinal interrogativo, produzido a partir das ENM, também tem sua versão manual, contudo, nessa 
situação, a informante usou a expressão facial, porque havia outro sinal ancorado em seu corpo.

9 Este sinal, comum na região onde foi feita a pesquisa, provavelmente tem origem na interlocução entre 
criança e adulto, quando este solicita àquele que lhe mostre a idade “nos dedos”.
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Quanto ao caráter semiótico, as LS-Cas constituem-se de parâmetros 
– unidades, com ou sem significado, que formam os sinais. Na Figura 2, os 
exemplos das variantes do verbo FALAR, nos mostram o seguinte: em 01, a 
CM não guarda nenhum valor mórfico, é na composição com os parâmetros 
de M, L e Or, que o significado é construído. Já no segundo exemplo (02), a 
CM alude a uma boca,10 assim o M retrata a ação de abrir e fechar. Nesse caso, 
ambos os parâmetros guardam significado.

À vista disso, comparando o sinal da LS-Cas com os gestos coverbais 
(gesticulação), nota-se que em nada são semelhantes. Enquanto o sinal da LS-
Cas atua independentemente da fala, a gesticulação subordina-se a esta, por não 
possuir traços linguísticos que lhe permitiriam ter potencial morfofonológico e/
ou sintático de modo a combinar seus elementos e tecer unidades significativas 
maiores. Ademais, esses gestos não são partilhados socialmente, além de serem 
dependentes da situação. Em termos de construção de significado, eles são 
globais – seu sentido é depreendido holisticamente –, e sintéticos – uma única 
forma pode abarcar diversos significados. Já o sinal da LS-Cas é segmentável, 
analítico e, inclusive, convencional.  

A pantomima, como o sinal da LS-Cas, é autônoma em relação à 
fala, entretanto, do ponto de vista semiótico, é considerada global – ou 
seja, não segmentável –, posto que só é possível identificar seu significado a 
partir do todo.  Sendo que, além de não possuir características linguísticas, 
também não é convencional. Em contrapartida, pode-se dizer que a LS-
Cas possui propriedades linguísticas que permitem seus elementos, além 
de se decomporem em unidades morfofonêmicas, concentrarem em sua 
forma diferentes conteúdos semânticos. Ademais, trata-se de um sistema 
convencionalmente formado no seio familiar.

Diferentemente do sinal da LS-Cas, os emblemas respondem apenas 
parcialmente às dimensões analisadas, pois ora vêm acompanhados de fala 
ora não; têm um sistema de restrições em relação à distintividade – existe 
apenas um único par mínimo, a saber, “POSITIVO” () e “NEGATIVO” (); 

10 O significado advém do teor icônico, porém é pertinente lembrar que iconicidade não implica 
transparência nem em relação à referência nem no tocante ao referente.
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são, muitas vezes, reconhecidos apenas por parte da comunidade; e, apesar 
de serem passíveis de segmentação, algumas de suas formas podem abranger 
diferentes significados.

Considerando, pois, as dimensões dos continua de McNeil (1992), o 
sinal da LS-Cas, como o das LS em geral, é desvinculado da fala, decomponível 
em unidades mínimas com e sem significado, além de ser convencional. Trata-
se, portanto, de uma unidade lexical pertencente a uma LS-Cas, ou seja, atua 
como um signo convencional, constituído de significado (ideia) e significante 
(forma), com valor dentro de um sistema linguístico-comunicacional que se 
manifesta em modalidade sinalizada e possui comportamento similar à palavra 
oral e sinalizada. 

6 CONCLUSÃO

É comum pensarem que um surdo filho de ouvintes nunca vai falar 
ou se comunicar com quem quer que seja. No entanto, os dados de TBE 
apontam em direção contrária: suas frases são consistentes, os sinais bem 
constituídos, as unidades mínimas bem articuladas. Assim, durante a conversa 
dirigida – momento de eliciação –, a jovem explica sobre dada situação e 
coloca seu ponto vista, de modo que as irmãs a compreendem bem. Durante 
a sinalização, há emissões vocais, contudo, como esclarecido anteriormente, 
essas vocalizações são produzidas em segundo plano, como acompanhamento 
dos sinais implementados. Outro ponto interessante, observado nos dados, foi 
a variação presente em três itens lexicais que representavam a ação de [falar]. 
Neles, além da variação lexical, constatou-se alteração morfofonêmica no 
parâmetro de M. 

Com efeito, todos esses fatos mostram o potencial linguístico de um 
sistema de comunicação desenvolvido a partir de um input, teoricamente, 
considerado inadequado. Contudo, essa questão, mesmo tendo sido apontada, 
não será discutida neste trabalho, haja vista que o objetivo principal deste 
estudo é situar o sinal da LS-Cas no quadro dos continua de McNeil (1992). 
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Nesses termos, verificou-se, com base nas dimensões propostas por esse autor, 
que o sinal da LS-Cas de TBE é convencional, decomponível em unidades 
mínimas com e sem significado, além de ter potencial fonético-fonológico, 
morfofonológico, lexical e sintático para combinar seus elementos e tecer 
unidades significativas maiores.  Nessa medida, a unidade linguístico-gestual 
analisada, de caráter verbal, não é, enquanto tipo gestual, semelhante a gestos 
coverbais, pantomima ou emblemas, embora não se descarte a possibilidade 
de haver, no repertório da informante, gestos co-sinais, os quais atuam em 
segundo plano como as vocalizações. (GOLDIN-MEADOW; BRENTARI, 
2017) Ademais, se os pontos ao longo dos continua, forem considerados 
estágios de desenvolvimento de propriedades linguísticas (DOTTER, 1999), 
pode-se dizer que esses movimentos gestuais, produzidos pela informante, 
encontram-se em um nível avançado e podem ser, de fato, considerados 
sinais, semelhantes aos das LS oficiais, embora não possuam forma nem 
comportamento idêntico. Portanto, o sinal, concernente ao repertório de 
TBE, objeto deste estudo, é potencialmente linguístico, ainda que rudimentar, 
visto ser restrito a um microcosmo familiar. (TEIXEIRA; CERQUEIRA, 
2016; FUSELLIER-SOUZA, 2004) À vista disso, espera-se, por meio deste 
trabalho, ter contribuído para que, de alguma forma, as produções de outros 
sujeitos também possam ser analisadas, a fim de reunir mais informações sobre 
os surdos sem acesso às LS oficiais e/ou comunitárias, como também sobre 
seu desenvolvimento linguístico, mais precisamente, a respeito da LS-Cas.
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ARTE VISUAL E POESIA: 
TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA EM AUSÔNIO

Shirlei Patrícia Silva Neves Almeida 
José Amarante 

1 PREPARANDO A VISITA

No século quarto, época em que viveu o poeta Décimo Magno Ausônio, 
ainda eram sentidas as influências do chamado período helenístico, quando Roma 
foi “captada”1 pelo classicismo grego, que teve seu auge na época de Augusto. De 
fato, em seu governo, a produção artística romana se modificou através de um 
processo de classicização de formas e imagens. Todavia, é importante salientar 
que os romanos, para além da cópia exata, interpretação e imitação, buscaram 
praticar a aemulatio – “emulação” – do estilo grego, imprimindo significados 
outros em suas escolhas estéticas e estilísticas. (DARDENAY, 2013)

Seguindo essa tendência à imitação dos clássicos considerados modelos 
para as escolas de gramática e retórica, Ausônio traz, em suas obras, mostras 
de um claro gosto pelas artes clássicas, como a pintura e a escultura, e ainda 
revela algum interesse até mesmo pelas artes manuais, representando-as por 
meio do discurso, i. e., da poesia, através de uma técnica de tradição retórica, 
posto que era um gramático e retor, antes mesmo de ser um poeta, atualmente 
não mais incluído entre os considerados menores. Conforme se pode concluir 
de sua biografia,2 Ausônio se destacou entre os escolásticos de gramática e 
retórica do que foi o bem aclamado centro de formação retórica em Bordéus, 

1 Horácio (epist. 2. 156-157): Graecia capta ferum victorem cepit et artes / intulit agresti Latio (“A Grécia 
conquistada conquistou o seu feroz vencedor e introduziu as artes no agreste Lácio”). Cf. a edição de 
H. Rushton Fairclough (HORACE, 1929).

2 Ausônio pode ser considerado ele próprio o seu melhor biógrafo, de forma que, em sua obra, ficamos a 
conhecer não somente seu ambiente privado, familiar, mas também seu ambiente profissional, a escola 
de Bordéus, suas relações sociais e afetivas, o tempo em que vive. (ALVAR EZQUERRA, 1990)
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na Gália, no século IV, fato que, de certo modo, contribuiu para que fosse 
nomeado preceptor de Graciano, filho e herdeiro do imperador Valentiniano 
I. (MONDIN, 1995) 

Sendo o responsável direto pela formação de um importante membro 
da família imperial romana, compreende-se a presença recorrente, em suas 
obras, da prática de se transpor material imagético em verbal, pois como um 
exercício repetitivo e avançado destinado ao discurso epidítico da retórica, 
no período, a écfrase ou descriptio previa a transposição/tradução (translatio) da 
imagem em palavra, e do texto em imaginação de forma vívida (enargeia) na 
mente da audiência (ouvinte), através de descrições de diferentes elementos: 
uma pessoa, um lugar, uma pintura, uma escultura e até de uma batalha. 
(WEBB, 1999) Observe-se, desde já, que a imagem descrita nos poemas, 
cuja existência não se impõe como necessária, pode ser, conforme veremos, 
apenas um expediente e exercício retórico, de imaginação e registro textual. 
Com este trabalho, pretendemos evidenciar, através de uma visita simbólica 
ao que denominamos o Museu de Ausônio, o seu programa composicional 
poético nos aspectos que se referem à tradução intersemiótica, no intermédio 
da arte visual e a poesia.3 Segue-se, pois, a seleção de composições ausonianas 
organizadas no que estamos aqui chamando de “salões”.

2 SALÃO DAS PINTURAS

Ausônio, seguindo um tópos bem explorado no período helenístico, 
demonstra particular interesse pela pintura, especialmente em seus textos 
epigramáticos e, como veremos mais à frente, no opúsculo Cupido cruciatus. 
Mas sua disposição à pintura se reveste de função recriadora, de modo que 
a apresenta em outro sistema de signos. Assim, os epigramas são, por vezes, 
aparentemente criados para acompanhar a própria obra de arte, recuperando 
a função do texto no surgimento do gênero. Por vezes, não é clara a referência 

3 Conforme destaca Plaza (2003, p. 11), “a tradução criativa de uma forma estética para outra, no 
âmbito da poesia, dispensa apresentação, tanto pela tradição qualitativa e quantitativa de trabalhos 
produzidos na história, quanto pela reflexão teórica relativa a este tipo de operação artística”. Para este 
tema, ver Plaza (2003) e bibliografia aí proposta.
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ao objeto ou à técnica artística que a composição utiliza, se pintura, se escultura. 
Da mesma forma, há textos em que a razão intersemiótica é apenas sugerida.

O conjunto de epigramas ausonianos inicia-se, na edição de Roger 
Green (1991), com composições destinadas a enaltecer as figuras de poder às 
quais o poeta estava associado como preceptor de Graciano. São epigramas 
que ou celebram a origem e vitórias do imperador ou enaltecem as habilidades 
do jovem sob tutela do gramático e retor e que parecem ter sido escritos para 
acompanhar suas pinturas. Desse conjunto, destacam-se dois poemas que 
iremos ver e analisar agora, ambos escritos em dísticos elegíacos, relacionados 
à habilidade na caça, de forma que os epigramas tanto podem acompanhar 
uma pintura quanto podem compor eles próprios uma imagem que nos faz 
ver a fera a tombar pela ação do jovem:4

 

   2
Cansada, a fera que não cede ao longo ferro
       e encara as cruéis flechas de um varão
quão grande vai tombar com ínfima ferida
       e provar que uma só mão teve o mérito!
Com raras sortes pasmam-se, casuais ruínas  5
       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
não contente em varar, fatal, membros lesados
       uma só flecha fixa duas mortes.
É tanto o que, com um só chofre de um raio, finda;
       julgues dadas do céu, pois, tais feridas.

   6
Nesse final que atormenta o leão sob um cano tão fino,
       não do ferro a ação, mas de quem está a ferir.

4 As composições ausonianas nos Epigramas, em sua maioria, se dão por esse tipo de estrofe, razão pela 
qual somente informaremos o metro quando for de outra natureza. As traduções dos epigramas são de 
José Amarante, especialmente para este capítulo, e o texto latino e sua numeração seguem a edição de 
Green (1991).
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O gosto de Graciano pela caça é evidente nesses epigramas, em que se 
exalta a sua força, por matar dois seres com uma única flecha, numa referência 
à morte de uma leoa prenhe. As declarações sobre os excepcionais dotes de 
Graciano também se registram em sua Grat. Act. 64: nemo spicula crebrius iecit 
aut certius destinata percussit: “ninguém lançou as flechas tão rápido ou atingiu 
os alvos de modo mais certeiro”. Embora os títulos dos epigramas pareçam 
ser apócrifos, a tradição manuscrita documenta a associação da pintura com 
a composição, conforme se vê, no manuscrito K, em relação ao epigrama 6: 
Picturae subditi ubi leo una sagitta a Gratiano occisus est – “Versos escritos sob um 
quadro no qual um leão foi morto por Graciano com uma só flecha”.5 

O tema da pintura, ou melhor, o tópos da competição entre as artes 
visuais e a composição escrita, também ressonante no século IV, mas de larga 
tradição,6 ocorre num conjunto de epigramas destinados a Eco. Veja:

   11
Por que tentas em vão, ó pintor, pôr-me em imagem
   e perturbar tal deusa estranha aos olhos? 
Da língua e do ar sou filha, mãe dos sinais ocos,  
  e trago em mim uma voz sem intenção. 
Ressoando os sons extremos, de um fim dissipante,   5
  vozes alheias sigo, em jogo às minhas. 
Eu, Eco, habito em vossos abertos ouvidos: 
   se queres pintar tal dom, pinta o som.

O interesse de Ausônio pela história de Eco e Narciso reaperece em 
outros momentos nos epigramas,7 mas aqui, na versão do poeta, nada se fala 
de Eco como ninfa, mas se destaca uma provocação ao registro pictográfico de 

5 Nesse bloco de composições referentes à sua ligação com o ambiente de poder, vejam-se os epigramas 3 e 4, 
que parecem destinados a acompanhar, respectivamente, representações do deus-rio e do Danúbio e Nilo.

6 Sobre esse exercício retórico, recorrente particularmente na época imperial e mantido, ao que veremos, 
em poetas como Ausônio, ainda no século IV, segundo o qual as descrições e comentários de obras 
de arte com o maior virtuosismo retórico buscavam desafiar o charme das próprias obras de arte, ver 
Lichtenstein (2004, p. 17-29): “Com sua eloquência própria, os quadros e as esculturas punham à 
prova, por assim dizer, os poderes do discurso” (LICHTENSTEIN, 2004,  p. 27). Ver também Squire 
(2015, p. 12-16;  2010), D’Angelo (1998, p. 443), Männlein-Robert (2007).

7 Ver Green (1991, p. 108-109). Para uma análise deste epigrama 11 e da problemática da écfrase no 
epigrama latino, ver Mattiacci (2019). Sobre a écfrase, ver também Martins (2016).
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sua imagem acústica, numa espécie de desafio ecfrástico proposto pela ninfa 
a um pintor. 

Na competição entre as artes, em que de um lado estão as visuais 
e de outro a do discurso literário, escrito, sob a forma de um desafio que o 
poeta se propõe, há um centramento não apenas na pintura, mas também na 
escultura, conforme veremos na seção seguinte, que intitulamos “Salão das 
esculturas”. Nesse sentido, o tópos é experimentado não em relação a uma 
arte em especial, o que se vê, por exemplo, num conjunto de composições em 
torno da figura do retor Rufo, retratado em pintura e em escultura e alvo da 
troça do poeta.8 Vejamos, por enquanto, os epigramas sobre uma certa pintura 
de Rufo, composições que tomam por base outras da Antologia Palatina:9

 
   46
Quem te pintou mudo com a aparência de um falante?
       Diz para mim, Rufo. Tu te calas? Nada é tão igual a ti.

   4710

“Este quadro é de Rufo”: “nada mais verdadeiro”. “Onde está o próprio Rufo?”
       “Em sua cadeira professoral”. “O que ele faz?” “O mesmo que faz no quadro”. 

   5111

“Queres saber quem eu seria com minha boca bela e com minha boca calada?” “Quero.”
“Sou o retrato do retor Rufo Pictávico.”12

“Mas eu gostaria que o próprio retor me dissesse isto.” “Ele não pode.”
“Por quê?” “O retor é ele próprio a imagem de sua imagem.”

Nesses epigramas, como se vê, a arte da pintura se iguala ao próprio 
ser retratado. Embora o jogo esteja latente, o escrito não quer competir com a 
arte visual ou com a realidade, já que o objetivo é fazer troça com a figura do 

8 Alvo também da crítica do poeta é a mulher impudica de nome Crispa, cujo quadro recebeu um 
epigrama criticando-lhe os costumes depravados. (GREEN, 1991, p. 75)

9 Doravante, nos referiremos à Antologia Palatina abreviadamente (AP), seguindo a edição aos cuidados de 
Pontani (1979 e 1980). Ver epigrama anônimo da AP. 16.318; ver também 11.145, 149 e 151. 

10 Este não é o primeiro dos epigramas ausonianos sob a forma de diálogo (ver epigrama 12 à frente); 
em nossa tradução, a alternância discursiva é marcada pelos intervalos de aspas e por alterações 
tipográficas.

11 Em Ausônio, tetrâmetros trocaicos e trímetros iâmbicos. 
12 Da capital dos Pictavos, hoje Poitiers, cidade localizada no centro-oeste da França às margens do Rio Clain.
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retor Rufo, que, supostamente, em sua mudez constante, teria dado os motivos 
da assimilação da pintura – sem voz – com a figura real – inexpressiva. Na 
obra ausoniana, a imagem de Rufo volta a ser retratada quando o poeta fala 
de sua escultura, conforme veremos mais à frente, no “Salão das esculturas”, 
na próxima seção.

A insistência no programa intersemiótico ligado à pintura se vê 
também em Bíssula, uma composição de um Ausônio já mais velho, dedicada 
à sua jovem escrava sueva que dá nome ao poema. Presa de guerra, lhe havia 
sido doada por Valentiniano I. A obra é fragmentada, mas entre os quatro 
poemas supérstites, dois são transmitidos com o título Ad pictorem de Bissulae 
imagine – “Ao pintor, sobre a imagem da Bíssula” –, em hexâmetros, com 
conselhos destinados a um pintor que ousasse pintar a jovem escrava:13

   5
Bíssula, que nem é imitável por cera, nem por pintura alguma,
não acomoda sua beleza natural à arte fictícia.
Ó artificial escarlate e branco de cerusa, iludi outras moças:
a mão do artista desconhece este equilíbrio de rosto. Então, pintor, move-te,
mescla rosas púrpureas e mistura lírios,        5
qualquer cor de ar que saia daí, ela própria seria a de seu rosto.

