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língua de sinais  
da Nicarágua pode  
nos dizer sobre  
o surgimento das 
línguas naturais 

Mariana de Carvalho Moreira 
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.  
Maria Paula Cardeliquio Orfanelli 
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E-mail: maria.orfanelli@gmail.com 

  

RESUMO: O presente artigo 
pretende discutir a importância 
do caso da língua de sinais da 
Nicarágua no que concerne à 
investigação da origem das línguas 
naturais. Trata-se de uma situação 
e m q u e c r i a n ç a s s u r d a s 
estabelecem um novo idioma, 
estabelecendo novos sistemas de 
r e g r a s e c o m p l e x i d a d e s , 
indi sponíve i s em seu i npu t 
linguístico inicial, o que intrigou 
muitos estudiosos para o que seria 
uma possibilidade de observar o 
surgimento de uma nova língua. 

ABSTRACT: This article aims to 
discuss the importance of  the 
Nicaraguan Sign Language to the 
investigation of  the origin of  
languages. It investigates a 
situation where deaf  children 
e s tab l i sh a new language, 
establishing new rules systems and 
complexities, what weren’t present 
in the initial input that they had 
access, which intrigued the 
researchers with the possibility of  
observing the emergence of  a new 
natural language. From that, we 
will discuss the contexts in which a 
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A partir disso, discutiremos os 
contextos em que uma criança 
surda se encontra na fase de 
aquisição e como isso reflete na 
língua que utilizarão no futuro a 
partir dos estudos e experimentos 
realizados por Senghas (1994, 
2001), e quais são as contribuições 
das mais citadas vertentes que 
d i s c u t e m a a q u i s i ç ã o d a 
linguagem – o gerativismo e o 
sociocognitivismo – e como cada 
uma contribui para a questão aqui 
inserida. Se discutirá, então, quais 
são as questões que permeiam os 
estudos da origem – cognitiva e/
ou cultural – das línguas naturais 
e a partir de onde o caso das 
crianças surdas nicaraguenses 
e s t ã o i n s e r i d a s . Po r fi m , 
concluímos que as abordagens 
teóricas utilizadas como pano de 
fundo para essa discussão, apesar 
de, historicamente, “competirem” 
e n t r e s i , s e a p r e s e n t a m 
complementares e essenciais para 
analisar este caso, que evidencia 
tanto a faculdade inata da 
linguagem quanto a centralidade 
da sociabilidade intencional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aquisição 
da linguagem; língua de Sinais da 
Nicarágua; sociocognitivismo; 
inatismo. 
 

deaf  child acquires  will use in the 
future from the Senghas’ studies 
(1994, 2001), and which are the 
contributions of  the most cited 
language acquisition theories – 
g e n e r a t i v i s m a n d 
sociocognitivism. Then, it will be 
discussed which questions are 
involved in the studies of  the 
origin of  languages – cognitive 
and/or cultural – and where to 
insert the case of  the Nicaraguan 
ch i l d re n . A t t h e e n d , we 
concluded that the theoretical 
approaches in the background of  
this discussion, although they 
“compete” with each other, they 
seem to complement each other 
and are essential to analyse this 
case, that shows both the faculty 
of  language and the intentional 
sociability.  

K E Y W O R D S : L a n g u a g e 
acquisition; Nicaraguan sign 
language; sociocognit iv i sm; 
innatism. 
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INTRODUÇÃO  
A partir dos anos 80, houve um grande esforço governamental na 

Nicarágua para educar as crianças surdas do país. Centenas de crianças 
passaram a frequentar duas escolas na capital do país com professores 
ouvintes e falantes de espanhol. Essas crianças nunca tinham sido expostas a 
uma língua de sinais formal e não tinham acesso ao input linguístico falado de 
sua família, logo, possuíam como forma de comunicação apenas alguns sinais 
caseiros, idiossincráticos. A partir da convivência escolar, as crianças 
começaram a sinalizar entre si e, uma nova língua, nunca observada antes, 
surgiu e se incrementou conforme novas crianças entravam em contato com 
o novo sistema linguístico e seus falantes (OSBORNE, 1999). De acordo com 
um estudo conduzido por Senghas e Coppola (2001), as crianças mais jovens 
que entravam em contato com a língua sendo criada, não apenas adquiriam 
a gramática já existente como também contribuíam de forma a complexificar 
a mesma, ou seja, criavam a língua ao mesmo tempo que a adquiriam. 

A emergência da língua de sinais da Nicarágua e todo o seu contexto 
permitem uma série de inferências e investigações a respeito das capacidades 
mentais e sociais do ser humano de aprimorar uma língua enquanto a 
adquire. Os que buscam responder às questões acerca da origem das línguas 
naturais passam a nortear suas investigações a partir desta situação: crianças 
surdas nicaraguenses que, sem uma língua materna que pudessem adquirir 
de fato, passam a se comunicar a partir de uma língua sinalizada 
desenvolvida por si mesmas.  Essa, com o passar do tempo, foi ganhando 
sistematicidade, autonomia, gramaticalidade e recursividade, características 
que permitiam cada vez mais seu uso concatenativo, criativo, expressivo e 
referencial. 

Para acompanhar esta discussão, serão evocadas as abordagens teóricas da 
aquisição da linguagem desenvolvidas por Chomsky e por Tomasello, numa 
tentativa de mostrar que pode haver um diálogo entre elas de caráter 
conciliatório. As investigações de Senghas (1994, 2001) permitem visualizar 
melhor como ocorreu este processo de desenvolvimento da Língua de Sinais 
da Nicarágua. Com o resultado dessas atendendo a hipótese de que são as 
crianças mais jovens e em recente contato com a língua que tratam de 
desenvolvê-la ainda mais, é observável o protagonismo das crianças na 
construção gradual da língua: 

An initial set of  acquisition studies has revealed several specific 
grammatical structures that the younger children have developed, 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, mar.-jul. 2021. 
!  9



including an inflectional verb morphology system and a noun classifier 
system.   

Senghas (1994: 543) 
  
O fenômeno observado e posteriormente estudado pela autora 

possibilitaria investigar como a potencialidade inata humana para 
desenvolver linguagem depende de uma situação de sociabilidade motivada e 
intencional; trazendo os conceitos levantados pelas abordagens inatistas e 
sociocognitivistas para um mesmo campo. Assim, tanto a faculdade da 
linguagem como a comunicação são colocadas em primeiro plano na 
aquisição da linguagem. 

Os estudos de Senghas, realizados num momento em que a língua de sinais 
já apresentava determinado estado de desenvolvimento, expõem não só a 
capacidade de aquisição plena por parte das crianças mais novas que passam 
a tê-la com input linguístico, mas a capacidade de, a partir da captação da 
intenção do outro em situações dialógicas, criar novos recursos na língua a 
partir daquilo que já se sabe para que essa passe a atender mais e melhor às 
necessidades comunicativas. 

1 . D U A S V E RT E N T E S DA A Q U I S I Ç Ã O DA L I N G U A G E M : O 
SOCIOCOGNITIVISMO E O GERATIVISMO  

Toda criança ao redor do mundo, salvo raros casos patológicos, que seja 
exposta a uma língua no início de sua vida em condições de sociabilidade, 
será capaz de utilizar essa língua como os adultos de sua comunidade 
linguística num período de tempo surpreendentemente pequeno. Logo, o 
input linguístico no início da vida é essencial para a aquisição da linguagem 
por parte da criança e é ele que determina a língua adquirida. No caso de 
crianças ouvintes filhas de pais ouvintes, este input é composto pelos sons da 
língua falada pelos adultos da comunidade na qual ela está inserida. Sons 
estes que vão se sistematizando ao longo do tempo, adquirindo contraste e 
vão sendo associados a significados – passando a construir um léxico que 
passa a ser utilizado nas construções sintáticas daquela determinada língua. 
Além disso, não só questões pragmáticas, mas também construções que 
permitem fazer referências e outras que permitem estabelecer um diálogo 
são essenciais para a aquisição da língua em um uso situacionalmente 
determinado. 

Para falar de uma aquisição (a)típica da linguagem, colocaremos as 
perspectivas tomasellianas e chomskyanas para trabalharem em conjunto, 
afinal, é possível considerar a linguagem como um mecanismo inato e 
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exclusivo do ser humano, ao mesmo tempo que é colocada como 
(inter)dependente de uma interação sociocognitivista e produto de uma 
evolução bio-cultural, inclusive. A Teoria Gerativa, pioneira por colocar a 
linguagem como uma faculdade presente única e exclusiva dos seres 
humanos, herança genética de uma evolução biológica, apresenta a aquisição 
da linguagem a partir de dois problemas principais: o da pobreza de estímulo 
e o problema de Platão (“como aprendemos tanto em tão pouco tempo?”) 
(KENEDY, 2013) – problemas que, historicamente, questionavam a 
veracidade das considerações behavioristas, em alta durante os 
desenvolvimentos iniciais da teoria de Chomsky. A resposta para essas 
questões seria considerar a linguagem como um órgão mental inato exclusivo 
para seu desenvolvimento: 

Entendendo [...] como inviável a visão da aquisição da linguagem 
como um simples processo de estimulação externa e respostas 
correspondentes, e de língua com um repertório de enunciados resultante 
de puros exercícios de repetição, Chomsky expõe três argumentos que 
desestabilizam o comportamentalismo: criatividade linguística, a 
pobreza de estímulo e o problema lógico da aquisição. 

 Bezerra e Souza (2013: 23) 

 Quanto a Tomasello, sua perspectiva coloca a interação social e a atenção 
compartilhada como elementos centrais para a aquisição além da questão 
puramente linguística – sendo essas inatas e um produto evolutivo humano, e 
não exclusivamente a linguagem. O linguista também considera a linguagem 
como uma faculdade exclusiva da espécie humana, mas ao contrário de 
Chomsky, que foca apenas na existência de um órgão mental e exclusivo para 
língua, Tomasello a considera em seu uso e como um resultado evolutivo 
acompanhado de uma série de outros que ocorreram:  

Tomasello, Carpenter, Call, Behne & Moll (2005) identificam o fator 
biológico a uma adaptação humana para participar de atividades 
colaborativas que envolvem o compartilhamento de intencionalidade, 
isto é, a uma adaptação para a cultura.  