Vê-se que o poema mantém o tópos da disputa entre as artes, em 
um registro da impossibilidade de o artista conseguir reproduzir a beleza 
da escrava, cuja essência estaria mais próxima à da natureza, numa 
coloração atingida com as substâncias naturais rosas – “rosas” – e lilia – 
“lírios” –, não com as artificiais sandyx – “vermelho artificial” – e cerusa 
– “pigmento branco composto”. O segundo poema também destinado ao 
audaz pintor, o 6, apresenta-se provavelmente incompleto, registrando 
apenas um dístico elegíaco:

13 Sobre esse tema, vejam-se as Anacreônticas 16 e 17, em que o poeta interpela também algum pintor 
para a criação de uma pintura, e os versos terminam por criar eles mesmos a imagem ausente. Para as 
traduções das Anacreônticas, ver Antunes (2013).
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   6
Se desejas, pintor, pintar a nossa discípula,
       que tua arte invejosa imite as abelhas áticas.

Observe-se a expressão “arte invejosa” (aemula ars) e a necessidade de 
o pintor ter que recorrer novamente à natureza para atingir a cor possível 
de Bíssula, numa demonstração do antigo tópos do deus pictor, o único que 
disporia das tintas possíveis para pintar o mundo e os seres.14 No poema, a 
referência às abelhas áticas (Cecropias apes)15 insinua, na natureza, o trabalho 
das abelhas como o que conseguiria extrair as cores naturais das flores.

Talvez o Cupido cruciatus, no programa intersemiótico ausoniano, 
ocupe uma área especial, haja vista a declaração contextual do autor em 
seu prólogo e as tentativas de se fazer do texto um indício arqueológico da 
existência da pintura de que trata o poema. Logo no prólogo, em forma de 
carta a um Gregório, o poeta propõe um jogo imagético entre o olho que vê 
(o olhar do poeta) a pintura à frente e o olho da mente do seu interlocutor 
(sua imaginação criativa): 

Acaso algum dia viste um quadro pintado numa parede? Viste e em 
todo caso te lembraste. Sem dúvida, em Tréveris, no triclínio de 
Zóilo, foi pintado este quadro: mulheres apaixonadas pregam 
Cupido numa cruz, não essas do nosso século, que por si próprias 
procedem mal, mas aquelas míticas, que se perdoam e punem o 
deus.[...] Eu próprio me admirei com esta imagem, pela sua beleza 
e seu tema. Em seguida, traduzi o torpor do admirar à inabilidade de 
compor versos. (AVS. cup. cruc. praef., grifos nossos).16 

Embora ainda seja ponto de debate entre os estudiosos se esse poema 
se trata de um poema ecfrástico,17 Ausônio aqui já propõe traduzir (transtuli) 
a bela pintura em poesia. Há, então, a evocação ao ouvinte por meio da 
tentativa de recriar em versos a imagem que tanto havia admirado, dando voz 

14 A ideia do Deus pictor é um “devaneio sofístico que, no decorrer dos séculos, resulta na visão 
exaltada da natureza, de suas formas e cores, e na concepção do mundo como pintura da divindade”. 
(LICHTENSTEIN, 2004, p. 21) Voltaremos ao tema logo à frente.

15 Chamam-se abelhas cecrópias aquelas que produziam um mel considerado famoso, resultado da flora 
do monte Himeto, localizado próximo a Atenas.

16 Ver Green (1991). A tradução dessa passagem é de Shirlei Almeida.
17 Ver Davis (1994), Nugent (1989) e Green (1991).
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à pintura muda, ainda que bela, como já dizia o poeta Simônides em Plutarco: 
“a pintura é poesia muda e a poesia é a pintura falando”. (Plut. De gloria, 346F) 
Demonstra-se, assim, o tópos segundo o qual essa relação entre as artes visuais 
e verbais sempre foi instável, havendo, porém, um vínculo, pois “toda palavra 
tem por iminência uma imagem, à qual serve como fundação; toda imagem 
tem por iminência uma palavra, que lhe serve como ressonância”. (PÉREZ-
ORAMAS, 2012, p. 9)

3 SALÃO DAS ESCULTURAS

Assim como a pintura, a escultura é frequentemente objeto de 
atenção do poeta, especialmente nos Epigramas. Certamente, é também um 
tópos retomado, já que se trata de um tema frequente também na AP – o da 
competição entre essas duas artes –, de onde nosso autor costuma trazer a 
base para suas recriações. Também é frequente o epigrama como inscrição 
para acompanhar a escultura, em complementaridade, de forma que os 
signos convivam e ofereçam diferentes camadas de leitura. Assim como a 
pintura, também a escultura evidencia a atuação de Ausônio junto ao poder. 
O epigrama 5, por exemplo, tradicionalmente intitulado Valentiano Iuniori in 
signum marmoreum – “Para Valentiano, o Jovem, por uma estátua de mármore” 
–, é um desses: 

   5
Agora, pelo custo, em mármore és feita; 
  mas ao voltar Augusto, irmão teu, sê de ouro.

Segundo Green (1991), seriam destinados a estátua e o epigrama a 
Valentiniano II, irmão de Graciano que nasceu em 371 e se tornou Augusto em 
375, após a morte de seu pai. O contexto se referiria aos inícios da campanha 
de Graciano de 378, uma situação que envolveria riscos de saques, daí uma 
estátua temporária em mármore e não em ouro. O epigrama se converte em 
uma recriação em dupla abrangência: seja porque busca apresentar em versos 
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a imagem esculpida, seja porque recria parte de uma fala de Tírsis, na Bucólica 
7 de Virgílio, lá em versos direcionados a Priapo.18

Também o tradicional título do epigrama 12 destaca a sua destinação: 
In simulacrum Occacionis et Paenitentiae – “Para uma estátua da Ocasião e do 
Arrependimento”.19 Do conjunto de epigramas ausonianos, na edição de 
Green, esse é o primeiro sob a forma de diálogo, um expediente, já presente 
no modelo da AP (16.275), que coloca a estátua para falar, denunciando a 
impossibilidade de a representação em pedra fazê-lo. Vejamos:

   12
“És obra de quem?” “De Fídias, dele que fez a estátua de Pálas,
 e dele que fez a de Júpiter, eu sou sua terceira glória.
Sou a deusa Oportunidade, que é rara e conhecida por poucos.”
 “Por que te apoias sobre rodas?” “Não posso fixar-me em um lugar.”
“Por que tens calcanhares alados?” “Eu sou ligeira. As coisas que Mercúrio                    5
 costuma fazer prosperar, eu concedo quando quero.”
“Cobres teu rosto com o cabelo?” “Não quero ser reconhecida”. “Mas, olha, 
 tu estás com a cabeça calva.” “Para que eu, fugindo, não seja agarrada.”
“Quem é esta companheira ligada a ti?” “Que ela mesma te diga.” “Diz, por favor, quem serias.”
 “Sou a deusa a quem nem o próprio Cícero deu um nome;                  10
sou a deusa que exige sofrimento quanto ao feito e o não feito,
 seguramente para que haja arrependimento: então, sou chamada Metanoia.”
“Agora, volto-me a ti, o que ela faria a teu lado?” “Sempre que eu voo rapidamente,
 ela permanece;  mantêm-na por perto aqueles pelos quais passei.
Tu também, enquanto perguntas tanto, enquanto demoras inquirindo,                   15
 dirás que eu escapei de tuas mãos.”20

18 Ver Virgílio (2005, p. 35-36): “Fizemos-te, por ora, em mármore, porém,/ se o rebanho aumentar, que 
sejas tu de ouro” (tradução de Raimundo Carvalho).

19 Para a compreensão do longevo uso das associações entre καιρός (‘oportunidade’) e μετάνοια 
(‘arrependimento’) tanto como forma de aprendizado pessoal, quanto como ferramenta pedagógica ou 
dispositivo retórico, ver Myers (2011). Sobre esse epigrama, ver Mattiacci (2011).

20 Ver Fedro (5.8). V.1: Fídias foi um célebre escultor da Grécia antiga, a quem se atribui as obras 
atenienses em técnica criselefantina Atena Partenos e Zeus Olímpico. Para a confusão entre os nomes 
(Fídias, ao invés de Lísipo), ver Marcial (9.44.6, em relação ao Hercules epitrapezios, estátua atribuída 
a Lísipo em 9.43.6, mas que havia sido considerada de Fídias pelo poeta, em 9.44.6, antes da leitura da 
inscrição).
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No epigrama grego da AP (16.275), de autoria de Posídipo, a obra de 
que trata este epigrama aparece como de autoria de Lísipo. Posídipo apenas 
se centra na descrição do καιρός – “oportunidade” –, mas a conclusão parece 
sugerir que o observador estaria também a perder tempo com perguntas, de 
forma que os versos finais soam como um epimítio, advertindo o observador 
quanto à possibilidade de arrependimento ao demorar-se em indagações. A 
vivacidade do tema e dos detalhes descritivos do poema se documenta neste 
afresco que se vê abaixo, em técnica grisaille, de cerca de 1500, da autoria de 
Andrea Mantegna ou de sua escola.

Figura 1: Occasio e Poenitentia, afresco transferido em tela

Fonte: adaptada de SCUOLA…, (2020).21

O epigrama 12, que acabamos de ver, põe, então, a imagem para falar, 
em diálogo entre as figuras estampadas.22 Também ocorre algo similar neste 
seguinte, da deusa Nêmesis, em uma recriação de uma composição anônima 
em grego da AP (16.263):

21 Atualmente, no Palazzo di San Sebastiano, Mântua
22 Dentro da temática, também em diálogo se apresenta o epigrama 30, a uma estátua do Cínico 

Antístenes, o epigrama 54, ao sepulcro de Diógenes, o Cínico, e um outro (56) sobre o rei Creso, com 
o mesmo Diógenes.
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   22
Trouxeram-me, antes Pedra, os Persas, em troféu  
 de guerra a me tornar. Hoje sou Nêmesis.  
Tanto a Gregos invictos persisto em troféu,  
 quanto puno os vãos Persas como Nêmesis.

Trata-se aqui de uma referência ao episódio envolvendo Dario, o rei 
dos Medos, e ao monumento que viria a ser criado, a partir de um bloco 
de mármore, para enaltecer suas façanhas. Como a vitória final resultou 
Ateniense, os vencedores aproveitaram a pedra e com ela fizeram um 
monumento a Nêmesis, a deusa da vingança. (ALVAR EZQUERRA, 1990)23 
E aqui a estátua fala, não em seu estado de pedra bruta, nem ao se tornar 
a deusa da vingança concretizada em estátua, mas ao encarnar-se como 
personagem falante no epigrama.

O gosto romano pela estatuária grega desde o período helenístico 
obviamente faz desenvolver toda uma série de cópias para atender à 
demanda crescente pela aristocracia,24 e também é possível que muito dessa 
produção tenha se perdido com a crise do terceiro século, mas o fato é que 
muitas das estátuas sobre as quais Ausônio escreve podem não ter existido, 
de forma que a imagem seja apenas um expediente para o exercício retórico 
da descrição. Contudo, o poeta também escreve epigramas tratando de 
possíveis estátuas em suas propriedades, de modo que, mesmo utilizadas 
como exercício de emulação intersemiótica, elas podem ter tido existência 
real. Veja-se, por exemplo, o epigrama 32, em dímetros iâmbicos no 
original, com a estátua, falante no epigrama, dedicada à antiga divindade 
romana associada a Baco, Liber Pater:

23 Em Pausânias (1.33.2-3), lemos a narração desse episódio e a descrição da estátua que teria sido 
esculpida por Fídias a Nêmesis, localizada no santuário dedicado à deusa mais inexorável aos homens 
soberbos. O tema aparece mais amplamente comentado na Epístola 24, de Ausônio (ver GREEN, 
1991, p.227-231, partic. v. 45-49).

24 Sobre a relação dos romanos com a arte grega, ver Dardenay (2013).
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  32
Os Ogígios Baco me chamam,
Osíris, no Egito, me creem,   
os Mísios Fanes me nomeiam,
Dioniso os Hindus me veem,
no culto Romano, sou Líber, 5
ao povo Árabe, Adoneu,
no ar Lucaníaco, Panteu.25

Esse epigrama, tradicionalmente intitulado Mixobarbaron liberi patris 
signo marmoreo in villa nostra omnium deorum argumenta habenti – “Poema em mescla 
estrangeira para uma estátua em mármore, em minha casa de campo, do 
Liber Pater com os atributos de todos os deuses” –, é uma composição que 
faz par com a seguinte, a 33 na edição de Green, com a descrição da estátua 
de um Baco Panteu em sua propriedade. Sobre a forma Panteu, conforme o 
epigrama documenta, para Ausônio se trata de uma estátua de um deus em 
que vários outros deuses foram simbolizados, sincreticamente. Ausônio, pois, 
estaria a colocar para falar vários povos ali simbolizados e reunidos em uma 
única etiqueta: Panteu. 

Outra é a situação do epigrama destinado à estátua do retor Rufo, 
que vimos logo atrás e que retorna nos epigramas 45 (uma recriação de um 
poema da AP 11.143) e 52 (AP 16. 317). Aqui, a limitação da estátua de não ser 
dotada de juízo ou da faculdade de falar – linguam non habet et cerebrum – resulta 
útil quando se destina a fazer troça de um retor com fama de durão, mas 
provavelmente pouco capaz na arte oratória:

   45
Esta é a estátua do retor Rufo; nada mais real que ela. 
 A tal ponto que ela própria não tem língua nem cérebro.
Não só está imóvel, mas é surda e não vê. Assim também é ele.
 Uma coisa só é diferente: ele foi mais mole.

25 V.7: Subentende-se vicus Lucaniacus, a quinta ausoniana. Sobre propriedades de Ausônio, ver Alvar 
Ezquerra (1990, p. 67-69; partic. n. 134, com a bibliografia apresentada sobre o tema).
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   52
“Esta é a estátua do retor Rufo?”. “Se é de pedra, é de Rufo.”
       “Por que dizes isto?” “Ele próprio sempre foi de pedra.”

Nesses casos, a composição não põe a pedra para falar, como se vê 
em outras, porque o epigrama, em sátira, parece não querer dar voz a Rufo, 
assim como nos epigramas relacionados à pintura, conforme vimos. É, então, 
útil que as artes se igualem, de forma a produzir certo efeito retórico. Se, 
estrategicamente, o poema não quer deixar a estátua falar, por vezes quer 
colocar em jogo de confrontos o objeto artístico, a poesia e a natureza, um 
jogo que nos traz de volta ao tópos do deus pictor.

Como as origens da arte podem se dizer inseparáveis da religião e 
do mito, o tema também conhecido como deus artifex, cujos vestígios estão 
presentes em Empédocles e Filóstrato (LICHTENSTEIN, 2004), costuma ser 
um tópos da produção epigramática na AP, objeto de emulação em Ausônio. 
Dessa forma, de acordo com o que vimos, a natureza é tomada como resultado 
da ação do pintar ou do esculpir dos deuses, de forma que seria o mundo uma 
espécie de pintura da divindade. (LICHTENSTEIN, 2004) Talvez o epigrama 
78, sobre uma estátua de Júpiter tocada pelo médico Álcon (AP 11.113) seja 
uma síntese dessa ideia:

   78
Álcon, ontem, tocou a estátua de Júpiter. Ele, 
 apesar de ser de mármore, sofre a força do médico. 
Eis que hoje se ordena que ele seja mudado de seu antigo lugar, 
 ainda que seja um deus, e mesmo de pedra.

Aqui, é por ser um deus que Júpiter, mesmo sob a forma de estátua, 
em pedra, é atingido pela ação do toque do médico. E o epigrama parece 
insinuar a sua condição de poder ser transmudado (em latim o autor usa o 
verbo transferre: “transportar”, “mudar”, mas também “traduzir”) e vir a 
ganhar vida. 
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É mister que nos ocupemos do conjunto de epigramas sobre a novilha 
de Míron, num total de nove composições, recriações de epigramas da AP,26 
que poderiam ser consideradas composições modelares ligadas ao tópos, de 
forma que, como se pode ver nos epigramas traduzidos abaixo, o artífice teria 
chegado próximo à perfeição divina em sua arte, resguardada a impossibilidade 
de alcançá-lo, por não ser um deus. Vejamos se a vaquinha muge:

   63
Eu sou uma novilha de bronze, feita pelo cinzel de meu genitor Míron;
 não me considero feita, mas gerada.
Assim, o touro me acerca, assim, a novilha próxima muge,
 assim o bezerro sedento insiste em meus úberes.
Te surpreendes porque eu engano o rebanho? O próprio condutor 5
 costuma me enumerar entre as que estão pastando.

Apesar da quase perfeição da novilha, é sua fala no epigrama que lhe 
confere o elemento que a dota de uma natureza e ânimo vivos. Como se vê 
no epigrama seguinte, é necessário um deus para que dentro de si haja o leite 
para atender ao bezerro enganado, algo que não é fornecido pelo escultor, que 
concede somente um aspecto exterior, a casca, não o ânimo e os elementos 
internos ligados à vida.27

   64
Por que pressionas as tetas geladas de uma mãe de bronze, 
 ó bezerro, e pedes do bronze o suco de leite? 
Eu também forneceria isso, se proporcionalmente me tivesse feito
 pelo exterior, Míron, e pelo interior, um deus.28

26 O tema da novilha de Míron aparece nos epigramas ausonianos de 64 a 71 (GREEN, 1991), mantendo 
uma ocorrência temática acentuada, como nos 36 epigramas que se registram na AP (9.713-742; 793-
798) e os 4 dos Epigrammata Bobiensia. A visita que fazemos aqui a essas recriações ausonianas será ao 
modo panorâmico, haja vista o fato de se tratar de epigramas já bastante discutidos. Sobre o tema da 
novilha, veja-se, por exemplo, Squire (2010), com uma ampla bibliografia. Para a versão de Ausônio 
dos epigramas da AP, ver Benedetti (1980) e Fua (1973).

27 Esse locus classicus da estátua perfeita a ponto de parecer ter recebido um sopro de vida, conforme 
apontado por Rouveret (1989) e retomado, entre outros, por Squire (2010), parece se remontar a uma 
conversa entre Sócrates e Parrásio, conforme registrado por Xenofonte (Mem. 3.10), sobre a pintura e a 
escultura serem uma representação das coisas e sobre sua impossibilidade de imitar a essência da alma.

28 O epigrama 68 explora esse lado dúplice ideal para a novilha, com uma parte feita pelo artista e a outra 
por uma deusa.
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Nessa mesma perspectiva, é o epigrama 67, em que se declara que a 
novilha evita mugir para não estragar o trabalho do artista maior, um deus, 
que é o que dá o ânimo e a fala:

   67
A vaca de bronze de Míron poderia dar um mugido,
 mas teme estragar a invenção do artista.
De fato, vale mais parecer igual à vida do que viver,
 não parecem coisas admiráveis de um deus, mas de um artista. 

Ainda assim, a perfeição da novilha poderia ser capaz de enganar a 
um touro, dotado de ânimo, mas não de inteligência:

   69
Por que, touro, iludido por minha aparência, te preparas para entrar em mim?
 Eu não sou a máquina da Pasífae cretense.29

Mas a vaca também engana os dotados de inteligência, como se pode 
ver nos epigramas 70 e 71, em que o pastor, ao perder uma novilha, termina 
por pastorear a de bronze, em seu lugar:

   7030

Nem ainda estava caído o sol, já sob a estrela da tarde,
como um pastor conduzisse suas novilhas ao estábulo,
perdendo uma sua, me considerava como a sua. 