Bezerra e Souza (2013: 27) 

Logo, a linguagem faz parte de um conjunto maior, inato, que compõe a 
sociabilidade humana. Com isso, o precursor do modelo sociocognitivista da 
aquisição da linguagem considera esta como ocorrendo a partir da evolução 
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cognitiva e cultural do ser humano, que o permite entrar em diálogo com as 
opiniões, referências e sentimentos do outro, naquilo que chama de 
intencionalidade compartilhada (semelhante àquilo que se vê quando se fala 
em Teoria da Mente):  

[...] conforme Tomasello (1999a), o indivíduo pode aprender não 
apenas com o outro, mas através do outro, por imitação de ações 
intencionalmente compreendidas: a aprendizagem por imitação não 
implica repetição mecânica de um ato, mas a captação e a reflexão da 
intenção do outro e a consequente percepção da possibilidade de 
utilização de igual estratégia quando da posse da mesma intenção.  

Bezerra e Souza (2013: 27) 

É importante destacar que, apesar de tratar a linguagem como um 
dispositivo modular no cérebro humano, Chomsky não exclui a contribuição 
do meio social para a aquisição da língua – a Teoria dos Princípios e 
Parâmetros é um indicativo para isso, já que discute sobre o contato da 
língua do meio em que a criança vive; o que o diverge de Tomasello quanto a 
essa contribuição é a sua centralidade no desenvolvimento linguístico da 
criança. Conforme Bezerra e Souza (2013): 

[...] ambas as perspectivas assumem a linguagem como uma 
habilidade exclusiva da espécie humana e a predisposição inata para a 
sua aquisição. Entretanto, divergem em aspectos centrais [...]: os 
inatistas assumem a linguagem como um sistema de conhecimento 
autônomo e os sociocognitivistas assumem a linguagem como um 
sistema de conhecimento integrado às demais faculdades da mente 
humana. 

Bezerra e Souza (2013: 31) 

2. A PLURALIDADE DE SITUAÇÕES NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM POR 
CRIANÇAS SURDAS 

Para discutir as diferentes situações em que crianças surdas podem adquirir 
uma língua, utilizaremos o sociocognitivismo e o gerativismo como pano de 
fundo. As crianças surdas filhas de pais surdos ou ouvintes filhas de pais 
surdos não têm acesso aos inputs sonoros, portanto sua língua materna será de 
modalidade sinalizada. Conforme aponta Kail (2013: 96), “os signos 
[espaciais], que são arbitrários [...], são constituídos de movimentos das mãos 
executados no espaço limitado entre a testa e o umbigo”. Ou seja: as línguas 
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de sinais são tão sistematizadas e “dignas” de estatuto de língua quanto as 
línguas orais, tendo, no lugar de uma imagem acústica, uma imagem visual. 
Além disso, o processo de aquisição é semelhante e, inclusive, conta com o 
que a autora chama de “balbucio manual” inicial, que vai se sistematizando e 
tomando forma com o desenvolvimento da criança. Os estudos em aquisição 
de línguas sinalizadas indicam que os mecanismos envolvidos na aquisição 
dessas, em situações normais em que a criança recebe um input linguístico 
pleno numa determinada época da vida, são semelhantes aos envolvidos na 
aquisição de línguas orais. A criança sinalizadora, assim como a ouvinte, 
começa com signos simples e isolados até ser capaz de integrar frases 
complexas e utilizar com plenitude a língua de input (KAIL, 2013) de 
maneira criativa. 

No entanto, a maior parte das crianças surdas nasce de pais ouvintes, o que 
pode tornar o acesso ao input linguístico um pouco atípico e tardio. Muitas 
vezes os pais ou responsáveis ou ainda não tiveram acesso/fluência na língua 
de sinais de onde vivem ou preferem não utilizá-la com a criança. Com 
relação a esse último caso, Pizzio e Quadros (2011) postulam que as crianças 
chegam a desenvolver uma língua de sinais particular, a qual utilizam apenas 
com a família: 

[...] os casos mais extremos de privação linguística sem privação social 
envolvem os estudos de surdos sem input convencional. Os pais das 
crianças surdas tendem a educar seus filhos utilizando uma linguagem 
oral, proibindo o uso da língua de sinais. [...] estas crianças 
desenvolvem um sistema gestual individual enquanto sistema de 
comunicação (conhecido como “sinais caseiros”) para utilizar com sua 
família. Goldin-Meadow observou que estes sistemas apresentam 
regularidades estruturais características das primeiras produções 
gestuais observadas nas crianças em geral.  

Pizzio e Quadros (2011: 48)  
  
Esse tipo de situação, apesar de não ser nem de longe a ideal para o 

desenvolvimento da sociabilidade da criança para além do núcleo familiar, 
demonstra a capacidade humana de colocar a língua em uso, desenvolvendo-
a de forma inédita e utilizando-a de forma recursiva e criativa, o que 
demonstra que “[...] há um exercício de capacidade inata de transformar um 
input mais elementar exibindo os dispositivos gramaticais inatos em níveis 
mais complexos de linguagem [...]” (PIZZIO e QUADROS, 2011: 49), o que 
traz certa evidência sobre como pode ter ocorrido o surgimento das línguas 
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no mundo, mostrando que há, de fato, uma predisposição genética para a 
linguagem humana e que, a necessidade comunicativa demanda que o 
sistema cresça em complexidade. Apesar disso, os sinais “criados” pela 
criança e seus pais não necessariamente atingem o nível de sistematicidade e 
regularidade de línguas de sinais autênticas, o que daria certa credibilidade à 
Tomasello quando esse coloca a interação e o(s) meio(s) sociais e intencionais 
como importantes no desenvolvimento linguístico motivado. Nesse caso, a 
sinalização não é o único meio disponível para a socialização dos pais (que 
são ouvintes) e as crianças não têm contato com quem possui a sinalização 
como único meio de comunicação – ou seja, indivíduos que têm na língua de 
sinais sua língua materna. Logo, essa criança não possui centralidade nas 
relações de socialização e por sua vez não consegue participar e contribuir 
plenamente nas diversas interações sociais. 

Em outros casos, os responsáveis decidem introduzir uma língua de sinais 
no convívio familiar e é essa língua que a criança passa a adquirir – no Brasil 
temos a LIBRAS, nos EUA a ASL, e na França a LSF, por exemplo. Pizzio e 
Quadros (2011) apontam a partir de um estudo experimental de Cruz e 
Pizzio que a introdução de uma língua sinalizada na vida de crianças surdas, 
considerando o momento inicial e o tempo que perdura esse contato, podem 
ser evidências daquilo que Chomsky define como período crítico da 
aquisição da linguagem: 

[…] os dados evidenciam que as crianças com aquisição tardia 
parecem não adquirir elementos mais sofisticados da linguagem, 
enquanto as crianças com aquisição precoce as adquirem. [...]. O 
tempo de exposição à língua não é suficiente para recuperar o atraso no 
desenvolvimento na linguagem.  

Pizzio e Quadros (2011: 60)  
  
Além disso, Mayberry e Kluender (2018) mostram evidências que quanto 

maior a idade em que as crianças entram em contato com a ASL (American 
Sign Language), pior a performance quando adultos em tarefas relacionadas 
ao processamento e compreensão de morfologia, sintaxe e fonologia. O que 
reforça o argumento de que quanto mais tarde a experiência linguística 
começa, mais limitada a estrutura linguística adquirida será. 

A descrição dos cenários nos quais a criança surda pode se encontrar no 
período de aquisição da linguagem predispõe a discussão sobre o contexto 
particular em que crianças surdas nicaraguenses estavam inseridas. 
Conhecidas por tornarem a língua de sinais à qual estavam expostas mais 
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complexa, este caso particular é muito citado por estudiosos que buscam 
entender, seja cognitiva, seja antropologicamente, como uma língua surge. 
Segundo o que colocam Pizzio e Quadros (2011) ao retomarem estudos sobre 
a crioulização e o pidgin:  

[...] as crianças desenvolvem dispositivos gramaticais nas línguas, 
mesmo quando estas línguas [...] não apresentam certa complexidade, 
mesmo diante de um input empobrecido. Os estudos de crioulização e 
de sinais caseiros sugerem que as crianças introduzem sistematicamente 
aos seus sistemas linguísticos, mesmo que não haja tal complexidade 
disponível em seu input”.  

Pizzio e Quadros (2011: 60) 

A capacidade das crianças de aprender qualquer língua do mundo e, além 
disso, seu potencial para enriquecer as estruturas gramaticais da língua, 
desde que estejam inseridas em um ambiente socialmente propício, não é 
apenas uma questão de como a linguagem é adquirida, mas também quais 
são suas origens e quais funções ela desempenha na vida social. Na próxima 
seção serão discutidas algumas tentativas de resposta para a origem da 
linguagem humana que perpassam por questões de aquisição, e, então, 
discutiremos por que o caso da língua de sinais da Nicarágua chamou a 
atenção de linguistas no mundo todo.  

3. O PROBLEMA DE BABEL: HAVERIA UMA LÍNGUA “MÃE” DE TODAS AS 
OUTRAS?  

Segundo o compêndio Ethnologue , há mais de sete mil línguas faladas no 1

mundo atualmente. Tamanha diversidade tem incitado questões, como: qual 
a origem das línguas faladas? Como chegamos a tamanha diversidade? 
Existiria uma língua “mãe” de todas as outras? A busca por respostas para 
essas questões vem de muito antes da linguística se constituir como a 
disciplina científica conhecida hoje, e uma explicação muito famosa para a 
diversidade linguística se encontra na famosa história bíblica da torre de 
Babel: segundo a narrativa, a Terra possuía uma só língua e uma só 
comunidade unificada que trabalhava neste grande empreendimento, uma 
torre, para alcançarem o céu. O povo, então, foi forçado a parar o projeto e 
se espalhar pelo planeta, o que seria um dos principais fatores para a 
diversidade linguística e para a falta de inteligibilidade entre os povos, que os 
manteve afastados uns dos outros (OAKS, 2015).  