   71
Um pastor, casualmente, perdera uma novilha 
 e, forçado a devolver o número certo, 
lamentava que eu estivesse desaparecida, 
 eu que havia querido seguir às outras.

29 Sobre a invenção de Dédalo, ao ajudar Pasífae a ser possuída pelo touro de Posídon, ver epigramas 65 e 66.
30 Observe-se, nos epigramas 70, escrito em trímetros iâmbicos, e 71, escrito em dísticos elegíacos, que 

Ausônio experimenta o mesmo tema em diferentes metros, em exercício de recriação.
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 Concluindo nosso passeio pelo “Salão das esculturas”, dediquemos 
nosso olhar a dois epigramas sobre imagens de Níobe. Ainda com base 
no tópos do deus pictor, é o epigrama 57, dedicado a uma estátua sua, uma 
recriação de uma composição da AP (16.129):

   57
Eu existia. Fui feita de pedra. Em seguida, polida
  pelas mãos de Praxíteles, vivo novamente, eu Níobe.
A mão do artesão me devolveu tudo, mas estou sem juízo:
  eu não o tive, quando ultrajei os deuses.

Aqui também a rainha de Tebas, embora perfeita pelas mãos do 
escultor, se ressente de não se encontrar dotada de sensibilidade, um elemento 
anímico que somente os deuses poderiam lhe dar, ou o poeta, em seus versos, 
já que Níobe aqui é uma estátua falante. 

Níobe reaparece, ainda em pedra, mas, à imitação de uma figura 
animada, vertendo lágrimas sob a forma de fonte, no epigrama 58, do 
qual gostaríamos de observar, mesmo que rapidamente, os versos de 5-8. 
Tradicionalmente intitulado De Niobe in Sipylo monte iuxta fontem sepulta – “Sobre 
Níobe, enterrada no monte Sípilo junto a uma fonte” –, o tema da pedra 
com ações e sentimentos humanos se evidencia, numa mostra de um suposto 
epitáfio opondo exterioridade e interioridade, arte e natureza.31 Para Ausônio, 
o mito de Níobe se converte num motivo útil para o experimento epigramático 
voltado ao tópos da disputa entre artes já que, na mitologia clássica, ela foi 
transformada em pedra e, mesmo sob essa forma, chorava a morte dos filhos, 
vertendo água numa nascente: “Isto não foi suficiente aos deuses: limitada por 
dura pedra, / perdi a forma de corpo humano, / mas a dor persiste, ainda que 
com os órgãos vitais obstruídos / e verte contínuas lágrimas na piedosa fonte” 
(vv. 5-8). Diferentemente da novilha de Míron, aqui, pelo rastro do mito, o 

31 Em algumas edições, este epigrama dedicado a Níobe aparece entre os Epitáfios. Na mitologia clássica, 
Níobe perde os 14 filhos (sete homens e sete mulheres) por ter desdenhado a prole de Leto (a Latona 
romana), que teve dois filhos apenas, Apolo e Ártemis. Zeus se compadece e a transforma em pedra. A 
rocha que chora, devido ao efeito da infiltração da chuva pela superfície porosa do rochedo, localizada 
em Manisa, na Turquia, já se associava ao mito de Níobe em Homero (Il. 24.602-617).
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poeta expõe algo do interior da estátua, um elemento que não a humaniza, 
haja vista a ideia visível de uma fonte; o que a humanizaria, como nos demais 
casos, é a fala que o poeta lhe concede.

Ainda poderíamos olhar com atenção o epigrama 34 – escrito em 
grego, sobre a descrição de todos os elementos necessários para que a estátua 
fosse lida como a de Coridón, um nome próprio de pastores na poesia bucólica 
–,32 o 35 – numa mescla de latim e grego, destinado a uma estátua de Safo –, o 
36 – dedicado a uma estátua de Vênus, talvez existente, segundo Green (1991), 
na quinta ausoniana –, ou ainda o 62 – também sobre uma estátua falante de 
Vênus, obra de Praxíteles. Mesmo assim não seríamos exaustivos na amostra.

4 SALÃO DOS SEPULCROS

Uma extensão das esculturas são os sepulcros, com a mescla de peças 
ilustrativas e inscrições. Na obra ausoniana, há composições sepulcrais entre 
os Epigramas e nos Epitáfios dos heróis que estiveram na guerra de Troia.33 Quanto ao 
dedicatário, além dos heróis da guerra de Troia, há desde um cavalo (epigrama 
7), um homem feliz (epigrama 8), um dedicado a uma jovem que morre no 
parto (epigrama 13), um a Diógenes, o Cínico (epigrama 54), e há até mesmo 
um destinado a uma morte surpresa (epigrama 53) ou a um túmulo vazio 
(epigrama 38). 

A exposição se centra, estrategicamente, em duas composições. A 
primeira, em hexâmetros, é a que enaltece as obras realizadas por uma jovem 
mãe antes de morrer: 

32 Na AP (14.104), um retrato de um pastor.
33 Obviamente, dada a complexa transmissão dos textos, o número de epigramas e de epitáfios varia de 

edição para edição. Entre os epitáfios, por exemplo, costumam figurar três personagens femininas, 
junto aos heróis: Hécuba, Políxena e a jovem Anícia (esta última consta, na edição de Green, entre os 
epigramas). Sobre os Epitáfios, o próprio poeta diz ter traduzido ao latim a partir de uma obra de um 
filólogo grego.
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   13
Tudo o que se deseja para a longa vida
Anícia viveu antes da maturidade.
Criança, mamou; jovem e virgem ela cresceu,
casou-se, concebeu, pariu; já mãe, morreu.
Quem culparia a morte, quem não o faria?   5
Velha em obra da idade, mocinha na idade. 

A existência de estelas funerárias como a que exibimos na Figura 
2, em que a família circunda a jovem morta, provavelmente em situação de 
parto, demonstra o quanto tais epigramas podem acompanhar o sepulcro, 
contribuindo para a definição da imagem esculpida. 

 Figura 2: Uma jovem falecida cercada por sua família

 

Fonte: Amarante (2019, p. 53).34

Fechando este salão dos sepulcros, vejamos o epigrama 54, dedicado a 
Diógenes, o Cínico e escrito sob a forma de diálogo:

34  Detalhe do relevo em um sarcófago romano de mármore (Museu Nacional da Idade Média, Paris)
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   54
“Diz-me, ó cão, de quem é este túmulo?”. “De um cão.” “E quem é esse cão?”
 “Diógenes.” “Ele morreu?” “Não morreu, mas se foi.”
“Diógenes, a quem a sacola era a despensa, a quem a morada era um tonel,
 foi-se junto aos Manes?” “Cérbero de lá o impede.”
“Para onde então?” “Por onde brilha a estrela do brilhante Leão,  5
 ajuntou-se agora como o cão da justa Erígona.”

Nessa estrutura dialogada, o suposto transeunte estaria a conversar 
com a imagem de um cachorro, provavelmente esculpido no sepulcro. Ausônio 
assim documenta a comum associação de Diógenes e dos demais cínicos à 
figura de um cão. 

5 SALA DAS ARTES MANUAIS

Inclui-se nesta exposição um conjunto de três epigramas que destacam 
a habilidade de Sabina, esposa de Ausônio, em bordar e em compor versos 
(epigrama 27-29). O epigrama 27 é tradicionalmente intitulado Versus in veste 
contexti – “Versos bordados em um vestido” – (PEIPER, 1886, p. 332), de 
forma que a composição mescla intersemioticamente as duas artes: a manual, 
do bordado, e a literária, do verso.

   27
Louva, ó glória do Oriente, os tecidos Persas,
  tece, ó Grécia, o fino ouro nos teus mantos,
se a fama assim celebre a Ausônia Sabina,
  ela que é comedida, e em arte é par.35

O epigrama 28 também exalta a habilidade da esposa em tecer linhas e 
compor poemas, destacando o fato de uma só mulher dar conta das duas artes:

35 V. 3: Sabina diz respeito a Atúsia Lucana Sabina, adjetivada como “Ausonia” em função de ser uma 
referência à esposa do escritor. Conforme observado por Evelyn White (1921, p. 188), o adjetivo “Ausonia” 
teria um duplo significado: o de esposa de Ausônio e o de ‘ocidental’, por se referir a uma antiga região 
romana, opondo-se ao Oriente, citado no v. 1. A oposição, contudo, é tripartida: entre a arte dos Persas, 
no verso 1, a dos Gregos, no verso 2, e a de sua esposa, itálica, nos versos 3 e 4. (GREEN, 1991) 



   28
Quer aprecies uma veste ornada com fio Tírio,
 quer agrade, traçado em lema, o apuro,
a graça desta dama compõe um e outro:
 Sabina, só, cultiva as duas artes.36

O epigrama 29, segundo Kay (2001), sugere que o poema bordado 
teria sido escrito pela própria Sabina, de forma que, possivelmente, Ausônio 
assumiria aí a sua persona:

   29
Quem tece fios e cantos, os cantos às Musas,
 e os fios dedica a ti, casta Minerva.
Mas eu, Sabina, não separarei tal par,
 eu que ornei meus tecidos com meus versos.

 Essa composição nos remete ao poema que abre a obra epigramática, 
na edição de Green, quando o poeta declara a dupla natureza dos objetivos 
de seu verso, de forma que haveria poemas para agradar Vênus e outros, 
Minerva. Aqui, a atividade de tecer se associa à casta esposa em sua arte 
manual, doméstica, evocando Minerva. O canto, por sua vez, se associa às 
Musas, mas a esposa, Sabina, como persona em voz no poema, não separa aí as 
atividades, já que os versos resultam tecidos de duas formas: na criação poética 
e em seu traçado na arte manual.

6 DESFECHO

Ausônio demonstra certa consciência de uma espécie de programa 
intersemiótico que atravessa parte de sua obra. Aqui fica de fora – por enquanto 
– um conjunto de produções que poderíamos listar como os dispersos sobre o 

36 V. 1: Tiro é a cidade fenícia (atual Líbano), famosa pela produção de um tom raro de púrpura; v. 
2:  no v. 4, do epigrama 29, faz-se referência aos seus versos que foram bordados no tecido. Sobre o 
bordar versos no tecido, ver o episódio de Filomela, que, violentada por Tereu, seu cunhado, e tendo a 
língua cortada para que nada revelasse a sua irmã Procne, borda a sua história, de forma a denunciar 
o ato do cunhado. Green (1991) destaca como algo raramente atestado, mas a partir dessa ocorrência 
com Filomela, a que Apolodoro se refere como γράμματα, ressalta que não resultaria algo inusitado. 
(BARBOSA, 2008, p. 56) 
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tema. Na Comemoração aos professores de Bordéus, por exemplo, o poeta se propõe 
a construir uma galeria de retratos dos professores de sua cidade, algo que já 
havia sido feito na Comemoração aos familiares. E confirma, ao fazer os Epitáfios, a 
natureza similar de sua empreitada. Também em Mosela, sua obra mais ampla, 
Ausônio está a fotografar a imagem do rio, oferecendo-nos uma representação 
de suas margens e do espelho das suas águas. O leitor pode, de algum modo, 
vislumbrar detalhes da paisagem retratada.

Assim, embora Ausônio por vezes retome tópoi conhecidos e de longa 
data, ele também cria ou recria novas composições, servindo-se da discussão 
da relação entre as artes, ou desafiando a lógica intersemiótica, ainda que seja 
por interesses retóricos, em que a recriação e descrição de imagens convertem-
se em ótimo expediente para a aprendizagem de elementos fundamentais 
para o discurso epidítico. Nesse sentido, não nos esqueçamos de seu papel 
como gramático e retor, preceptor de Graciano e interessado em oferecer-lhe 
modelos de atividade retórica, servindo-lhe a prática do recurso da écfrase, 
provavelmente como uma estratégia didática. 

REFERÊNCIAS

AMARANTE, J. A bela morte feminina em Ausônio. A Palo Seco, Itabaiana, 
ano 11, n. 12, p. 47-60, 2019. 

ANTUNES, C. L. B. As Anacreônticas e a imagem de Anacreonte na 
antiguidade. Letras Clássicas, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 109-149, 2013. 

ALVAR EZQUERRA, A. Introducción general. In: AUSONIO, D. M. Obras 
I. Madrid: Gredos, 1990. p. 11-194.  

BARBOSA, T. V. R. Os bordados de Filomela, ou a voz da lançadeira, τῆς 
κερκίδος φωνή. Letras Clássicas, São Paulo, n. 12, p. 51-81, 2008. 

BENEDETTI, F. La tecnica del ‘vertere’ negli epigrammi di Ausonio. Firenze: 
Accademia toscana di scienze e lettere (La Colombaria), 1980. (Serie 
Studi, v. 56). 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

368

D’ANGELO, F. J. The Rhetoric of  Ekphrasis. JAC: A Journal of  Rethoric, 
Culture and Politics, Pocatello, v. 18, n. 3, p. 439-447, 1998. 

DARDENAY, A. Rome, les Romains et l’art grec: translatio, interpretatio, 
imitatio, aemulatio.... In: BONNET, C.; BOUCHET, F. (ed.). Translatio: 
traduire et adapter les anciens. Paris: Classiques Garnier, 2013. p. 109-137. 

DAVIS, N. Cupid at the Ivory Gates: ausonius as a reader of  vergil’s aeneid. 
Colby Quarterly, [s. l.], v. 30, n. 3, p. 162-170, 1994. 

FEDRO. Fábulas de Fedro. In: VIEIRA. A. T. B. Fábulas latinas: Fedro e Aviano. 
Rio de Janeiro: PPGLC/UFRJ, 2015. p. 23-183. 

FUA, O. L’idea dell’opera d’arte “vivente” e la bucula di Mirone nell’epigramma 
greco e latino. Rivista di cultura classica e medievale, Roma, v. 15, p. 49-55, 1973. 

GREEN, R. P. H. The Works of  Ausonius. Oxford: Clarendon Press, 1991. 

HORACE. Satires, Epistles and Ars Poetica. Edited and translated by H. Rushton 
Fairclough. London; Cambridge, Massachusetts: William Heinemann Ltd.; 
Harvard University Press, 1929. 

KAY, N. M. Ausonius: epigrams: text with introduction and commentary. 
London: Duckworth, 2001. 

LICHTENSTEIN, J. (org.). A pintura: o mito da pintura. São Paulo: Ed. 34, 
2004. v. 1. 

MÄNNLEIN-ROBERT, I. Epigrams on Art: voice and voicelessness in 
ecphrastic epigram. In: BING, P.; BRUSS, J. S. Brill’s Companion to Hellenistic 
Epigram. Leiden: Brill, 2007. p. 251-271. 

MARCIAL. Epigramas. v. 3. Lisboa: Edições 70, 2001. 

MARTINS, P. Uma visão periegemática sobre a écfrase. Classica, Belo 
Horizonte, v. 29, n. 2, p. 163-204, 2016. 

MATTIACCI, S. Da ‘Kairos’ a ‘Occasio’: un percorso tra letteratura e 
iconografia. In: CRISTANTE, L.; RAVALICO, S. A cura di: Il calamo della 
memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità IV. Trieste: 
Edizioni Università di Trieste, 2011. p. 127-154. 

MATTIACCI, S. Quando a imagem necessita da palavra: reflexões sobre a 
poética da écfrase no epigrama latino. Estudos Linguísticos e Literários, Salvador, 
n. 62, p. 3-23, 2019. 



Parte III
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA, TRADUÇÃO E ACESSIBILIDADE

369

MONDIN, L. Epistole: introduzione, testo critico e commento. Veneza: 
Cardo, 1995. 

MYERS, K. A. Metanoia and the Transformation of  Opportunity. Rhetoric 
Society Quarterly, St. Cloud, v. 41, n. 1, p. 1-18, 2011. 

NUGENT, S. Ausonius’ ‘Late-Antique’ Poetics and ‘Post-Modern’ Literary 
Theory. Ramus, Santa Bárbara, v. 19, n. 1, p. 26-50, 1990. 

PAUSANIAS. Description of  Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, 
Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA: Harvard 
University Press; London: William Heinemann Ltd., 1918.  

PEIPER, R. (ed.). Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula. Lipsiae: In aedibus 
B. G. Teubneri, 1886. 

PÉREZ-ORAMAS, L. Apresentação. In: FILÓSTRATO. Amores e outras 
imagens. São Paulo: Hedra, 2012. p. 7-13. 

PLAZA, J. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

PLUTARCH. Moralia. Vol. 4. Translated by Babbitt, F. C. Cambridge: Harvard 
University Press, 1936.  

PONTANI, F. M. (a cura di). Antologia Palatina III (libri IX-XI). Torino: 
Einaudi, 1979. 

PONTANI, F. M. (a cura di). Antologia Palatina IV (libri XII-XVI). Torino: 
Einaudi, 1980. 

ROUVERET, A. Histoire et imaginaire de la peinture ancienne (Ve siècle av. J.-C. – Ier 
siècle ap. J.-C.). Rome: École française de Rome, 1989. 

SCUOLA di Mantegna, Occasio e Poenitentia. Wikipedia, [s. l.], 26 jun. 2020. 
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Occasio_and_Poenitentia#/
media/File:Scuola_di_mantegna,_Occasio_e_Poenitentia.jpg. Acesso em: 
25 jun. 2020.  

SQUIRE, M. Ecphrasis: visual and verbal interactions in ancient Greek 
and Latin literature. In: OXFORD Handbooks Online in Classical Studies. 
Oxford: Oxford University Press, 2015. Disponível em: https://www.



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

370

oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/
oxfordhb-9780199935390-e-58. Acesso em: 8 ago. 2020. 

SQUIRE, M. Making Myron’s Cow Moo? Ecphrastic Epigram and the 
Poetics os Simulation. American Journal of  Philology, Baltimore, v. 131, n. 4, p. 
589-634, 2010. 

VIRGÍLIO. Bucólicas. Belo Horizonte: Crisálida, 2005.  

WEBB, R. Ekphrasis ancient and modern: the invention of  a genre. Word & 
Image, London, v. 15, n.1. p. 7-18, 1999. 

WHITE, H. G. E.; AUSONIO, D. M.; PELLAEUS, P. Ausonius. London: 
William Heinemann; New York: G. P. Putnam’s Sons, 1921. v. 2. 

XENOFONTE. Memoráveis. Tradução do grego, introdução e comentário 
Ana Elias Pinheiro. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. São 
Paulo: Annablume, 2009. 



371

A TRADUÇÃO AUDIOVISUAL NA CULTURA 
DIGITAL: DELINEANDO PERFIL 

DO TRADUTOR AMADOR 

  

Shirlei Tiara de Souza Moreira 
Sílvia Maria Guerra Anastácio 

1 INTRODUÇÃO 
 

Impulsionados pelas urgências que a contemporaneidade descortina, 
estamos cada vez mais conectados com a cultura digital e inseridos nela, 
ressignificando antigas práticas e descobrindo as novas possibilidades que a era 
digital nos proporciona. Os tradutores também estão a caminhar por trilhas 
digitais. A prática digital multiplicou a demanda da Tradução Audiovisual 
(TAV), e o que antes era consumido timidamente de forma analógica, hoje se 
encontra na palma da mão para o nosso pronto alcance. De modo que a TAV 
encontrou na cultura digital um abrigo acolhedor para se agigantar. 

Nesse contexto, nos chama atenção a prática da tradução amadora de 
grupos de fãs, que legendam suas séries favoritas de forma gratuita e anônima. 
No entanto, essa prática não é produto tão somente da cultura digital, pelo 
contrário, ela surge antes mesmo da internet alcançar uma quase onipresença 
em nosso dia a dia. Chamados de fansubbers ou legenders, eles se dedicam à 
prática da legendagem de forma amadora e sem fins lucrativos.  

O movimento começa no final da década de 1980, nos Estados Unidos, 
com o boom dos animes japoneses no ocidente. As fitas Video Home System 
(VHS) em japonês – a serem legendadas para o inglês – rodavam o país de 
clube em clube de fãs, através do correio. Decerto, a tecnologia repaginou a 
comunicação desses fãs e, com o passar do tempo, o perfil dos fãs-tradutores 
foi também remodelado. Portanto, é a tentativa de delinear o perfil desses 
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tradutores amadores que move a nossa escrita. Neste capítulo, apresentaremos 
os resultados parciais da nossa pesquisa de doutorado em andamento intitulada 
“Fansubbing: os bastidores da legendagem amadora no Brasil”.   

Ao localizar os estudos sobre o fenômeno fansubbing no cenário nacional 
e internacional, identificamos uma lacuna metodológica no que tange à análise 
do processo criativo desses tradutores amadores. As metodologias apresentadas 
nas pesquisas já publicadas sobre a tradução dos fansubbers não contemplam 
o estudo da dinâmica do grupo, nem do processo em si, limitando-se, portanto, 
ao estudo da legenda considerada final, com o objetivo de comparar a legenda 
profissional e a legenda do fã ou pirata. Acessar os bastidores da criação é 
o ponto nevrálgico para se compreender o ato criador. Nesse sentindo, a 
crítica genética se encarrega de desvelar os caminhos percorridos até a obra 
considerada final. Para nós, geneticistas, só buscando conhecer e investigar 
o emaranhado do processo de criação, poderemos melhor compreender as 
legendas consideradas finais, produzidas pelos tradutores amadores.  

A brecha metodológica encontrada nos levou aos seguintes 
questionamentos: de que forma podemos averiguar o modus operandi dos 
legendistas amadores? Como interagem, como organizam suas práticas e 
estabelecem os encaminhamentos técnicos e linguístico-culturais, que regem 
suas escolhas tradutórias? Como se dá os processos de pré-legendagem, 
legendagem e pós-legendagem? Como se estabelece a produção colaborativa 
desse grupo? Como o grupo estabelece o estilo e o registro das suas legendas?   

A problematização é justificável devido à urgência em discutir o papel 
do tradutor e da importância da sua formação e profissionalização; à necessária 
tomada de consciência do impacto da tradução voluntária na precarização 
do trabalho do tradutor; e à melhor compreensão dos fenômenos tradutórios 
na era digital, especialmente no âmbito das práticas colaborativas. Nossa 
pesquisa almeja contribuir com os estudos da crítica genética e os estudos 
da tradução e tem como objetivo geral a proposição de uma metodologia 
específica para a análise do processo de criação da legendagem dos fansubbers 
a partir da crítica genética, que possibilite a reconstrução do percurso criativo 
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da equipe de fãs-tradutores pesquisada. Nossos objetivos específicos são: (i) 
observar a dinâmica e as interações dessa produção coletiva em um grupo 
de fansubber;, (ii) analisar linguística e tecnicamente as legendas amadoras 
da Série Riverdale, considerando a sua funcionalidade; (iii) investigar os 
aspectos ideológicos e políticos inerentes à tradução estudada; (iv) estudar 
os documentos de processo dos fansubbers dentro da perspectiva da crítica 
genética. Na subseção “Metodologia”, estabelecemos o recorte de análise 
escolhido para o presente estudo. A seguir, apresentamos uma breve reflexão 
sobre o fenômeno fansubbing e a práticas tradutórias na cultura digital.   

2 O FENÔMENO FANSUBBING 
E A TRADUÇÃO NA ERA DIGITAL 

 A inquietação provocada pela falta de acesso às produções fílmicas 
japonesas levou os fãs americanos na década de 1980 (DÍAZ-CINTAS, 2006) 
a se reunirem e se organizarem para aprender japonês, com o intuito de tornar 
semelhante material audiovisual acessível a outros fãs, que não dominavam 
aquele idioma. Compostos por fãs apaixonados que legendam de forma 
amadora, os grupos de fansubbing estão cada vez mais organizados e buscando 
elaborar legendas que se adequem às expectativas do público-alvo. 

No âmbito lexical, o termo fansubbing é a junção das palavras inglesas 
fan, que significa “fã”, forma abreviada de “fanático”, do latim fanaticus, 
que significa “louco”, “entusiasta”, “inspirado por algum deus”; e sub, que 
é a forma abreviada de subtitling, em português, “legendar”. (MERRIAM-
WEBSTER, 2006) Díaz-Cintas (2006, p. 1, grifo nosso, tradução nossa) nos 
esclarece:  

O fansub é uma versão legendada, traduzida, produzida por 
fãs, dos programas de anime japoneses. Fansubs é uma tradição 
que começou com a criação do primeiro clube de anime na 
década de 1980. Com o advento de software mais baratos e 
com a disponibilidade na internet, de equipamentos gratuitos de 
legendagem, eles deslancharam na década de 1990. [...] Fansubs 
é a manifestação mais importante da tradução de fã, tornando 
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um fenômeno de massa na internet, comprovado pela vasta 
comunidade virtual nos websites, chatrooms e forums. 

O autor registra o desenvolvimento da atividade de fansubbing no final 
da década de 1990, com o surgimento da internet. De qualquer forma, é 
notável a significativa contribuição da internet para essa prática de tradução, 
que consiste não somente na tradução de legendas, mas em um complexo 
sistema de intercomunicação, de colaboração em rede e autoria coletiva. 

Segundo Díaz-Cintas (2006), o fenômeno fansubbing passou 
despercebido pela comunidade acadêmica por muitos anos e quando algum 
trabalho lhe fazia referência era de forma superficial. Apesar de consideráveis 
publicações sobre as traduções na era digital e as influências das novas 
tecnologias sobre o fazer tradutório, como as de Coelho (2012), Díaz-Cintas 
(2006), Bold (2011), Castells (2003), Desjardins (2017), Massidda (2015), 
O´Hagan e Ashworth (2002), ainda podemos considerar escassas as pesquisas 
e os estudos nessa área, especialmente se considerarmos o contexto brasileiro.  

O fansubbing é uma atividade essencialmente colaborativa, 
desempenhada em favor do interesse coletivo. Trata-se de um processo de 
criação que precisa ser rápido e eficaz para que as legendas estejam o mais 
rápido possível disponíveis para download. O fato é que a democratização 
da internet oportuniza a prática do fansubbing, fazendo com que os fãs se 
comuniquem mais facilmente e se agrupem em comunidades. Dentre esses 
sites, destacamos o legendas.tv,1 como o mais expressivo no Brasil em relação à 
quantidade de equipes filiadas, de legendas produzidas e baixadas.  

Bold (2011) se refere ao fansubbing como um fenômeno “inigualável” 
e chama atenção para uma prática, muito comum na cultura digital, que 
também merece a nossa consideração: a ação dos prosumers. O termo 
prosumers, cunhado por Alvin Toffler em 1980, se refere ao ato de produzir 
e consumir conteúdo ao mesmo tempo, é uma prática característica dos 
novos padrões e modelos de interação, portanto, prosumers são indivíduos 
que criam serviços e produtos para o seu próprio uso. Concordando com 

1 Ver: http://legendas.tv/
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Bold (2011), consideramos os fansubbers, prosumers. Acreditamos que esse 
dualismo de papéis, quando em pauta o exercício da tradução, nem sempre é 
benéfico, se considerarmos a possibilidade de qualquer indivíduo com acesso 
à rede poder traduzir, mesmo sem estar devidamente preparado para tal. A 
concomitância do consumir e produzir é resultado das diversas interações 
possíveis proporcionadas pela cultura digital, no entanto, apesar da liberdade 
de produção que o digital oferece, essas práticas devem ser construídas com 
ética e responsabilidade.  

Conseguimos reconhecer o altruísmo que move a prática do fansubbing 
e atestar como um trabalho em equipe coeso é decisivo para o sucesso do 
produto disponibilizado pelo grupo. A autoria colaborativa, marca da cultura 
digital no âmbito das interações on-line, é um dos traços mais significativos 
do fenômeno fansubbing. Em escala global, “os fãs fazem ascender no meio 
online um novo modelo de organização e distribuição colaborativa dos 
produtos culturais, que põem em xeque os padrões pelos quais operam as 
atuais indústrias culturais globais”. (URBANO, 2012, p. 2)  

No Brasil, o fansubbing começa a tomar fôlego na segunda metade da 
década de 1990 e no início dos anos 2000. Urbano (2012) afirma ser difícil 
precisar quando surgiu o primeiro fansub brasileiro, apesar de algumas pessoas 
atribuírem ao Brazil Anima Club (BAC), que apareceu em 1996. O período 
inicial, que antecede o boom do fansubbing no Brasil, muito se assemelha ao 
começo da formação desses grupos nos EUA, o que nos leva a crer que o 
modo como se organizam é semelhante ao de outros grupos, que atuam ao 
redor do mundo. (URBANO, 2012) Falando mais diretamente sobre a forma 
como atuam, Bold (2011, p. 8, tradução nossa) afirma que: 

[...] a rede de fansubbing aparenta funcionar de uma forma tão 
organizada que é capaz de lidar com prazos extremamente 
curtos e superar as expectativas da comunidade de fãs. Isso é bem 
verdade no que se refere à tradução das séries de TV americanas, 
um gênero que tem atraído mais e mais a atenção da audiência 
brasileira desde a popularização da TV a cabo no país.2  

2 Original: “[…] the fansubbing networks in Brazil seem to function in a very organized manner to 
be able to deal with the extremely short self-imposed deadlines and fulfill the expectations of  the 
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 Assim, as equipes trabalham arduamente para manter um padrão de 
qualidade e de rapidez. Essa necessidade de estar sempre à frente gera alguns 
conflitos, ora dentro da mesma equipe, devido a uma hierarquização em que 
se reconhece uma divisão entre os mais experientes e os novatos (URBANO, 
2012); ora entre equipes diferentes, em uma corrida para ver quem ganha 
mais visibilidade e prestígio que, segundo Mizukami (2011), é um dos fatores 
que torna o fansubbing tão popular: 

A grande popularidade dos fansubs brasileiros aparenta 
ser propelida por dois fatores principais: (1) o prestígio e 
reconhecimento que os fansubbers e suas equipes ganham 
quando suas traduções circulam na Web, e (2) ‘as limitações 
da distribuição brasileira, na divulgação e na disponibilidade 
limitada de muitas categorias de produtos midiáticos legalizados. 
(MIZUKAMI et al., 2011, p. 265, tradução nossa)3  

As equipes cadastradas no legendas.tv seguem as normas e os padrões 
estabelecidos pelos administradores. É através dessa organização hierarquizada 
pelo tempo de atuação, pela quantidade de membros, dentre outros fatores, 
que são determinadas as séries que cada equipe deve legendar. Quanto mais 
sucesso a série, maior visibilidade tem a equipe; em alguns casos, é possível 
baixar as legendas de um determinado episódio menos de 24h depois de ser 
transmitido nos EUA. Se considerarmos que é um trabalho sem fins lucrativos, 
vislumbraremos o tamanho da dedicação que move essas equipes, já dizia 
Lévy (2010, p. 125), que entende que “o desejo é o motor”. 

Todavia, essa atividade ágil só se concretiza devido ao alto padrão de 
organização das equipes. Bold (2011) relata que o trabalho dos fansubbing no 
Brasil é dividido entre diferentes equipes, que legendam séries americanas. 

fan communities. This is especially true for the translation and distribution of  American TV series, 
a genre that has been attracting more and more the attention of  Brazilian audiences ever since the 
popularization of  the cable TV in that country”. (BOLD, 2011, p. 8)

3 Original: “The great popularity of  Brazilian fansubs seems to be propelled by two major factors: (1) the 
prestige and acknowledgement that fansubbers and their teams earn as their signed translations circulate 
on the Web, and (2) “the weakness of  Brazilian distribution, which includes broadcasting and the limited 
availability of  many categories of  legal media goods”. (MIZUKAMI et al., 2011, p. 265).
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A autora estabelece o passo a passo do trabalho dessas equipes, que muito 
se aproxima com o registrado por Díaz-Cintas (2006). Primeiro, as equipes 
adquirem o vídeo pelo µTorrent;4 um diferencial das estratégias utilizadas 
é que a equipe pode contar com as closed captions,5 evitando assim que a 
tradução seja feita exclusivamente pela compreensão auditiva do áudio em 
inglês. Com o texto do episódio em mãos, o trabalho é distribuído entre os 
membros da equipe, cada episódio dividido para quatro ou mais legenders. Essa 
tradução compartilhada pode gerar algumas questões relacionadas à coerência 
das legendas; por isso, é tão importante o trabalho do revisor ou editor e ele 
tem acesso ao material depois de sincronizado.  

Entendemos que essa dinâmica só é possível porque a tradução foi 
reconfigurada pela cultura digital. A paisagem midiática global, por sua vez, 
viu-se significantemente modificada pelo fansubbing (URBANO, 2011), o digital 
modificou o modus operandi do tradutor literário, técnico e audiovisual, 
potencializou o fenômeno fansubbing que desde a sua gênese tem um caráter 
hodierno, à frente do seu tempo. O fansubbing, inicialmente, buscava tornar 
acessível programas que, por questões mercadológicas, não estavam 
disponíveis para os fãs de determinados países ou regiões. A sua perspectiva 
democratizante é muito positiva, no entanto, ele coabita com um mercado 
que visa o lucro e que se acomoda e, por vezes, se aproveita dessas práticas 
voluntárias para fortalecer uma postura apática e indiferente em relação à 
valorização do trabalho do tradutor.  

A valorização do profissional tradutor, enquanto atuante em uma 
profissão não regulamentada, que se qualifica e especializa, mas precisa 
conviver com a desvalorização do seu ofício, precisa ser levantada enquanto 
demanda a ser discutida e repensada. Acreditamos que compreender os 
sujeitos que estão imersos no mundo digital, traduzindo de forma amadora, 
é substancial para entender também como os que decidiram ser tradutores 
profissionais são tratados e reconhecidos socialmente.  

4 Website que distribui cópias piratas de vídeos e filmes.
5 Closed captions: sistema de legendas via sinal de televisão, que traz a transcrição da fala e tem como 

objetivo principal a acessibilidade dos surdos aos programas televisivos.
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Com os avanços tecnológicos não importa a sua localização no 
espaço, basta um dispositivo conectado à internet para o tradutor poder 
receber, executar e entregar suas demandas. Este é, como sabemos, um dos 
muitos efeitos do uso da tecnologia e da globalização e, em relação à tradução, 
Desjardins (2017, p. 2, tradução nossa) afirma que: “[...] a tecnologia tem, sem 
dúvidas, impactado o processo tradutório: as decisões do tradutor e as ações 
ao serem mediadas pelos computadores não são, necessariamente, aquelas que 
eles teriam se estivessem trabalhando com uma folha de papel e um lápis”.6  

Os produtos da tecnologia, como as redes sociais, por exemplo, 
também influenciam o modo como o tradutor traduz, o tipo de conteúdo 
trabalhado e para quais línguas deve ser traduzido. (DESJARDINS, 2017) O 
que determina a demanda é o mercado digital, ou seja, o que está sendo mais 
visualizado, o que foi viralizado e o que vai gerar curtidas ou comentários e 
compartilhamentos.  

No início dos anos 2000, iniciávamos, de maneira mais factual, 
uma fase de transição entre o analógico e o digital. Acreditamos que quase 
20 anos depois, já estamos bem instalados na fase digital e fazemos uso das 
vantagens dessa era nas práticas tradutórias. Presenciamos a linha dúbia entre 
os produtores e consumidores de conteúdo, entre quem está traduzindo e 
porque está traduzindo; e as redes sociais concedem espaço para quem quiser 
traduzir. (DESJARDINS, 2017)  

Esses voluntários e amadores, fruto da democratização do digital e 
da popularização da prática tradutória, colaboram quando e como podem, 
sem terem recebido um treinamento adequado e fazendo uso, por vezes, de 
aplicativos de tradução eletrônicos, que não consideram as especificidades da 
cultura de chegada ou de partida. (DESJARDINS, 2017) Não podemos, nem 
devemos nos omitir na identificação dos riscos que essa liberdade descortina, 
seja em relação à qualidade da tradução, seja no reforço da desvalorização do 
profissional da tradução.  

6 Original: “[…] technology has indeed impacted the translation process: that translator´s decisions and 
actions while interacting with computers are not necessarily those they would have taken had they been 
working with only a piece of  paper and pencil”. (DESJARDINS, 2017, p. 2)
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Esse voluntariado é parte integrante do modelo de criação coletiva, 
inerente à cibercultura. Lévy (2010) afirma que somente o ciberespaço seria 
capaz de garantir que os sujeitos se organizassem, cooperassem, consultassem 
arquivos em comum, em tempo real, em qualquer lugar do mundo, em 
qualquer fuso horário; ele garante que, com a ajuda das ferramentas da 
cibercultura, depender de lugar, hora e planejamentos a longo prazo é 
totalmente desnecessário. Ele afirma também que: 

[...] o ciberespaço, dispositivo de comunicação interativo 
e comunitário, apresenta-se justamente como um dos 
instrumentos privilegiados da inteligência coletiva. Os 
pesquisadores e estudantes do mundo inteiro trocam ideias, 
artigos, imagens, experiências ou observações em conferências 
eletrônicas organizadas de acordo com os interesses específicos. 
O especialista de uma tecnologia ajuda um novato enquanto um 
outro especialista o inicia, por sua vez, em um campo no qual ele 
tem menos conhecimentos. (LÉVY, 2010, p. 29) 

 E essa é uma nova forma de produção através da qual podemos 
apreender a natureza colaborativa e revolucionária da internet (CASTELLS, 
2003). Como afirma Anastácio, “[...] privilegia-se a percepção de um leitor 
imersivo, habituado a navegar pelas redes sociais e a transitar imerso pelos 
espaços líquidos da internet para buscar as informações do seu dia-a-dia”. 
(ANASTÁCIO; SILVA, 2012, p. 02) Essa característica imersiva é que permite 
o leitor digital desempenhar também o papel de autor e, no caso específico do 
nosso escopo de análise, de tradutor. 
 
3 METODOLOGIA 

A partir dessas reflexões, buscamos delinear o perfil dos fãs-tradutores, 
imersos em seu processo criativo nos espaços líquidos da internet, uma rede 
composta por infinitas representações e formas. Por conseguinte, a pesquisa em 
andamento está situada metodologicamente no eixo teórico da crítica genética, 
um campo do conhecimento, que se debruça sobre os bastidores da criação 
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das mais diversas linguagens e atividades, e que, em nosso caso, se direciona 
para a atividade do processo genético de um grupo de fansubbing. Os estudos 
de processo da crítica genética nos proporcionam estudar os movimentos de 
criação, garantindo o acompanhamento da evolução da gênese, a partir de 
uma perspectiva crítica.  