 <https://www.ethnologue.com>. Acesso em: 27 de dezembro de 2020.1
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A ideia de que haveria uma língua originária de todas as outras não é 
exclusiva à mitologia cristã. Ela norteia investigações na Linguística Histórica 
e, no passado, já motivou experimentos realizados com crianças, já que se 
concebia que estas seriam portadoras dessa língua “mãe” antes de 
aprenderem a língua de sua comunidade e, portanto, se não fossem expostas 
a nenhuma língua, tudo que lhes restaria seria se comunicar nessa língua 
fonte de todas as demais - essa concepção de linguagem como algo presente 
no cérebro e anterior a uma aquisição indica um pensamento inicial sobre a 
concepção inatista da linguagem. Há registros de pelo menos quatro destes 
experimentos: um realizado pelo faraó Psamético que reinou de 664 a 610 
a.C.; outro pelo rei Frederico II do Sacro Império Romano-Germânico que 
governou Jerusalém entre 1225 e 1228; o de Jaime IV da Escócia que reinou 
de 1488 a 1513; e por fim o de Akbar, o Grande, Imperador Mogol da Índia, 
de 1542 a 1605 (CAMPBELL, 1981). 

Invariavelmente, esses experimentos envolveram isolar recém-nascidos de 
qualquer input linguístico e dentro de alguns anos verificar qual língua 
usariam para se comunicar. Conforme relata Campbell (1981), em primeira 
instância teríamos um problema em relação a autenticidade dos relatos sobre 
esses experimentos. Os experimentos de Psamético, Frederico II e Jaime 
possuem um único relato feito por personalidades sem ligação com suas 
cortes e com pouca credibilidade para serem relatos fiéis, e os relatos do 
experimento de Akbar diferem bastante uns dos outros e são pouco claros 
com relação aos resultados obtidos. Mesmo que se leve em conta a 
veracidade dos resultados reportados pelos experimentos, eles são pouco 
conclusivos, já que em alguns os cuidadores das crianças parecem ter falhado 
em não lhes oferecer nenhum estímulo linguístico e as crianças ou foram 
capazes de adquirir ao menos em parte a língua dos cuidadores ou 
adquiriram algum tipo de sinalização. Apenas os relatos do experimento de 
Akbar reportam que as crianças não foram capazes de adquirir nenhuma 
língua conhecida – o que indica que, além da capacidade inata, é necessário 
um estímulo linguístico externo dentro de determinado período de tempo. 

Na história recente, temos alguns casos de crianças que não receberam 
socialização adequada e/ou input linguístico durante seus primeiros anos de 
vida e foram encontradas depois de anos de isolamento. Um dos casos 
modernos mais famoso, é o de Genie, uma menina que passou a maior parte 
da sua vida isolada e sofreu diversos abusos ao longo da infância, possuía 13 
anos e 9 meses quando foi encontrada e, apesar de os registros indicarem que 
ao nascer ela era uma criança normal, as condições de seu desenvolvimento 
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não permitiram que ela adquirisse nenhuma língua completamente (Fromkin 
et. al., 1974). 

Relatos de “crianças selvagens” indicam de modo geral que elas não 
conseguem aprender a língua sem a socialização adequada, porém, é difícil 
obter informações precisas das reais condições de tais crianças e mesmo os 
experimentos mencionados acima não possuem registros confiáveis de sua 
ocorrência. Além disso, experimentos como os reportados acima são 
eticamente impensáveis de serem reproduzidos nos dias de hoje, então não 
há como verificar os méritos ou falhas das conclusões retiradas a partir destes 
acontecimentos. Existem outros caminhos para a busca da “língua 
originária”, como por exemplo os estudos comparativos que procuram 
agrupar as línguas em famílias de ancestrais comuns de acordo com suas 
semelhanças. 

Ainda assim, a capacidade criativa e de aprendizado das crianças em fase 
de aquisição e as questões relacionadas com o surgimento da linguagem 
andam lado a lado. Porém, há muito tempo não tem sido possível observar 
línguas que surjam sem que possam ser ligadas diretamente a uma variante 
linguística já existente a qual a criança está exposta, por isso o caso da 
Língua de Sinais da Nicarágua é tão interessante e pode responder algumas 
perguntas que estão sendo feitas há séculos, já que envolve um grupo de 
pessoas que, condicionadas às mesmas questões, por capacidade e 
necessidade de comunicação, passaram a desenvolver sinalizações que foram 
ganhando sistematicidade e característica de uma língua de sinais plena, 
conforme aponta os estudos de Senghas (Senghas e Coppola, 2001; Senghas, 
1994). 