A partir da análise dos documentos de processo, buscaremos 
compreender como os legendistas amadores chegaram àquela legenda 
considerada final, observando as omissões, adições ou subtrações que a tradução 
sofreu ao longo do processo de elaboração. Nesse sentido, como já exposto, 
este estudo é um recorte da pesquisa de doutorado intitulada: “Fansubbing: 
os bastidores da legendagem amadora no Brasil”. O presente recorte possui 
caráter descritivo exploratório, tendo como população investigada, um grupo 
de fãs tradutores brasileiros.  

A coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionário on-line 
via Google Forms,7 previamente estruturado contendo os seguintes blocos: 
características sociodemográficas, características da trajetória como legendista 
amador e características do processo de tradução. Para selecionar a amostra a 
ser estudada, empregamos como critério de inclusão idade acima de 18 anos. 

O primeiro passo para começarmos a elaboração do nosso questionário 
foi estabelecer com clareza os objetivos que gostaríamos de alcançar com 
a aplicação do mesmo. Assim, esse instrumento se configura como uma 
oportunidade de conhecer mais a fundo quem são esses sujeitos que legendam 
por hobby e praticam a legendagem amadora na internet; e, mais, como eles 
percebem e entendem a tradução que praticam.  

A aplicação do nosso questionário não seria possível se não fosse 
realizado pela internet. O alto custo para a postagem do material, a repostagem 
das respostas via correios, do deslocamento para a realização das entrevistas, 
enfim, tudo isso inviabilizaria a proposta. A pesquisa on-line nos possibilita, 
portanto, poupar tempo e recurso financeiro, além de garantir, com mais 
facilidade, o anonimato dos participantes. (MENDES, 2009)    
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Esse anonimato requerido pelos participantes é, também, uma das 
exigências do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  É importante mencionar 
que nossa pesquisa foi submetida ao Comitê da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob protocolo n° 14907219.2.0000.5531, 
tendo sido aprovada pelo referido comitê para a sua execução. Considerando que 
a nossa proposta é buscar compreender a dinâmica de um grupo de fãs, tradutores 
amadores, que pratica a legendagem de forma colaborativa e sem fins lucrativos, 
ou seja, por puro prazer e satisfação pessoal, estamos conscientes da importância 
de entender esse fazer pesquisa como uma prática social, que envolve os sujeitos 
implicados na investigação. 

Levamos em consideração, ao elaborar o nosso questionário, as orientações 
de Lakatos e Marconi (2003), observando algumas normas para que o mesmo seja 
válido e eficaz. As variáveis escolhidas para este estudo foram: “características 
sociodemográficas” – faixa etária (anos); sexo; estado; escolaridade; “trajetória 
como legendista” – “você tem alguma formação em tradução?” (sim, não). Para 
a análise, calculamos quantitativamente os dados obtidos via Google Forms. Para 
tal, utilizamos o programa Microsoft Excel 2013. 

A partir desse instrumento, esperamos conseguir compreender quem é 
esse sujeito-tradutor-amador, que se articula nessas equipes e presta esse serviço à 
comunidade de fãs e à comunidade em geral.    

4 RESULTADOS PARCIAIS 

Os dados aqui apresentados referem-se aos resultados preliminares 
da investigação e foram gerados na primeira etapa da nossa pesquisa de 
doutoramento. Dos 13 questionários enviados, recebemos sete (53,8%) respostas 
dos integrantes da equipe de fansubbers pesquisada. Para estabelecer um perfil 
dos tradutores amadores da equipe informante, começamos pelos dados referentes 
à idade, escolaridade e localização dos mesmos.  

No que se refere à idade, os dados mostram que eles têm entre 16 e 
30 anos, concentrando-se o maior número de legendistas entre 20-30 anos. 
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Analisando juntamente com os dados que ilustram a escolaridade, percebemos 
que essa faixa etária coincide com o ingresso e a permanência desses tradutores 
amadores no ensino superior. O interesse pela legendagem amadora pode estar 
associado, de alguma forma, com as interações da vida universitária. É válido 
perceber que, dos sete respondentes, três (42,9%) são da área de Letras com uma 
língua estrangeira, mais especificamente, inglês. O interesse pela tradução não 
está condicionado ao curso de Letras, pelo contrário; conforme os dados nos 
revelam, há tradutores amadores de outras áreas, como Jornalismo e Ciências 
biológicas.   

Em relação ao tempo de atuação, três (42,9%) dos respondentes traduzem 
há cinco anos ou mais; os outros quatro (57,1%) estão traduzindo entre sete meses 
e um ano e meio. Logo, podemos perceber que há um equilíbrio, na equipe, entre 
o número de tradutores veteranos e de jovens tradutores. Essa diversidade de 
tempo de experiência também favorece a hierarquia de posições na equipe, que 
apresentamos anteriormente. Os mais experientes ocupam papéis de revisores e 
administradores, enquanto os novatos traduzem orientados pelos veteranos. 

Podemos verificar que todos os respondentes traduzem do inglês para o 
português, ficando claro que se trata de uma atividade relacionada à predileção 
pelas séries americanas e pela proximidade com a língua inglesa na internet; 
ou, muitas vezes relacionada à área de seu interesse na faculdade, dentre outras 
possibilidades. Dos respondentes, nenhum afirmou ter algum tipo de formação 
em tradução, confirmando, assim, o amadorismo da prática. Esse dado levanta 
também a questão da não regulamentação da profissão do tradutor; logo, qualquer 
um pode traduzir, pois nessa prática, não há regulamentação para exigir que o 
profissional seja diplomado, certificado ou tenha qualquer registro oficial relativo 
à ocupação exercida.  

A unanimidade na ausência de formação profissional em tradução, ao 
mesmo tempo que reforça o caráter amador da produção do fã, nos redireciona 
às discussões sobre a importância da formação profissional do tradutor e a 
valorização da profissão. Retomamos aqui a nossa afirmação anterior sobre a 
importância da compreensão da prática desses sujeitos, tradutores amadores, 
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para fazer entender e poder problematizar de forma mais concreta sobre a falta 
de reconhecimento do tradutor profissional. O voluntariado pode e deve fazer 
parte dos processos de formação e traz grande contribuição para os envolvidos. 
No caso da tradução, entretanto, precisamos estar atentos para que essa prática 
não reforce atitudes de não valorização e de apagamento do tradutor profissional, 
mas, que favoreça e abra espaço para as discussões sobre o lugar que o profissional 
de tradução ocupa na sociedade e sobre o papel que ele desempenha. É nesse 
percurso crítico que esta pesquisa busca trilhar.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso estudo buscou apresentar os resultados parciais da tese de 
doutorado em andamento “Fansubbing: os bastidores da legendagem amadora 
no Brasil”, que se encontra na fase inicial de análise. Buscamos aplicar os 
estudos teórico-metodológicos da crítica genética para analisar o processo de 
criação de uma equipe de fansubbers. Nosso recorte para este momento foi 
a análise dos dados obtidos através do questionário on-line na tentativa de 
traçar o perfil dos fãs-tradutores.  

Entendemos não fazer sentido estudar e investigar o processo de criação 
sem conhecer quem são os seus agentes. Delinear o perfil dos protagonistas 
da criação do grupo de fansubbers contribui para a nossa busca de entender 
a gênese do processo de tradução e legendagem realizado pela equipe. No 
âmbito da futura análise a ser realizada, saber o grau de escolaridade e a 
faixa etária de cada fansubber pode nos ajudar a compreender suas escolhas 
tradutórias, ou movimentos do processo genético em estudo. Finalmente, 
entendemos que toda tradução é resultado das vivências e experiências do seu 
tradutor, portanto, para nós, pesquisadores, é relevante conhecer os agentes 
do processo investigado, para melhor entender as suas produções e poder 
encontrar maneiras para contribuir com determinada prática. É por meio 
da investigação científica das práticas tradutórias, que podemos ser agentes 
transformadores das realidades que necessitam de atenção e intervenções. 
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COMICIDADE E ACESSIBILIDADE: 
AUDIODESCRIÇÃO PARA 

O FILME QUINCAS BERRO D’ÁGUA1

Marcos Alexandre Sena da Silva
Silvia La Regina

1 INTRODUÇÃO

Nenhum texto é inteiramente original, porque a própria linguagem em sua essência 
já é uma tradução: primeiro, do mundo não-verbal e, depois, porque cada signo e 
cada frase é a tradução de outro signo e de outra frase. (PAZ, 2009, p. 13-14)

Destinada ao público cego e/ou com baixa visão, mas não exclusiva 
a este, a Audiodescrição (AD) se propõe a descrever o mundo visual, a fim 
de auxiliar a compreensão do seu público a obras que compõem diversas 
temáticas. Trata-se, assim, de uma área em franca ascensão, disposta a 
contribuir para a inclusão social das Pessoas com Deficiência Visual (PcDV). 
Dentro dessa perspectiva, este trabalho, que envolve diferentes representações 
da história de Joaquim Soares da Cunha – também conhecido como Quincas 
Berro d’Água –, pretende explorar, por meio de um roteiro audiodescritivo, 
aspectos cômicos de sua versão fílmica – geralmente, menos abordados na 
acessibilidade audiovisual –, que serão expostos ao longo do texto – que, por 
sua vez, contempla, por certo, aspectos linguísticos.

Nesse sentido, para Saussure (1972, p. 24), “a língua é um sistema de 
signos que exprimem ideias, e é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto 
dos surdos-mudos2 [sic], aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais 
1 Este capítulo é proveniente da dissertação A morte e a risada em Quincas Berro d’Água: um estudo sobre 

a audiodescrição num filme de comédia, de Silva (2018a), orientado pela Prof.ª Dr.ª Silvia La Regina.
2 Apesar da expressão utilizada em tal citação, atualmente, há o entendimento de que pessoas surdas 

emitem som. Logo, não são mudas.
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militares etc., etc.”. Nesse sentido, todas as linguagens, sejam elas verbais ou 
não, são sistemas de signos usados para a comunicação – aspecto em comum 
que permitiu conceber uma ciência que estuda todo e qualquer sistema de 
signos (PETTER, 2010): para Saussure, Semiologia; para Peirce, Semiótica 
– o estudo dos signos e de todas as linguagens. Charles Sanders Peirce (1839-
1914), possivelmente, o principal nome da área, entende que um signo

[...] ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 
modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, 
isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, 
ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim 
criado denomino[u] interpretante do primeiro signo. O 
signo representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse 
objeto não em todos os seus aspectos, mas com referência 
a um tipo de idéia [...] [denominada] fundamento do 
representâmen. (PEIRCE, 2005, p. 46, grifo nosso)

Sobre a colocação do vocábulo “ideia” neste contexto, Peirce (2005) 
explica que se refere ao ato de continuação de um pensamento, seja quando 
alguém sucede e desenvolve o raciocínio de outrem ou quando alguém 
relembra o que estava pensando ou continua a pensar – o que se configura a 
mesma ideia, não uma nova (ainda que em cada instante do intervalo temporal 
entre os pensamentos). Então, envolvido em “fundamento”, “interpretante” e 
“objeto”, para que algo que se torne signo, esse algo deve representar seu objeto, 
ainda que de modo arbitrário. (PEIRCE, 2005) De forma bastante conhecida 
e reverenciada, Saussure entende que o signo é a união entre “significante” e 
“significado”: o primeiro se refere à imagem acústica, à impressão psíquica 
dos sons; o segundo, por sua vez, é o conceito que se tem, a sua representação 
mental. (FIORIN, 2010)

Tem-se, assim, preceitos básicos da semiótica peirceana – uma 
abordagem ligada à lógica –, que abriga todas as linguagens, sejam elas verbais 
ou não. Assim sendo, qualquer linguagem é, invariavelmente, multimodal, 
o que, por conseguinte, torna a semiótica um estudo de múltiplos modos: 
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ao passear por diversas vertentes, ela também encontra abrigo na área da 
tradução. Nesse campo, lembra-se da tripartição clássica existente, definida 
por Roman Jakobson (2000), que se dá nas formas interlingual, intralingual 
e intersemiótica: a primeira se refere a traduções entre diferentes línguas; a 
segunda acontece dentro de uma mesma língua – em termos de exemplificação, 
tem-se as recriações utilizando apenas as variações do português, sejam elas 
do Brasil, de Portugal ou de qualquer outro país falante da língua portuguesa; 
e a terceira, por sua vez, como já apresentada, atua como transposição da 
linguagem verbal para a não verbal (ou vice-versa), podendo envolver 
diferentes meios.

Sobre esta última, a tradução intersemiótica, Ramos (on-line) defende que

No caso específico da tradução entre literatura e cinema, 
é preciso que se considere um aspecto central: trata-se de 
duas artes distintas, cada uma com suas especificidades, 
como por exemplo, o fato de que o livro é escrito por um 
autor, dentro do tempo que lhe é necessário e conveniente, 
e o filme envolve uma equipe de profissionais que 
trabalha para concluir o trabalho dentro de um tempo 
limitado, particularmente, em face dos custos de uma 
produção cinematográfica. É preciso, ainda, que se leve 
em consideração que a tradução intersemiótica poderá 
implicar a recriação de uma obra literária com, digamos, 
280 páginas, em um filme de uma hora e quinze minutos, 
implicando necessidade de operações como subtração de 
cenas, alteração da ordem dos acontecimentos, dentre 
várias outras. (LESSA, 2012)

Dessa forma, é possível entender que as obras são “abertas”, disponíveis 
a recriações e apropriações – como no caso da novela A morte e a morte de Quincas 
Berro d’Água (1959), de Jorge Amado (1912-2001), que ganhou uma versão para 
a grande tela, intitulada Quincas Berro d’Água (2010). A obra foi levada para o 
cinema pelo diretor e roteirista soteropolitano Sérgio Machado (Cidade baixa, 
de 2005, A coleção invisível, de 2012), que, ao suprimir o vocábulo “morte”, no 
título, ratifica, de modo intencional ou não, a sua posição como criador do 
produto audiovisual em questão, legitimando o processo intersemiótico. 
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A novela de Jorge Amado, publicada em 1959, segue a linha de 
narrativas picarescas que caracterizam a segunda parte da produção do autor 
grapiúna, centrada numa dialética de malandragem e tradições baianas a 
compor um universo boêmio de sabores e cheiros, de personagens às margens 
da sociedade que parecem, só elas, encarnarem a baianidade incorporada 
nas ruas estreitas, misteriosas e fabulosas do Pelourinho. No caso específico 
dessa novela, fica evidente a dicotomia entre o submundo boêmio (Quincas 
Berro d’Água e seus amigos) e a sociedade tradicional e “decente”, da qual 
evadiu o protagonista, largando com ela a família e também seu nome, 
Joaquim, para adotar justamente a alcunha “Quincas”, depois Quincas Berro 
d’Água, festejado por malandros e prostitutas do subúrbio soteropolitano. 
Nessa dicotomia, há um certo maniqueísmo, pelo qual o submundo tem as 
qualidades, a vitalidade, as virtudes e o bom humor que faltam à outra faceta 
da sociedade. Esse dualismo é o argumento central da narração, e se espelha 
no título: a duplicidade das mortes em paralelo e espelho com a duplicidade 
das vidas e da sociedade.

No filme, a omissão das duas mortes no título ofusca um pouco 
esta divisão, mas se mantém no roteiro de Sérgio Machado a contraposição 
família versus amigos boêmios. Na ocasião da morte do personagem principal 
(interpretado por Paulo José), morte cuja notícia circula, rapidamente, pelas ruas 
de Salvador, os dois mundos, até então rigidamente separados, se encontram 
no velório de Quincas/Joaquim. Assim, sentam para velar o corpo de um 
lado a família – que, apesar de o ter renegado ao sair de casa, durante todo o 
tempo da esbórnia, ainda desejava o rever, pela última vez, como um homem 
decente, o antigo Joaquim – e do outro os seus amigos – todos “companheiros 
de cachaça” –, que concluem que aquele homem, tão boêmio e dado à vida 
mundana, jamais gostaria de voltar a trajar terno e gravata, mas queria ter seu 
corpo jogado ao mar. O cadáver de Quincas, assim, numa jornada paradoxal 
embebida de humor ácido e sugestões de realismo fantástico (estaria mesmo 
morto? são os amigos que o carregam ou é ele que os leva ao mar?) é roubado 
pelos amigos e jogado ao mar na derradeira morte, aquela que ele escolhera.
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Insistindo em recriações e apropriações, o presente trabalho propõe 
uma AD para o filme Quincas Berro D’Água (2010), a fim de contribuir para a 
expansão e a afirmação da AD nacional, com enfoque no gênero da comédia; 
além disso, discute, assim, a importância da comicidade no cenário da 
acessibilidade audiovisual – a partir da seleção de uma cena do filme, pensando 
em como retratar a comicidade presente, tornando-a, consequentemente, 
acessível. Para tanto, foi selecionada uma cena, antecedida por uma sinopse 
que remete a ações anteriores, com a finalidade de criar uma contextualização 
que auxilie naquele entendimento. Deve-se, então, admitir a cena selecionada 
dentro do contexto intersemiótico, ao considerar que tal obra, o filme, advém 
de um livro – tendo um diálogo entre o audiovisual e o literário (ou, em relação 
ao produto audiodescritivo, entre o roteiro da audiodescrição e o filme). A 
apropriação acontece, então, tanto por parte do audiodescritor quanto por 
parte do diretor e roteirista da obra cinematográfica, Sérgio Machado – ao 
transpor o livro para a grande tela.

Por AD, entende-se um modelo intersemiótico de tradução que envolve 
dois signos diferentes: o verbal – com a elaboração do roteiro audiodescritivo – 
e o não verbal – a partir de séries televisivas, peças teatrais, obras de arte, jogos 
esportivos ou qualquer imagem em movimento ou estática. Primariamente 
voltada para pessoas com deficiência visual (pessoas cegas ou com baixa visão), 
a definição mais propagada de tal esfera tradutória é a de que consiste na 
transformação de imagens em palavras. (FRANCO; SILVA, 2010) Empregada 
no Brasil pela primeira vez em público, em 2003, durante o festival temático 
Assim Vivemos: Festival Internacional de Filmes Sobre Deficiência (FRANCO; 
SILVA, 2010), a AD tem por finalidade tornar acessíveis diversos tipos de 
materiais visuais – dentre eles, filmes, o objeto norteador deste trabalho.

Em termos práticos, as pesquisas em AD envolvem duas modalidades: 
a imagem estática e a intitulada imagem em movimento, a partir de materiais 
que podem contemplar o áudio juntamente com o produto visual. A primeira, 
a imagem estática, pode se referir à audiodescrição em museus (ROSA; 
BONITO, 2016), de histórias em quadrinhos (NUNES; BUSARELLO, 2011), 
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de portais eletrônicos (SOUSA; MARTINS; LEITE, 2015), entre outros; a 
segunda, a imagem em movimento, um produto possivelmente audiovisual, 
a partir de filmes, peças de teatro (LEÃO, 2012), videoaulas na modalidade 
de educação a distância (BRAGA; ARAÚJO, 2015), espetáculos de dança 
(OLIVEIRA, 2013), jogos de futebol (SILVA, 2018b) etc. Assim, ainda que se 
trate de apenas duas modalidades, tem-se, nas pesquisas audiodescritivas, um 
alcance de múltiplas temáticas.

2 PERCEPÇÕES DO CÔMICO: 
DE ARISTÓTELES A QUINCAS BERRO D’ÁGUA

Segundo Aristóteles (2005), em sua Poética, escrita entre 335 a.C. 
e 323 a.C., a comédia teve origem na Sicília, sul da Itália, pelos autores 
Epicarmo (540 a.C. – 450 a.C.) e Fórmis (século V a.C.). O filósofo grego não 
demonstra apreço pelo gênero da comédia, preferindo-lhe explicitamente o da 
tragédia, pois a comédia, dos três gêneros abordados (os outros são tragédia 
e poesia), é uma “imitação de pessoas inferiores [...] por ser o cômico uma 
espécie do feio. A comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem 
dor nem destruição”. (ARISTÓTELES, 2005, p. 23-24) Em termos gerais, 
entende-se, aqui, a comédia como uma imitação de maus costumes – não 
em forma de generalização dos vícios, mas como uma apresentação do que 
pode ser entendido como ridículo. (ARISTÓTELES, 2005) Resulta, portanto, 
da cultura grega, a noção de inferioridade do gênero cômico, em relação ao 
trágico, entendendo-o como algo pior, secundário, de menor importância, 
tanto que “seus autores [...] são desconhecidos por não ter ela gozado de 
estima desde o começo”. (ARISTÓTELES, 2005, p. 24)

Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais (1987), Mikhail Bakhtin apresenta manifestações do que entende por 
cultura carnavalesca,3 correlacionando-a com o riso, a partir de três categorias, 

3 Para o conceito de “carnavalização”, ver também Problemas da poética de Dostoiévski, de Mikhail 
Bakhtin (1981).
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sendo estas: (1) as formas dos ritos e espetáculos (com festejos carnavalescos, 
com obras cômicas nas praças públicas etc.); (2) obras cômicas verbais de 
diversas naturezas (escritas e orais – até mesmo em linguagem vulgar); (3) 
por fim, diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro. Nesse 
sentido, o teórico russo Vladimir Propp, em Comicidade e riso (1992), por sua 
vez, apresenta diferentes categorias de comicidade, quase sempre a partir do 
que chama de riso de zombaria, o tipo mais cotidiano, segundo o autor. Assim, 
ele explica que

Podem ser ridículos o aspecto da pessoa, seu rosto, 
sua silhueta, seus movimentos. Podem ser cômicos 
os raciocínios em que a pessoa aparenta pouco senso 
comum; um campo especial de escárnio é constituído 
pelo caráter do homem, pelo âmbito de sua vida moral, 
de suas aspirações, de seus desejos e de seus objetivos. 
Pode ser ridículo o que o homem diz, como manifestação 
daquelas características que não eram notadas enquanto 
ele permanecia calado. Em poucas palavras, tanto a vida 
física quanto a vida moral e intelectual do homem podem 
tornar-se objeto de riso. (PROPP, 1992, p. 29)

Desse modo, o autor aponta uma lista de comicidades contidas em 
diversas obras, explicitando o cômico na natureza, a natureza física do homem, 
a comicidade da semelhança, a comicidade das diferenças, o homem-coisa, a 
ridicularização das profissões, a paródia, o malogro da vontade, os alogismos 
etc. Para fins de diálogo com Propp (1992), este trabalho utilizará uma das 
categorias relativas à comicidade percebida pelo teórico russo em questão – o 
exagero cômico, tratado em Quincas Berro d’Água (2010).  Sobre tal tipo, Arruda 
(2005, p. 40) entende que “para um exagero ser cômico, ele não pode aparecer 
como o objetivo em si, mas como simples meio utilizado pelo humorista”. O 
exagero cômico, como indica Propp (1992), pode ser compreendido a partir de 
três formas fundamentais, quais sejam: a caricatura, a hipérbole e o grotesco:

a) caricatura: sua essência é a partir de um pormenor, um detalhe – 
que é exagerado,
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[...] de modo a atrair para si uma atenção exclusiva, 
enquanto todas as demais características de quem ou 
daquilo que é submetido à caricaturização a partir desse 
momento são canceladas e deixam de existir. A caricatura 
de fenômenos de ordem física (um nariz grande, uma 
barriga avantajada, a calvície) não se diferencia em 
nada da caricatura dos caracteres [ou personagens]. A 
representação cômica, caricatural, de um caráter está 
em tomar uma particularidade qualquer da pessoa e 
em representá-la como única, ou seja, em exagerá-la. 
(PROPP, 1992, p. 88-89)

b) hipérbole: a hipérbole – ridícula, no sentido cômico, quando 
ressalta as características negativas e não as positivas – é, na 
verdade, uma variação da caricatura: nesta última, ocorre o 
exagero de um pormenor; na hipérbole, o exagero é completo, do 
todo. (PROPP, 1992)

c) grotesco: aqui – o mais elevado e extremo grau do exagero –, as 
dimensões do que fora aumentado se transformam em algo muito 
maior, extrapola os limites da realidade e penetra no domínio 
do fantástico, de acordo com Propp (1992). Ainda conforme o 
autor (1992), trata-se da forma de comicidade preferida pela arte 
popular, desde a Antiguidade. De acordo com Bakhtin (1987, p. 
17), “O traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto 
é, a transferência ao plano material e corporal [...] de tudo que é 
elevado, espiritual, ideal e abstrato”.

3 COMICIDADE E ACESSIBILIDADE

Independentemente da modalidade, numa Tradução Audiovisual 
(TAV), o cômico é um dos aspectos mais difíceis de lidar, dentre os quais estão a 
restrição de tempo e o obstáculo da especificidade cultural – o fato de transpor 
a essência cômica, seja ela apenas visual ou somente verbal, ou ambas, de um 
país para outro –, quando em AD interlinguística, por exemplo. (MARTÍNEZ-
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SIERRA, 2015) Em contrapartida, tal complexidade é uma das razões 
pelas quais o trabalho do pesquisador/tradutor pode resultar estimulante, 
gratificante. Segundo Martínez-Sierra (2015), há, nessa linha, a preocupação 
inicial com dois dos fatores supracitados: os culturais e os técnicos. O primeiro, 
de modo claro, está relacionado a aspectos da(s) cultura(s) envolvida(s) – os 
plurais se referem à tradução interlinguística, que não é o caso deste trabalho – 
aqui, o obstáculo a ser vencido é o da competência para transpor elementos da 
cultura baiana, dispostos no filme –; o segundo fator indicado por Martínez-
Sierra trata das partes práticas, por exemplo, o tempo disponível numa cena, 
que pode ser muito curto, para a realização de uma descrição verbal.

Afora tais preocupações costumeiras, que também podem ser 
transpostas para qualquer tipo de TAV que envolva o gênero cômico, em 
termos gerais, Martínez-Sierra (2015) identifica três formas diferentes, nas 
quais o cômico pode ser criado nos textos audiovisuais, independentemente 
da modalidade: 1) a partir da linguagem; 2) a partir do som; 3) a partir das 
imagens. Nesse sentido, o filme adotado abarca as três possibilidades – porém, 
a cena selecionada para este trabalho compreende duas: a com base na 
linguagem e na imagem. Desse modo, transpondo as ideias para o roteiro 
audiodescritivo, o cômico pode até depender da linguagem ali utilizada, mas 
deve levar em conta, principalmente, as imagens – em especial, os gestos. 
Sobre esses, Costa (2014) os categoriza em quatro tipos:

a) os que substituem a fala, como a mímica; 
b) os emotivos simples, as expressões faciais e corporais que revelam 

estados emocionais facilmente reconhecíveis; 
c) os emotivos complexos, que têm maior camada de interpretação e 

são mais difíceis de precisar; 
d) os divergentes da fala, que contradizem a mensagem verbal. 

A partir disso, há o entendimento de que tais aspectos devem ser 
inseridos num tipo de narração audiodescritiva dirigida para o cômico, 
expressiva, com entonação, em busca da emoção.
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Em termos mais amplos, é possível afirmar que o riso talvez seja o 
mais prático objeto de avaliação de uma audiodescrição, de modo que pode 
ser escutado em consequência de uma cena fílmica. (SCHWARTZ, 2016) 
Sendo assim, segundo Schwartz (2016, p. 58), numa AD que envolve um 
filme de comédia, a questão central é responder (positivamente) à seguinte 
pergunta: “o espectador com deficiência visual riu como os espectadores 
videntes, nos mesmos momentos e com a mesma intensidade?”. Segundo a 
Schwartz (2016, p. 68), “a audiodescrição de um filme de comédia só cumpre 
seu papel quando leva o espectador cego a rir, nos mesmos momentos e com 
a mesma intensidade dos espectadores videntes”. Mantendo a comparação 
entre as obras “com e sem acessibilidade”, é possível afirmar, em perspectiva 
oposta: em audiodescrições relacionadas à comédia, não importa se o riso 
do espectador cego ou com baixa visão acontecer antes ou depois do riso do 
espectador normovisual (ou até em escala menor); objetivando a compreensão 
do seu público alvo primário, o importante é que ele aconteça – preocupação 
justificada pelas já apontadas questões relacionadas à tradução audiovisual, 
como uma possível falta de tempo para a descrição verbal.

Nesse sentido, em relação à comicidade numa audiodescrição de um 
filme de comédia, seria possível pensar que a convicção de que um espectador 
cego ou com baixa visão deva rir no mesmo instante e com a mesma 
intensidade que um espectador normovisual advém da lógica visocêntrica.4 
Por esse ângulo, ainda que se tenha a intenção contrária, não haveria uma 
tendência a superiorizar a obra de partida, “sem acessibilidade”, em relação 
à outra, voltada a um público primariamente cego ou com baixa visão? 
Schwartz (2016, p. 58) afirma, desde o início: “o presente artigo é norteado 
por essa segunda alternativa [a de fugir da rigidez das normas], concentrando-
se sobre as possibilidades de apreciação em detrimento da mera aquisição 
de informação”. Nesse sentido, as questões aqui apresentadas são colocadas 
como possibilidades – em meio a tantas existentes nos estudos tradutórios.

4 Num cenário visocêntrico, entende-se que “a visão ocupa o topo dos sentidos e o centro das atenções 
e dos sistemas de expressão e comunicação humana”. (SÁ, 2011, p. 179) Relacionado com a AD, o 
visocentrismo esteve presente nos trabalhos de Silva e Barros (2017), Silva (2018a) e Silva (2019).
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4 A PROPOSTA AUDIODESCRITIVA: 
ELABORAÇÃO DO ROTEIRO E COMENTÁRIOS

Neste cenário em que, dentre tantos temas, se busca a acessibilidade, 
a tentativa de construção da comicidade perpassa pela valorização do roteiro 
audiodescritivo, utilizando, em muitos casos, palavras ou expressões que 
possam criar um ambiente favorável ao caráter cômico – ainda que esta seja 
uma questão extremamente subjetiva. Foi selecionada, assim, uma cena do 
filme Quincas Berro d’Água (2010), de Sérgio Machado, na qual se pudessem 
identificar traços definidos de comicidade a serem abordados pela AD.

Sobre tal cena, cabe destacar alguns pontos:
a) A cena está precedida por dois elementos auxiliares, a fim de criar 

uma contextualização: o primeiro, uma sinopse que remete a ações anteriores; 
o segundo, às falas dos personagens;

b) No roteiro elaborado em questão, não consta nenhuma descrição 
dos personagens, supondo que, caso se tratasse de uma AD completa para 
esse mesmo filme, tal elemento já teria sido descrito, antes de se chegar à cena 
selecionada – motivo pelo qual não foi descrita, por exemplo, a mudança de 
figurino de Quincas, que ocorre ao longo do filme;

c) A primeira tabela abaixo, intitulada “Quadro 1 - Falas dos 
personagens”, é composta por três colunas: a primeira retrata, simplesmente, 
a disposição das falas; a segunda diz respeito à minutagem; por fim, a última 
se refere à verbalização de tal personagem;

d) Na AD em si, a cena é representada por uma tabela específica – 
igualmente composta por três colunas: a primeira faz referência à numeração 
da AD, auxiliando na identificação das falas audiodescritas; a segunda também 
diz respeito à minutagem, ao tempo de entrada e de saída da AD; a terceira, a 
principal, é a que se refere à AD, de fato.

O roteiro audiodescritivo elaborado seguiu critérios como elementos 
gerais da cena, linguagem cinematográfica e comicidade audiodescrita – que 
tende a explorar o cômico pretendido. Sobre as ferramentas utilizadas no 
processo, o roteiro audiodescritivo foi elaborado por meio do software gratuito 
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Subtitle Workshop; a edição da cena foi realizada no software Movie Maker 
(também gratuito).

5 A CENA – DE 00:28:09 A 00:28:445

I. Sinopse pré-cena: com um imenso mal-estar, acompanhada de 
Adalberto e de Leonardo, Marisa entra no quarto onde vai acontecer 
o velório de Quincas. Indisposta, depois de ter comido bobó de 
camarão, comida tipicamente baiana, de difícil digestão, ela mal 
cumprimenta a sobrinha, Vanda, e já escancara a janela do local, a fim 
de afastar o odor causado pela sua flatulência. Rapidamente, os quatro 
recebem as visitas de Cabo Martim, Pé de Vento, Curió e Pastinha; 
a conservadora família de Joaquim Soares da Cunha se assusta com 
o nível das amizades de Quincas. Posteriormente, outras antigas 
companhias do defunto se apresentam, com pesar – três prostitutas 
que trabalham na “Casa de Manoela”: Marilene, Lolita e Shirley, 
uma transexual. Dá-se, então, a cena em questão (representada, na 
primeira tabela abaixo, por duas falas de Pastinha, em “1” e “2”, e 
uma de Quincas Berro d’Água, em “3”):

Quadro 1: Falas transcritas dos personagens

1 00:00:11,044 --> 00:00:12,776 O que é isso?

2 00:00:14,109 --> 00:00:14,395 Oxe!
3 00:00:27,116 --> 00:00:30,562 Pelo ronco da campainha, essa 

veia já queimou rosquinha.

Fonte: adaptado de Quincas..., (2010).  

5 A cena selecionada foi retirada do vídeo Filme Nacional QUINCAS BERRO D’ÁGUA (2010). Ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6o52bHv7Y
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Quadro 2: Roteiro audiodescritivo proposto para a cena

1 00:00:00,195 --> 00:00:05,776 No centro do quarto de Quincas, o 
caixão – entre a família, à esquerda, e 
os amigos, à direita. Pastinha lastima. 

2 00:00:07,203 --> 00:00:08,735 O bobó castiga Marisa. 
3 00:00:14,396 --> 00:00:16,166 Ela disfarça. 
4 00:00:16,667 --> 00:00:19,003 Sentada, Marisa abana o fedor. 
5 00:00:21,347 --> 00:00:26,770 Adalberto e Leonardo tapam o nariz. 

O constrangimento e a catinga se 
espalham. 

6 00:00:31,508 --> 00:00:34,488 Marisa se afasta, carregando a feden-
tina. 

Fonte: adaptado de Silva (2018a).  

II. Sobre os elementos gerais da cena: a Norma Brasileira de Audiodescrição 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 16.452, de 
2016, versa que a regra espaço-temporal deve ser aplicada ao roteiro 
audiodescritivo privilegiando elementos como “o que”, “quem”, 
“como”, “onde” e “quando”, obviamente, sempre que houver espaço, 
entendendo as limitações tradutórias envolvidas, a fim de alcançar 
certas informações, tais como “a descrição da ação, personagens, 
cenários, gestos, expressões, enquadramento de cena e outros dados 
plásticos contidos nas imagens”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2016, p. 10) Em atendimento a tais pontos 
da norma, a primeira descrição realizada, agora analisada, apresenta: 

Quadro 3: Linha 1 do roteiro audiodescritivo proposto para a cena

1 00:00:00,195 --> 00:00:05,776 No centro do quarto de Quincas, o 
caixão – entre a família, à esquerda, e 
os amigos, à direita. Pastinha lastima. 

Fonte: adaptado de Silva (2018a, p. 94).  
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Ainda nesse ponto, a descrição “Pastinha lastima” indica de onde 
provêm as lamúrias, as lamentações, num quarto com uma grande quantidade 
de outros personagens. Tem-se, assim, a identificação precisa. Em termos 
gerais, a cena audiodescrita em questão prioriza não só o caráter gestual dos 
personagens, mas, também (e inclusive) os traços sonoros existentes – que, na 
obra de partida, o filme “sem acessibilidade”, se tornam propulsores do riso, 
com enfoque no problema intestinal da personagem Marisa.

III. Sobre a linguagem cinematográfica: a primeira descrição desta cena 
foi elaborada com a intenção de representar um plano de ambientação, 
o plano geral – também chamado de aberto –, sem a necessidade de 
nomeá-lo tecnicamente; por meio das palavras, o objetivo foi o de 
criar uma imagem que representasse, naquele ambiente, a posição do 
caixão de Quincas, que, propositalmente, divide as partes envolvidas 
– de um lado, a família do defunto, à esquerda; do outro, localizados à 
direita do caixão, os amigos, os companheiros de Berro d’Água.

IV. Sobre a comicidade audiodescrita: nessa cena, a busca pela descrição 
cômica se deu logo a partir da segunda passagem – obviamente, tendo 
Marisa como personagem principal. Foram selecionadas, então, cinco 
descrições.

Quadro 4: Linhas 2, 3, 4, 5 e 6 do roteiro audiodescritivo proposto para a cena

2 00:00:07,203 --> 00:00:08,735 O bobó castiga Marisa. 
3 00:00:14,396 --> 00:00:16,166 Ela disfarça. 
4 00:00:16,666 --> 00:00:19,003 Sentada, Marisa abana o fedor. 
5 00:00:21,347 --> 00:00:26,770 Adalberto e Leonardo tapam o na-

riz. O constrangimento e a catinga se 
espalham. 

6 00:00:31,508 --> 00:00:34,488 Marisa se afasta, carregando a 
fedentina. 

Fonte: adaptado de Silva (2018a).  
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As descrições 2, 3, 4, 5 e 6 são representações das consequências do 
mal-estar intestinal de Marisa. Como entende Schwartz (2016, p. 62), “a 
audiodescrição só ganha significado na interação entre o roteiro e o áudio do 
filme (diálogos, trilha e efeitos sonoros)”. Tem-se, desse modo, a importância 
em dialogar a comicidade audiodescritiva criada com a comédia já existente – 
ou seja, correlacionar as ações e os gestos descritos com os elementos sonoros 
da cena, que, por si só, já são motivos de riso. Assim, ganham importância 
as ações dos personagens, como em “Ela disfarça”, “Marisa abana o 
fedor”, “Adalberto e Leonardo tapam o nariz”, bem como a sequência: “O 
constrangimento e a catinga se espalham” e “Marisa se afasta, carregando 
a fedentina”. Nesse sentido, cumpre-se a já mencionada tentativa de criar 
comicidade audiodescritiva a partir da linguagem, tanto com palavras quanto 
com expressões: buscou-se formar um leque de opções, a partir de sinônimos, 
de preferência não tão usuais, como “catinga” e “fedentina”. Utilizou-se o 
Dicionário etimológico da língua portuguesa, que, no verbete “fedor”, apontou:

Fedor, fedentina, podridão, mau cheiro, cheirume, 
bufa, flatulência, peido, pum, traque, ranço, catinga, 
malcheirosa; inhaca (bras.), gambá, carniça. 
V. feder, ter mau cheiro, cheirar mal; putrificar, 
rançar, infetar. 
Adj. fedorento, podre, desagradável, sufocante. 
(NASCENTES, 2010, p. 401)

Apesar de uma certa busca por linguagem coloquial, houve também 
o propósito de fugir de expressões sentidas como vulgares, como “peido” ou 
“pum”. Acredita-se que um vocabulário mais curioso seja mais interessante 
para a comicidade cênica.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Audiodescrever material de qualquer natureza requer habilidade 
e sensibilidade. Em relação a filmes de comédia, acrescer comicidade 
audiodescritiva a uma ou mais cenas que, por uma razão ou outra, já são 
cômicas suscita um pouco mais de dificuldade – ainda que se trate de uma 
questão subjetiva, o riso é um dos principais indícios, em termos de constatação 
de boa produtividade. Nesse sentido, há de se pensar no outro, no indivíduo 
com deficiência visual, que depende da AD para uma melhor compreensão 
da obra. Divide-se, então, o longa-metragem objeto deste trabalho em: (A) um 
filme sem acessibilidade e (B) um filme (posteriormente) acessível, pelo menos 
em termos de deficiência visual.