4. O ENRIQUECIMENTO DA LÍNGUA DE SINAIS DA NICARÁGUA PELAS 
CRIANÇAS: ALGUMAS RESPOSTAS  

O casal de linguistas Shepard-Kegl são os mais citados em estudos sobre a 
Língua de Sinais da Nicarágua e sua emergência. No artigo de Judy Kegl 
desenvolvido em 2006, a autora se utiliza de um contexto em que indivíduos 
com deficiência auditiva, inseridos numa língua em desenvolvimento, 
possuem contato com essa língua a partir de diferentes idades e por períodos 
de tempo diferentes. Essa variabilidade de contatos permitiu aos 
pesquisadores um estudo das relações entre período crítico da aquisição da 
linguagem e período do desenvolvimento da Teoria da Mente (Theory of  
Mind, TOM em inglês): “TOM is the ability to impute unobservable mental states, 
such as desires and beliefs, to others.” (KRUPENEYE, KANO, HIRATA, CALL e 
TOMASELLO, 2016: 110). Os estudos de Kegl indicaram que, de fato, os 
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que foram expostos mais cedo à língua de sinais apresentaram um melhor 
desenvolvimento gramatical e obtiveram mais sucesso nos testes de falsa-
crença : 2

Early exposed speakers perform perfectly and effortlessly on 
grammaticality tasks compared with late learners whose knowledge, 
when put in demanding situations, appears to be superficial and 
errorful (Birdsong, 1992). In the same way it may be the case that the 
false belief  task requires you to be a native ‘ToM speaker’.  

Morgan e Kegl (2006: 818) 

Vale citar que a investigação de Kegl (2006) quanto à Teoria da Mente é 
uma evidência da potencialidade infantil no e para o desenvolvimento de 
uma língua – seja individual ou coletiva e sistematicamente. No entanto, o 
presente artigo irá trabalhar a partir das pesquisas desenvolvidas por Senghas 
(1994, 2001) no que concerne à investigação de como ocorreu esse 
desenvolvimento espontâneo e natural de uma língua natural por crianças e 
adolescentes nicaraguenses. 

A história da Língua de Sinais da Nicarágua é, para a maioria das pessoas, 
inusitada, já que seu desenvolvimento e complexidade foram conduzidos por 
crianças. Como é colocado por Chomsky (KENEDY, 2013), a aquisição de 
uma língua é resultada de uma predisposição inata para tal somada à 
interação social fundamental para o “preenchimento” da Faculdade da 
Linguagem com dados de uma determinada língua (input) – a que terá uso 
pelo indivíduo a partir de determinada idade até o fim da vida. Ann Senghas 
e Marie Coppola (2001), em seu estudo a respeito da emergência da língua 
de sinais pelas crianças surdas nicaraguenses, trazem o questionamento a 
respeito dessa faculdade que permite a aquisição da linguagem e se ela seria 
a mesma que permite a criação de uma nova língua por uma comunidade 
em determinado contexto:  

[...] some of  the natural abilities involved in language learning may be 
operative only during an early, sensitive period (Lenneberg, 1967). It 
remains unresolved whether these abilities result from an innate 
knowledge of  language structure, or from a heightened natural capacity 
to draw information from the environment (Chomsky, 1965, Newport, 

 Nos testes de falsa crença, as crianças devem supor corretamente o que um agente que não 2

possui o mesmo conhecimento que elas estão pensando em determinada situação, o que implica 
saber que as ações dos outros estão condicionadas a suas crenças sobre a realidade. (KRUPENEYE 
et. al., 2016)
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1990). That is, where do the patterns found in children’s language 
ultimately originate – in the children or in their environment? Do 
inborn abilities enable children to produce patterns or discover 
patterns? 

 Senghas e  Coppola (2001: 323) 

As autoras também contam brevemente a história do surgimento da 
língua: a Nicarágua, com a crescente população surda presente no país, passa 
a ter uma escola fundada em Manágua em 1977 com 25 estudantes surdos. 
Por conta da popularidade de sua educação aparentemente acessível a esse 
grupo, passou a receber cada vez mais alunos com a mesma condição, 
totalizando 400 estudantes em 1983. Com essa concentração de crianças e 
adolescentes surdos, formou-se uma comunidade de indivíduos que não 
possuíam uma língua materna plenamente desenvolvida e compartilhada 
(SENGHAS e COPPOLA, 2001) – sua comunicação era através de gestos 
“improvisados” e usados com familiares em casa. Apesar disso, o método de 
ensino no colégio era baseado na leitura labial, o que não teve sucesso entre a 
maioria das crianças com diferentes níveis de surdez. Após certo período de 
tempo, os estudantes surdos entre si passaram a desenvolver uma 
comunicação sinalizada que, aos poucos, foi adquirindo mais sistematicidade, 
permitindo cada vez mais a combinação de elementos sinalizados, colocando 
em prática recursos cruciais para a definição de uma língua natural: a 
recursividade e a criatividade.  

Os estudos de Senghas (SENGHAS e COPPOLA, 2001; SENGHAS, 
1994), iniciado anos após o início do surgimento da nova língua, promovem a 
investigação de evidências que demonstram que as crianças surdas 
nicaraguenses não estão usando a língua com maior proficiência apenas, mas 
estão enriquecendo, “criando” a língua conforme a adquirem, o que 
permitiu seu desenvolvimento (SENGHAS, 1994: 551): “all children have a 
special inborn ability not only to learn language, but to surpass the language of  the 
environment when it is weak, and to create a language where none existed”. Suas 
investigações, tanto a de 1994 quanto a de 2001, são baseadas na 
produtividade e no domínio de determinados recursos gramaticais presentes 
nas línguas sinalizadas no geral a partir da idade em que o indivíduo foi 
exposto à língua de sinais e por quanto tempo ocorreu essa exposição. 