Desse modo, considerando-se duas obras cinematográficas, julga-se 
compreensível que o público de B não deva rir no mesmo instante e com a 
mesma intensidade do que o público da película A, normovisuais – levando em 
consideração, ainda, as próprias restrições tradutórias existentes. Em outras 
palavras, uma equivalência, em relação ao texto de partida, sem acessibilidade, 
não deve ser ponderada; uma obra cômica deve respeitar o tempo de riso do 
seu público (que é o foco de existência da audiodescrição). Assim, não importa 
se a piada ou o riso audiodescritivos aconteçam antes ou depois da piada ou 
do riso em cena; o que importa é que aconteçam – se houver tal necessidade.

A presente AD é, portanto, resultado de escolhas tradutórias que, 
direcionadas à acessibilidade audiovisual, buscaram comicidade. No que 
concerne à AD, trata-se de uma área ainda muito nova, com espaço a ser 
explorado, também em termos de especificações – em relação à comédia, 
há pouquíssimas produções acadêmicas acerca do tema, porém, muito a ser 
pesquisado – seja por conta das vestimentas, seja por conta da gesticulação ou 
de qualquer outro motivo que alcance a comicidade audiodescritiva. Nesse 
sentido, é importante pensar nos gêneros fílmicos como outra possibilidade de 
enfoque para a AD, por exemplo, com uma narração distante da (inexistente) 
neutralidade, mas próxima do estilo da obra.
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O HUMANISMO E O LATIM DESDE A 
MODERNIDADE: UM PERCURSO DE ASCENSÃO, 

DECLÍNIO E RENASCIMENTO

Johnwill Costa Faria

Calça, calça, calçae quase pega frangorum, cruz crudibus na lapela, o Prof. José 
Evangelista 12 anos passorum na soli, solidão, solidorum do seminário. Nunca ridibus, 

semper serius e de meia preta, o colarinho da camisa encardido encardidae, as pontas viradas, 
nos olhos duas olheiras cor de uma 6ª feira da Paixãozorum. Só de entrar na sala, lá vem 

El Tigre Tigrorum, todos tremorum, aos alunos fuzilorum com seu olhar de lobisomem 
lobisomorum e todos tremiam peronia seculo seculorum. (DRUMMOND, 2002, p. 81)

1 INTRODUÇÃO

 O senso comum e o imaginário popular podem possuir uma lógica 
interna, muitas vezes velada ou imersa em um mar de razões ocultas, difíceis 
de perceber à primeira vista. É por isso que, às vezes, não se compreende muito 
bem porque surgem mitos, preconceitos, crenças e tabus.1 Isso não é diferente 
em relação ao latim, às vezes tomado como marca de distinção social, às vezes 
como uma língua inacessível, difícil de aprender e sem muita aplicabilidade.

Pertence a esse universo uma ideia muito comum em relação 
à imagem do professor de latim e a essa disciplina. Tal ideia é muito bem 
representada no conto de Roberto Drummond (2002) “Rosa, rosa, rosae”. 

1 Para uma discussão mais profunda sobre esse assunto, seria necessário pensar em conceitos de 
representação social. Como este texto está muito longe da ambição de tentar compreender e detalhar 
a origem dessas representações de forma mais precisa, sugere-se a leitura de alguns trabalhos como 
Durkheim (1974), Herzlich (1972) e Chartier (1990), entre outros.Outra questão importante está ligada 
a crenças de senso comum no que concerne ao aprendizado de línguas e suas interferências nesses 
processos, algo que há muitos anos vem sendo estudado e, a despeito de muitos trabalhos sobre essa 
temática já terem sido publicados, o artigo de Ana Maria Ferreira Barcelos (2004) pode servir como 
leitura preliminar. No que diz respeito especificamente ao latim, não se tem a intenção aqui de tratar 
disso em pormenores, por uma questão de espaço e tempo. Logo, talvez seja interessante a leitura de 
autores como Bernal (2016), Veiga (2018), Fortes e Prata (2015), entre muitos outros.
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Somente pelo pequeno trecho desse texto utilizado aqui como epígrafe já é 
possível que o leitor tenha muitas impressões negativas sobre estudar latim. 
Esse imaginário coletivo é fruto de um contexto histórico, político e social 
não tão simples e rápido de explicar. Todavia, felizmente, de modo gradual 
e tímido, tem havido mudanças de visão e progressos no que tange à difusão 
e ao ensino de latim, principalmente a partir dos anos 2000. São pequenos 
passos que alimentam a esperança e constroem um caminho para horizontes 
mais positivos e promissores.

Um ponto de partida para a compreensão desses fenômenos ou 
representações sociais talvez seja sua relação com as oscilações de prestígio e 
status do latim e suas implicações de ordem histórica, social, econômica e política. 
E é por isso que este capítulo se inicia com uma abordagem sobre a ascensão 
do capitalismo e a dinâmica social como fatores importantes que contribuíram 
para, inicialmente, elevar o prestígio do conhecimento humanístico e do latim 
e, posteriormente, nos séculos XIX e XX, para provocar o seu desprestígio. 
Todavia, não se trata de uma trajetória linear e com fronteiras bem definidas. 
É preciso, antes, pensar nisso sob a forma de tendências predominantes, ou de 
ondas e reverberações de pensamentos consonantes ou dissonantes em cada 
período temporal, às vezes tomando lugar de forma simultânea. É por isso que, 
ainda hoje, certas pessoas acham “chique” ver algo em latim, como também 
há pessoas que não veem necessidade alguma desse tipo de conhecimento. 
Por último, a exposição esclarece como se tem percebido uma retomada de 
crescimento de interesse pelo estudo dessa língua a partir do limiar do século 
XXI. Há apontamentos sobre como, no mundo e no Brasil, pouco a pouco, 
surgem novas pesquisas, críticas e discussões sobre abordagens de ensino 
e publicações de cunho didático, acadêmico ou de mero deleite. Digno de 
menção é o importante impulso dado pelo advento da Internet.

Antes de prosseguir, uma nota essencial: quando se refere aqui ao 
latim, não se pode deixar levar por uma ilusória unidade linguística, pois 
se trata de uma questão que poderá ter implicações nas representações que 
temos dessa língua e nas decisões pedagógicas. É preciso estar consciente 
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de que sempre houve diferenças diacrônicas, regionais, sociais e estilísticas. 
E ainda, se há menção a esses latins – latim clássico, vulgar, eclesiástico, 
neolatim ou qualquer outra nomenclatura e classificação –, também é preciso 
saber que há imprecisões e flutuações de significado e conceito para esses 
termos. Não menos complicado é dizer que esse ou aquele indivíduo e em que 
tempo preferia utilizar tal ou qual variedade de latim. Para todos os efeitos, 
infelizmente, é preciso recorrer a uma generalização ao menos provisória e se 
referir a essa língua simplesmente como “latim” ou “língua latina”. Assim, este 
texto se torna mais direto e se obedece aos objetivos propostos. Uma ou outra 
particularidade referente a alguma variedade dessa língua pode ser explanada, 
conforme haja necessidade.

Por fim, este texto não ambiciona tratar das temáticas apresentadas 
de modo extensivo. Seus objetivos são modestos: realizar uma discussão mais 
panorâmica, de modo a suscitar ideias para desenvolvimentos posteriores em 
outros trabalhos, seja por parte de seu autor ou, quiçá, por parte de seus leitores. 

  
2 OS USOS DA CULTURA HUMANÍSTICA A FAVOR DO 
CAPITALISMO: O LATIM E O GREGO COMO INSTRUMENTOS 
DE DISTINÇÃO SOCIAL

Uma pessoa que sabe latim muitas vezes é vista como sofisticada, culta, 
refinada e nobre. Trata-se de uma crença muito comum associada à ideia de 
certa distinção social e um suposto ar de superioridade. Essa aura em torno do 
saber humanístico e do domínio de línguas clássicas tem suas razões e também 
uma dinâmica que culminará em sua decadência a partir de meados do século 
XIX.2 Cabe, porém, até aqui, ser reservado um momento de explanação sobre 
esse glamour criado pelas classes dominantes.

Segundo Funari (2015), a Antiguidade Clássica está presente na 
sociedade contemporânea ocidental, embora de modo nem sempre visível e 
consciente. De acordo com esse historiador, a Modernidade europeia reportou 

2 Autores como Penna (2008), Guimarães (2008) e Funari (2015), conduzem seus leitores a essa conclusão. 
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aos clássicos para justificar situações sociais que pouco tinham a ver com gregos 
e romanos, mas que a estes foram atribuídas nesse uso ideológico do passado, a 
fim de forjar os pilares da modernidade e fabricar suas raízes historicamente. 

Tratava-se, pois, de um recrutamento desse passado com funções 
políticas e ideológicas em que intelectuais, teóricos do capital e a classe 
dirigente ressignificaram conceitos antigos, como a noção de ócio criativo, 
agora revertida em indolência ou falta de ocupação. O imperialismo moderno, 
por sua vez, espelhou-se na grandeza das conquistas greco-romanas em 
âmbito territorial e cultural como justificativa para uma “missão civilizadora” 
dos povos “bárbaros”.3

Para Funari (2015), a Modernidade não era um tempo dos proletários, 
incultos, camponeses ou outros grupos sociais subalternos, mas dos aristocratas 
e dos burgueses. Tratava-se, na verdade, da velha questão do poder, de um 
modelo social criado pela elite, a qual não só tinha mais oportunidades e acesso 
à educação, mas também se aproveitava disso para se destacar e se diferenciar 
das camadas sociais menos favorecidas. Assim, entre hábitos, maneirismos, 
modismos e tudo mais, o estudo dos clássicos era apanágio de classe e marca 
de distinção:

Os dirigentes dos impérios sabiam todos eles o latim dos 
clássicos, assim como todos os que exercessem qualquer função 
de mando, mesmo se o fizessem apenas em sua paróquia, por 
assim dizer (Vance 1997). O latim e os autores latinos canônicos 
eram o passaporte necessário e obrigatório para uma posição 
social privilegiada, mesmo nos ambientes mais burgueses e 
capitalistas. Um empresário como Friedrich Engels [1820-1895] 
dominava os clássicos, assim como seu amigo Karl Marx [1818-
1883], mesmo e quando se opusessem ao capital, em termos 
programáticos (Marx 1841 [1975]). Fora dos clássicos, não 
havia vida pensante, poder-se-ia dizer, nem proeminência social. 
(FUNARI, 2015, p. 9)

3 No caso brasileiro, a elaboração de gramáticas da língua portuguesa a partir do século XVI, por exemplo, 
tomou como base o latim, espelhando-se no imperialismo greco-romano. Isso se fez justamente quando 
a Europa vivia em pleno período do Renascimento que, por sua vez, influiu fortemente na formação 
das nações e dos estados nacionais. Nesse sentido, um ótimo texto é o de Clarinda Maia (2011): “A 
consciência da dimensão imperial da língua na produção linguístico-gramatical portuguesa”.
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Mas, para se compreender a formação desse período histórico e de sua 
dinâmica política, econômica e cultural – com destaque para o desenvolvimento 
do classicismo e de seus usos pela elite – é preciso recuar no tempo até o fim da 
Idade Média, quando se enxergam no século XV italiano as primeiras luzes 
do Renascimento. É, portanto, para o Quattrocento italiano que Huizinga (2013, 
p. 553) dirige seu olhar, quando nota um importante contraste com a vida do 
final da Idade Média e, admirado, reforça suas impressões sobre esse período 
com palavras elevadas: “glória, equilíbrio, alegria e liberdade”. Faz isso de tal 
forma que sente a necessidade de explicar como se desenvolveu o classicismo:

Em meio ao jardim do pensamento medieval, entre o crescimento 
exuberante das sementes antigas, o classicismo desenvolveu-se 
gradualmente. No início, apenas como um elemento formal 
da imaginação. Só mais tarde ele iria se tornar um grande e 
novo estímulo; e o espírito e as formas de expressão que nós 
costumamos considerar antigos, medievais, também ainda não 
desapareceram. (HUIZINGA, 2013, p. 553)

 Mas essas mudanças não se davam com exclusividade na Itália, sendo 
perceptíveis também em outras localidades da Europa, como na França, 
tratada com destaque por esse autor. Mesmo tendo sido algo que era gerado 
lenta e gradualmente, a glória, o equilíbrio, a alegria e a liberdade aos quais 
Huizinga se refere como presentes já naquele tempo são reafirmados como 
a própria essência do Renascimento e são características de uma nova época 
que surgiu cerca de dois séculos adiante, quando o gosto pela literatura e pela 
arte clássica das antigas Grécia e Roma foi revigorado e servido de modelo 
para os artistas e intelectuais.

 É bem verdade que o modelo greco-romano de língua e cultura 
já havia dado amostras de ressurgimento, como no caso do Renascimento 
Carolíngio, entre os séculos VIII e IX, mas o passo crucial foi dado nessa 
direção quando Dante se serviu do modelo romano antigo para sua Divina 
comédia. Ao mesmo tempo, o dialeto toscano se transformou em modelo de 
língua literária e em símbolo de identidade cultural da civilização italiana, uma 
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língua italiana concebida como “um equivalente, em dignidade e riqueza, ao 
latim de Virgílio”. (MARQUES, 2009, p. 14) Mas não foi apenas isso, continua 
esse autor:

O sonho de restaurar na Itália do século XIV o latim de Cícero 
e de Virgílio adquiria uma importância simbólica que mal 
podemos avaliar hoje. [...] Tratava-se de recriar a partir do 
latim clássico todo o sistema de expressão eloquente – aí incluídos o 
sistema educacional, a poesia, os sermões, os discursos políticos 
e diplomáticos, as epístolas, as dissertações literárias e filosóficas 
etc. – , como o primeiro, mas decisivo, passo para restaurar a 
grandeza do passado republicano e imperial de Roma, de suas instituições 
venerandas, de sua hegemonia cultural e, por extensão, da 
liderança efetiva da Itália. O latim ‘restaurado’ passa a ser 
a língua de uma Itália igualmente restaurada, depurada das 
invasões germânicas que haviam destruído Roma. (MARQUES, 
2009, p. 15, grifo do autor)

Uma importante observação advém desse trecho, de onde se pode 
notar uma espécie de idolatria dos italianos pelos estudos humanísticos e pelo 
latim, assumindo-se como “virtuosos restauradores dos studia humanitatis, que 
recuperavam a língua da Roma de César e, através dela, a própria grandeza 
histórica”, separando-se do latim dos “bárbaros” que continuavam a “grunhir 
um latim cacofônico e poluído pelos vernáculos populares”. (MARQUES, 
2009, p. 15)

 O latim clássico e literário, portanto, assume um grande prestígio, 
enquanto o latim eclesiástico seria tido como inferior. Além de Dante, também 
Francesco Petrarca (1304-1374) se empenhou na reinvenção da língua italiana 
a partir do modelo retórico desse latim literário, continua Marques (2009). 
Esse latim também ganharia uma forma de expressão escrita e falada e se 
tornaria a língua franca da Europa, constituindo-se o que foi convencionado 
chamar de neolatim.4

4 Bloemendal (2014) afirma que a literatura em neolatim abrange obras escritas em latim após a Idade 
Média, chegando aos dias de hoje, mas, com frequência, os estudos dessa área se restringem do início 
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Portanto, o domínio da língua latina se tornará um ideal a ser 
alcançado por toda pessoa que quiser ter reconhecimento em seu discurso, 
indo até pouco mais além do século XVIII:

O que surpreende é que nunca se lembre de um fenômeno, ainda 
que imenso e muito significativo: o fato que até o século XVIII 
(e mais além) o latim continuou a ser também uma das línguas 
faladas. De modernos, de Giordano Bruno a Galileo, de Kant 
a Pascoli, que continuaram a usá-la ao lado de outras línguas 
faladas. Para não falar da longa duração de um fundamento da 
civilização, o direito romano; para não falar da Igreja Católica 
no Ocidente e da Ortodoxa no Oriente, que continuaram a usar 
latim e grego para falar aos modernos. (FUNARI, 2005, p. 8)

 Ainda que assim tenha acontecido, em meados do século XIX, o 
latim começa a diminuir seu prestígio social, com consequências negativas 
duradouras para seu ensino e aprendizado. É o que se expõe no tópico seguinte.

3 OS MOVIMENTOS SOCIAIS, A CORRIDA TECNOLÓGICA
E CIENTÍFICA E A QUEDA DE PRESTÍGIO DO HUMANISMO:
O TECNICISMO E A EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

Enquanto o século XIX poderia ser descrito como o mundo da lei, 
da ordem, das hierarquias e formas de poder institucional ou social à luz da 
ambição pecuniária e seus usos do classicismo para a constituição do status 
das classes dominantes, por vezes, dissonâncias podiam ser perceptíveis a 

da Idade Moderna (século XIV, na Itália, e século XVI, no norte da Europa), chegando até a metade do 
século XIX. Já outros autores, como Hendrickson (2018), consideram esses limites temporais abertos ao 
debate, com recuos até a época de Dante e Petrarca. Knight e Tilg (2015, p. 1-2), por sua vez, advertem 
que o termo“neolatim” deve ser utilizado com bastante consciência e cuidado, pois nenhum autor 
do início da Modernidade conheceu essa palavra, cunhada bem mais tarde: na Alemanha do final 
do século XVIII. E somente a cronologia não é suficiente para definir esse termo, pois ele também, 
com frequência, diz respeito a uma forma de latim clássico, mais ambiciosa estilisticamente e mais 
autoconsciente, em oposição ao que foi chamado de latim medieval ou escolástico. Ademais, continuam 
esses autores, tal dicotomia deve levar em conta não apenas o projeto de humanistas como Valla ou 
Erasmo de “purificar” a língua latina, mas também as muitas exceções, além do fato de que não houve 
um desenvolvimento linear e uniforme do latim medieval para o neolatim. Concluem que, para a 
maioria dos pesquisadores, o neolatim significa muito mais do que uma fase particular de expressão 
artística e linguística, e vai além da expressão literária, abrangendo também a filosofia, os tratados 
científicos, a retórica e outras áreas do conhecimento, constituindo-se como fundação da cultura do 
início da Modernidade no mundo ocidental e em suas áreas de influência.
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partir dos diversos movimentos sociais e até mesmo dentro das próprias elites. 
(FUNARI, 2015; SILVA; FEITOSA, 2009) 

Tratava-se de uma movimentação ideológica repleta de clamores 
heterogêneos advindos dos estratos sociais menos privilegiados – operários, 
anarquistas, comunistas, mulheres, negros e tantos outros – que contestavam 
a ordem estabelecida e a cultura de classe burguesa. Por um lado, os símbolos 
do status social elevado começavam a ser questionados e, por vezes, relegados 
a uma importância menor, chegando até mesmo ao desprezo. Um desses 
símbolos era o latim. Por outro, dentro das próprias elites, surgia a cultura 
da meritocracia e do imaginário acerca do self-made man: as conquistas de 
pessoas humildes e de pouca instrução que alçavam voos mais altos nos céus 
da fortuna material, da influência e do poder graças a seu próprio esforço. 
Pode-se suspeitar que o lema beneditino ora et labora tenha acabado por 
incorporar vestígios capitalistas e, por isso mesmo, soe agora paradoxal: o 
mundo da riqueza gerada pelo esforço do trabalho, aos poucos, diminuía a 
importância do latim para o alcance das metas de sucesso financeiro e social. 
Embora de origem católica, essa expressão latina se casa muito bem com o 
pensamento da Reforma Protestante, com Lutero e Calvino. São ideias que 
seriam incorporadas por Adam Smith em sua teoria econômica, conforme 
explica Gasda (2016, p. 27, grifo do autor):

Laborare est orare! A persuasão religiosa receberá novo impulso 
na Reforma Protestante. Aos olhos de Lutero e Calvino, diante 
de Deus não há trabalho moralmente superior a outro. Para 
Max Weber, a Reforma inaugura uma ética profissional, um 
elemento central do espírito do capitalismo. O moralista e 
calvinista Adam Smith é o representante maior da consolidação 
da transição para uma nova persuasão ao conceber a teoria da mão 
invisível. A economia da salvação encontra na economia material uma 
manifestação relevante da vontade da Providência divina. 

Por conseguinte, já começava a haver um misto de desprezo ou de 
pouca importância para esse tipo de conhecimento linguístico e cultural, mas 
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ainda sempre havia alguém que cultuava o prazer elitista da língua latina 
estampada em frases de efeito, lemas ou até mesmo em marcas comerciais.

A aurora do século XX exibia um céu de matizes variadas como herança 
daquele tempo imediatamente anterior. Ao lado das revoluções ideológicas, as 
revoluções técnico-científicas e duas guerras mundiais marcavam presença. 
No que diz respeito à questão da cultura de classe das elites, seu conflito entre 
o saber e o ter culminou na prevalência do acesso à riqueza material pelo 
trabalho. O mundo do trabalho, por sua vez, agora era guiado pelo tecnicismo 
e assim, o mundo clássico greco-romano “declinou”:

[...] cheirava a mofo e a uma visão de mundo a ser superada. 
Para produzir foguetes, bombas e carros de nada servia – e 
muito prejudicava [...]. Se antes o latim era ferramenta tão ou 
mais útil do que a matemática para a inteligência e o espírito, 
agora parecia como peso morto a ser descartado o mais depressa 
possível. (FUNARI, 2015, p. 10)

 É nesse momento que o mundo ocidental e as classes dominantes 
forjavam outro modelo cultural a ser almejado e seguido. Os saberes 
humanísticos começavam a dar lugar a saberes mais “práticos”, pois o 
conhecimento do latim, por exemplo, não pode ser mensurado em vantagens 
visíveis, palpáveis.5  E essa “nova ordem” chegou também ao Brasil, com a 
ideia de transformar esse país em uma “nação moderna”, principalmente a 
partir da década de 1950, que resultou em ataques frequentes às chamadas 
humanidades. (FORTES; PRATA, 2015; GUIMARÃES, 2008)

O projeto de desenvolvimento acelerado, que seduziu 
contingente expressivo da intelligentsia brasileira, pregava uma 
ampla reforma cultural e educativa, condição indispensável para 
que o país pudesse alcançar o ‘primeiro mundo’. A imagem do 
classicista posta em circulação foi a de um rabugento professor 
de grego e latim que exigia as declinações na ponta da língua; 
ou ainda a de um professor de história antiga que cobrava as 

5  Vale a pena consultar o livro de Fernando de Azevedo (1967), intitulado Na batalha do humanismo. Nas 
palavras de Santos Sobrinho (2013, p.150), esse autor propõe uma “‘fidelidade ao ideal humano’[...], 
de forma a sermos capazes de transitar entre o antigo e o moderno” e faz uma convocação à luta pela 
tomada de decisão, seja pela parte dos que defendem o humanismo, seja pela parte de seus opositores. 
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datas mais importantes da Guerra do Peloponeso e recitava de 
cor longuíssimas passagens de Tucídides, Demóstenes, Plutarco, 
Cícero e Horácio. (GUIMARÃES, 2008, p. 9, grifo do autor)

Nesse momento, o latim era visto como algo elitista, conservador, 
além de irrelevante para o mundo do trabalho e para os propósitos nacionais. 
Já era possível também identificar alguns mitos e preconceitos historicamente 
construídos sobre essa língua. 

4 A DECADÊNCIA DO LATIM NO CONTEXTO BRASILEIRO: 
ENTRE LEIS, MITOS E PRECONCEITOS

 Em síntese, se no século XIX a tradição do ensino de latim no Brasil 
valorizava os ideais de “civilização europeia” ligados à tradição da cultura 
clássica, no século XX, a atmosfera já tinha algo de bélico entre os defensores 
do latim e os seus oponentes ancorados no argumento da necessidade de 
construir uma “nação moderna”.

 Muito embora no cenário brasileiro isso tenha ganhado contornos 
específicos, no plano geral, havia, sim, ligação com o que já estava acontecendo 
na Europa, como foi o caso de Portugal, o que já confirmava uma tendência:

A visão utilitária do ensino que se foi construindo ao longo dos 
tempos, sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, 
considera que o percurso escolar dos alunos, ao nível da formação 
específica, deve passar por disciplinas de caráter prático e, 
muitas vezes, experimental, que os prepare para o ingresso no 
mundo do trabalho, privilegiando as áreas das ciências exatas, 
das ciências da vida ou da economia. Esta visão condena para 
um plano secundário todas as áreas que se situem no domínio 
das humanidades ou das ciências sociais, como a Filosofia ou as 
Línguas Clássicas, entre outras. (FERREIRA, 2017, p. 126)

No caso brasileiro, de forma semelhante, os utilitaristas cuidavam de 
cunhar ou reforçar atributos negativos à cultura clássica e ao latim, não sem 
receber respostas dos defensores do classicismo, mas estes últimos pouco a pouco 
tiveram suas forças vencidas. Esse percurso, portanto, não foi linear. Houve 
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altos e baixos, ou melhor, segundo Santos Sobrinho (2013, p. 99), “avanços e 
retrocessos” para o latim, como demonstra em sua tese de doutorado, a partir da 
elaboração de um interessante gráfico que reúne em pilhas de livros didáticos, 
gramáticas, entre outros compêndios sobre essa disciplina:

Gráfico 1: Materiais didáticos de latim

Fonte: adaptado de Santos Sobrinho (2013, p. 99).

Assim, é nítida a percepção de uma curva de declínio desde a virada 
para o século XX, retomada em crescimento mais ou menos regular até atingir 
seu ápice entre as décadas de 1940 e 1950. A partir dos anos de 1960, observa-
se uma acentuada queda dessa produção, e somente a partir dos anos de 1990 
há novo crescimento. 

Nesse ponto, esse mesmo autor formula a hipótese “[...] de que a 
oferta de material didático reflete as decisões emanadas das esferas legislativas, 
principalmente a federal”. (SANTOS SOBRINHO, 2013, p. 100) Logo, a 
queda de publicações a partir da década de 1960 parece coincidir com “novos 
golpes” sentidos pelo latim: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) de 1961, “que traz um conjunto de aberturas e de indecisões, que só 
serão resolvidas a partir do início da década de 70”, quando, “a partir da Lei 
nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, e de seus dispositivos legais imediatamente 
posteriores, o quadro do latim entra em colapso na educação básica”. 
(SANTOS SOBRINHO, 2013, p.145)6

6  Para mais detalhes, ver também: Amarante (2013, p. 39-63) e Amarante (2017, p. 91-109).
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No fim, portanto, prevaleceu a voz mais forte, a qual tratou de tomar 
providências para eliminar o latim do currículo secundário. Ao mesmo 
tempo, já era possível identificar mitos historicamente construídos e que ainda 
teimam em permanecer no ensino de latim e não raro, preconceitos sobre 
essa disciplina e seus professores. Algumas dessas ideias preconizadas pelos 
chamados progressistas são expostas e criticadas por José Otávio Guimarães:

No Brasil, e talvez não só aqui, é freqüente [sic] ouvir que os 
classicistas (esses intelectuais que se dedicam ao estudo do mundo 
greco-romano antigo) são personagens meio anacrônicos, lunáticos 
e elitistas. Estudam temas de pouco interesse e de pequena 
relevância frente ao conjunto da produção universitária do país. 
Além do mais, que contribuição poderiam dar para a construção 
de uma memória nacional? Qual seria, de fato, a importância 
do estudo desse mundo longínquo, no espaço e no tempo, para 
uma nação cuja história ‘começa’ no século XVI? Nenhuma, 
aparentemente. (GUIMARÃES, 2008, p. 5, grifo do autor)

 Na verdade, por um lado, tal pensamento expressa um utilitarismo, 
aliado da vertente preocupada com as urgências nacionalistas construídas a 
partir de uma ideia de progresso ditadas por elites, instituições e lideranças da 
esfera governamental, dentro do complexo quadro histórico, social, político e 
econômico que se apresentou no século XX. É, de certa forma, falso acusar 
os classicistas de elitistas, pois, grosso modo, tendências ideológicas dominantes 
estão muito associadas ao poder e ao prestígio exercidos por integrantes dessa 
própria elite. 

As acusações que qualificam os estudiosos do mundo antigo greco-
romano como anacrônicos e lunáticos não são simplesmente acusações, 
mas ataques no intuito de incentivar e acirrar a batalha entre classicistas e 
modernistas a favor desses últimos e revelam desconhecimento no que tange 
ao engajamento do estudo de uma língua antiga/clássica, pois reflexões 
sobre o ser e o agir no mundo de hoje podem revelar reflexos de um passado 
longínquo registrado em textos, enquanto algumas vozes antes apagadas 
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ressurgem em novas descobertas arqueológicas, em leituras revisitadas e 
traduzidas, conforme Funari (2015, p. 12-13):

O ressurgimento do interesse generalizado pela Antiguidade 
Clássica deu-se, em primeiro lugar, para compreender a 
nossa própria civilização, tão ancorada no mundo antigo. Se, 
no passado, oprimiram-se as mulheres com o argumento ex 
auctoritate de que elas não tinham voz no mundo antigo, hoje elas 
ressurgem nas inscrições parietais, nas leituras a contrapelo, nas 
pinturas parietais e em vasos cerâmicos. Se antes Marcial ou 
Sêneca podiam ser usados para condenar o amor entre homens, 
hoje as inúmeras referências antigas ao erotismo entre iguais 
passaram a ser arma de liberação.

Muito embora exaustivamente debatida e já ganhe desgaste e fastio, 
a velha questão do latim como língua morta ainda faz parte de um senso 
comum e tem seu lado pernicioso, pois dá vazão a alguns mitos, como o que 
põe em dúvida as razões e utilidades de seu estudo:

Pode-se, pois, problematizar, por exemplo, a expressão ‘latim é 
língua morta’, comumente pronunciada. Quem morreu foram 
os falantes, e não a língua. Por que dizer ‘língua morta’? Para 
sustentar um discurso técnico-capitalista de que estudar os 
antigos seja retrógrado e não interessa ao mercado?. (VEIGA, 
2018, p. 106, grifo do autor)

 Se, por um lado, enxerga-se na citação acima uma tentativa de 
justificar a vivacidade dessa língua enquanto produto cultural de falantes 
do passado, por outro, o autor reforça a ideia aqui já exposta, referente às 
novas necessidades de uma elite frente à dinâmica do mundo do capital e do 
trabalho, colocando em xeque o latim. 

 Em suma, esse e outros mitos têm sido fortemente refutados por vários 
estudiosos, além de Veiga (2018) (FIORIN, 1991; SANTOS SOBRINHO, 
2013; FORTES; PRATA, 2015; LEITE, 2016; entre outros),os quais 
afirmam que, no geral,  esses argumentos são ingênuos, sem reflexão e sem 
comprovação científica. 



LÍNGUA EM MOVIMENTO: 
Estudos em Linguagem e Interação - Volume II

420

Na verdade, as intenções que levam alguém a estudar uma língua 
clássica podem se assemelhar àquelas mesmas das línguas modernas, seja pelo 
mero desfrute da sonoridade ou da beleza da língua em si mesma ou de sua 
cultura e literatura de modo livre ou engajado. Procurar razões e justificativas 
para estudar qualquer língua que seja, clássica ou moderna, parece ser algo 
que adere, mesmo que inconscientemente, àquela necessidade tão firmemente 
ligada às vantagens e utilidades para o mundo do trabalho. Um tanto utópico 
ou romântico, mas ainda assim válido, seria pensar no latim como uma 
escolha prazerosa e livre, da mesma forma que o poeta Paulo Leminski (1986) 
se referiu à poesia como um grande “inutensílio”:

A burguesia criou um universo em que todo gesto tem que ser útil. 
Tudo tem que ter um para quê, desde que os mercadores, com 
a Revolução Mercantil, Francesa e Industrial, substituíram no 
poder aquela nobreza cultivadora de inúteis heráldicas, pompas 
não rentáveis e ostentosas cerimônias intransitivas. Parecia 
coisa de índio. Ou de negro. O pragmatismo de empresários, 
vendedores e compradores, mete preço em cima de tudo. Porque 
tudo tem que dar lucro. 

 A despeito da atmosfera negativa que pairava sobre os estudos clássicos 
e o latim, como um crepúsculo indesejado, um novo século se aproximava, 
trazendo novas esperanças e um fôlego que pouco a pouco vem se fortalecendo: 
“mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, como diria Camões.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O LATIM NO SÉCULO XXI – UMA FÊNIX QUE RESSURGE?

Se no século XX, entre altos e baixos, por fim, predominava um contexto 
de declínio, à medida que o século XXI se aproximava, mais se percebia um lento 
e gradual crescimento de interesse pelo latim. Mesmo tímidos, movimentos de 
valorização da cultura humanística e das línguas clássicas ocorriam na Europa, 
e não demorou para acontecer isso também no Brasil. 
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Segundo Guimarães (2008), os estudos da cultura clássica no Brasil 
alargaram seus quadros com pesquisadores de reconhecimento nacional 
e internacional. Essas mudanças, ele afirma, começaram principalmente 
a partir do meio universitário no início dos anos 1980 e, em 1985, com a 
fundação da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC), constituiu-se 
no meio intelectual brasileiro “um esforço sério de abertura de um espaço 
de discussão entre estudiosos do mundo antigo, o que se concretizou por 
meio de seus congressos e, desde 1988, pela publicação de Clássica, a revista 
editada pela SBEC”. Outro exemplo é a Associação Brasileira de Professores 
de Latim,7com sede na Bahia, que teve seu registro e sua primeira assembleia 
em 21 de setembro de 2018, durante o VII Encontro Nacional de Professores 
de Latim, na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por sinal, encontros 
esses que são realizados de dois em dois anos, desde 2010.

O aumento de interesse pode ser também facilmente constatado pelo 
importante impulso dado pelo advento da Internet e todos os recursos de que 
esse meio dispõe. Após uma rápida pesquisa, exemplos abundantes podem ser 
encontrados: sítios dedicados a curiosidades, ao humor, ao entretenimento e 
também ao ensino de latim. São noticiários, livros antigos ou da atualidade 
escritos ou traduzidos para essa língua, além de programas de imersão 
linguística e até canais no YouTube, sem falar em conteúdos sobre cultura 
e língua clássica veiculados no Instagram, no Twitter, no Facebook e em 
redes sociais similares. Também existem cursos de imersão, como é o caso da 
Accademia Vivarium Novume da Schola Humanistica, na Itália.8

Trabalhos acadêmicos recentes sobre a cultura clássica, entre artigos, 
dissertações e teses e a divulgação dessas produções em eventos nacionais e 
internacionais têm ajudado a promover os estudos sobre latim. São traduções 

7 Seu sítio na Internet: https://www.magistri.org/.
8 Instituições que possuem sítios na Internet: https://www.vivariumnovum.net/en e https://

scholahumanistica.com/. Estes não são, de modo algum, cursos baratos, mas já são, pelo menos, 
uma demonstração de uma tendência educacional voltada para as línguas clássicas. Alternativas 
mais acessíveis existem, embora se configurem como cursos on-line ou como sítios que promovem 
o aprendizado de latim de outras formas, como é o caso de Satura Lanx, da professora Irene Regini, 
que oferece recursos gratuitos ou pagos: https://www.saturalanx.eu/en/satura-lanx/. Como há uma 
infinita variedade de exemplos de páginas eletrônicas dedicadas ao latim, uma boa amostra disso pode 
ser vista no evento on-lineO latim que estão falando. (O LATIM..., 2020) 

https://www.magistri.org/
https://www.vivariumnovum.net/en
https://scholahumanistica.com/
https://scholahumanistica.com/
https://www.saturalanx.eu/en/satura-lanx/
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críticas de textos antigos, além de reflexões sobre os processos de ensino e de 
aprendizagem e a inserção dos estudos clássicos em questões engajadas com 
as problemáticas atuais do mundo e da humanidade, espelhadas no passado 
antigo. À medida que esses esforços são feitos no sentido de promover a cultura 
clássica e a latinidade, os mitos, crenças e preconceitos sobre a língua do Lácio 
começam também a ser desconstruídos.

Por fim, é preciso tornar o conhecimento da cultura clássica e do latim 
acessível a toda pessoa, de qualquer classe social. Por isso, o trabalho dentro 
das universidades deve se empenhar para a criação desses caminhos, por meio 
de pesquisas e do encontro da universidade com a comunidade, em eventos 
abertos, cursos de extensão, reformas curriculares etc. Junto a isso, o debate 
deve estar sempre franco e produtivo, no sentido de promover essa área, 
pensada também em comunhão e transdisciplinaridade com outros saberes 
essenciais para a construção de cidadãos críticos, participativos e capazes de 
tornar melhores a vida e o mundo.
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A UFBA está sempre em movimento, e essa virtude se expressa em atividades,
pesquisas, textos, nos quais se traduzem força e requinte. Esta coletânea,
Língua em movimento, é um exemplo precioso dessa qualidade e desse
espírito, configurando-se em gesto de resistência ao obscurantismo e ao
autoritarismo. Afinal de contas, mesmo no contexto tão adverso de uma
pandemia, a UFBA não para. O PPGLinC lançou edital para publicação
discente, tendo então recebido quase 70 capítulos, dos quais 42 foram
cuidadosamente selecionados, de sorte que, com eles, temos uma excelente e
importante amostra das pesquisas desenvolvidas no Programa. O resultado
desse movimento está, pois, contido nestes dois volumes, que nos convidam
decerto à reflexão. A linguagem, enfim, é nosso elemento. Além de objeto de
estudos e pesquisas, é a matéria mesma de nossa presença, quer no exercício
democrático de argumentação e diálogo, quer na tradução do que é próprio da
vida universitária em ciência, cultura e arte.

João Carlos Salles
Reitor da UFBA
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