O estudo de 1994 busca investigar, a partir da análise da presença de 
argumentos por verbo e as marcas morfológicas que os evidenciam na língua 
de sinais nicaraguense, quais grupos de indivíduos sinalizadores os utilizavam 
mais – o que, em sua inferência, seria uma marca inédita na língua. Logo, se 
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as crianças mais novas e com inserção mais tardia no ambiente linguístico 
tivessem mais domínio desse recurso morfológico, a hipótese de que essas 
desenvolvem a língua conforme a necessidade e a sociabilidade seria 
confirmada: 

If  younger children are indeed contributing to the complexity of  
Nicaraguan signing, we should find that signers with a lower Age at 
Entry and signers with a later Year of  Entry show more arguments per 
verb than signers who were older and signers who were exposed to an 
earlier form of  the language.  

Senghas (1994: 545) 

Para isso, os 25 participantes foram subdivididos em grupos de Idade de 
Entrada [Age at Entry] e Ano de Entrada [Year of  Entry] (SENGHAS, 
1994: 546), as variáveis utilizadas no estudo para analisar os “estados” da 
língua que consideram a idade dos indivíduos e o período que passaram a ter 
contato com a língua. Após terem assistido um pequeno vídeo, os 
participantes tiveram que narrar a história a partir da língua de sinais como 
que para outro sinalizador. O que foi analisado foram o número de 
argumentos por verbo, flexão e concordância verbais, elementos gramaticais 
que, nas línguas de sinais, se utilizam dos recursos espaciais dos quais a língua 
provê.  

Num geral, os resultados indicaram o protagonismo das crianças (Melhor 
Idade de Entrada) na criação e na alimentação de um conjunto de 
sinalizações com fins comunicativos que tornavam a língua gramaticalmente 
mais complexa. Inclusive, a combinação das variáveis de idade e ano de 
imersão na língua foram cruciais para evidenciar esse processo, já que, 
segundo aponta a autora, “the combination of  the two factors of  Age at Entry and 
Year of  Entry has created an unusual situation in which the most proficient signers in the 
community are its youngest and newest members” (SENGHAS, 1994: 550). Logo, é a 
partir das crianças mais novas e que estão há pouco tempo em contato com 
determinada versão da língua que novos recursos gramaticais começam a 
surgir e a língua começa a se tornar mais plenamente sistemática. 

Os dados corroboram a visão de que as crianças não apenas adquirem a 
língua dos adultos, mas também são capazes de imprimir suas próprias 
marcas na construção gramatical e evolução das línguas que adquirem. Essas 
marcas geralmente são mais sutis em línguas consideradas mais estáveis, mas, 
ainda assim, cada geração utiliza a língua de maneira diferente e contribui 
para suas mudanças. No caso da Nicarágua, os estudantes mais velhos 
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começaram a conciliar e sistematizar entre os diferentes inputs que possuíam: 
a língua desenvolvida pelos primeiros estudantes, sinais caseiros e os gestos 
que acompanham o espanhol falado (SENGHAS e COPPOLA, 2001). Os 
mais novos então trataram de sistematizar, inconscientemente e de acordo 
com o que adquiriam previamente, ainda mais a língua construída por esses 
estudantes mais velhos. Como podemos ver, existe tanto um papel da 
habilidade humana inata para a linguagem, como a exigência de que essa 
linguagem atenda a certas demandas formais para se estabilizar como língua 
de estatuto pleno. Pode-se argumentar que a cognição humana para a 
linguagem e as línguas do mundo evoluíram lado a lado.  

Apesar de parecer semelhante à situação das crianças que desenvolvem 
uma “língua de sinais doméstica” com a família como foi anteriormente 
citado, o caso da comunidade de surdos da Nicarágua apresenta uma 
situação peculiar e mais enriquecida: a falta de acessibilidade à língua oral 
utilizada pelos ouvintes colocou as crianças numa circunstância comum e 
num convívio diário. Dessa forma, elas possuíam uma comunidade que 
compartilhava da experiência invisibilizada na escola e na sociedade e 
passam a ter um único modo comum de compartilhar essas experiências: a 
sinalização. São a capacidade inata e a necessidade social de comunicação e 
diálogo (e não um simples input disponível) que permitem a emersão de uma 
língua completamente nova e desenvolvida por crianças de diversas idades 
presentes no mesmo ambiente escolar – em que um “nível” da língua é 
passado e “lapidado” pelos mais novos. Nesse ponto é que as noções de 
aquisição e desenvolvimento da linguagem trazidas por Chomsky e 
Tomasello se tornam complementares em vez de divergentes: não é apenas a 
predisposição natural e universal que permite o desenvolvimento de uma 
língua, mas a necessidade de ser posta em uso em intenções comunicativas e 
situações dialógicas. Além disso, o caso em particular dos estudantes surdos 
nicaraguenses é um prato cheio para cientistas que pretendem investigar 
quais são os mecanismos cognitivos que permitem a emergência de uma 
língua numa comunidade. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    
As origens da linguagem são discutidas há séculos e os atuais estudos a 

respeito da aquisição da linguagem servem como pano de fundo para elas, no 
que diz respeito ao surgimento cognitivo da linguagem. Afinal, levando em 
consideração o que coloca Chomsky, as crianças são capazes de adquirir 
qualquer língua a que tenham acesso. Pois seus cérebros já teriam uma 
gramática universal que, nas condições de sociabilidade e acessibilidade 
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certas, seria capaz de garantir a aquisição da língua materna. Logo, a 
pergunta instaurada a partir das noções chomskyanas a respeito da faculdade 
da linguagem se estendem e passam a contar com as considerações 
sociocognitivistas trazidas por Tomasello: a linguagem se trata de uma 
capacidade inata exclusiva que precisa apenas ser preenchida por um input ou 
é uma capacidade fundada na socialização inata, fazendo parte de algo 
“maior” que a faculdade da linguagem modularmente localizada no cérebro? 
O caso das crianças surdas que foram capazes de enriquecer e criar novas 
estruturas gramaticais – e universais – para a língua de sinais a partir do 
momento em que possuíam uma comunidade de práticas mostra que, tanto a 
existência de uma criatividade inata exclusiva à linguagem, quanto a 
necessidade (também inata) de uma comunidade e de situações de 
sociabilidade são essenciais para o surgimento da linguagem. 

A discussão aqui apresentada buscou trazer um panorama sobre um 
assunto que muito interessa à humanidade há séculos: a origem, seja social, 
seja cognitiva, da linguagem. Ao utilizar como pano de fundo as abordagens 
teóricas da aquisição da linguagem que, além de serem as mais utilizadas, são 
consideradas “divergentes” quanto ao que é considerado inato e exclusivo 
dos seres humanos, o caso da Nicarágua demonstra a validade e 
complementabilidade dos dois vieses, afinal, a possibilidade de surgimento de 
uma nova língua só se deu num contexto de comunicabilidade específico, em 
que a relação intencional entre o “eu” e o “outro” foi possível. Além disso, a 
língua que foi sendo construída passou a possuir os “universais” da 
linguagem (recursividade, gramaticalidade, criatividade etc.). 

A língua de sinais da Nicarágua, mesmo atingindo um estado em que 
compartilha dos Princípios universais colocados por Noam Chomsky, se 
realiza sem um input em sua gênese, o que dá espaço para a 
complementaridade que a perspectiva de Michael Tomasello traz ao tratar a 
sociabilidade e a atenção compartilhada como formadoras da linguagem. 
Além disso, o gerativismo é capaz de explicar a maior contribuição realizada 
pela criança mais nova e a menor adesão à língua das crianças mais velhas, 
evidenciando a formulação do período crítico em que o cérebro está mais 
sensível a "receber" uma língua materna. 

A partir dos estudantes surdos nicaraguenses, fica mais claro que ambas as 
“considerações” sobre o desenvolvimento da linguagem andam juntas, o que 
reforça a motivação do uso, da necessidade de comunicação e de interação 
social como um processo mental inerente à espécie humana. É importante, 
inclusive, contrastar essa história com os experimentos que buscavam essa 
gênese no passado: confiando totalmente em uma origem puramente 
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biológica e independente de outros processos cognitivos para a capacidade de 
linguagem, as crianças eram isoladas do convívio social, o que levava ao 
fracasso, já que nenhuma linguagem era desenvolvida. Essa discussão 
também remonta a importância do estreitamento de laços entre o que é 
considerado biológico e o que é considerado social – há uma necessidade de 
que, no que diz respeito à evolução da espécie humana, um esteja inserido no 
outro mutuamente. 
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RESUMO: O perfect universal, 
quando associado ao tempo 
presente, representa situações que 
se iniciam no passado e que 
p e r s i s t e m a t é o p r e s e n t e 
(MCCAWLEY, 1981). Este artigo 
apresenta resultados relativos ao 
princípio da marcação em relação 
às construções “ter + particípio” e 
“estar + gerúndio” em contextos 

ABSTRACT: The universal 
perfect, when associated with the 
present tense, represents situations 
that begin in the past and persist 
u n t i l t h e p r e s e n t m o m e n t 
(MCCAWLEY, 1981). This article 
presents results related to the 
principle of  marking in relation to 
the constructions “to have + 
participle” and “to be + gerund” in 
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de veiculação do perfect universal 
no português brasileiro (doravante 
PB). As hipóteses que nortearam 
e s t e t r a b a l h o fo r a m : ( i ) a 
construção “ter + particípio” é 
m a r c a d a n o P B q u a n d o 
comparada ao “estar + gerúndio” 
e (ii) a construção “estar + 
gerúndio” é preferida apenas pelos 
mais jovens. Para tanto, analisamos 
ocorrências obtidas de entrevistas 
com falantes nativos do PB de dois 
programas da televisão: “Conversa 
com Bial” e “Roda Viva”. Esses 
participantes foram divididos em 3 
grupos etários: grupo 1 (de 20 a 40 
anos), grupo 2 (de 41 a 60 anos) e 
grupo 3 (de 61 anos em diante). Os 
resultados mostram que: o grupo 1 
não produziu a morfologia “ter + 
particípio”; já nos grupos 2 e 3, 
verificamos uma variação entre as 
duas construções, contudo, ocorreu 
também uma restrição no uso da 
construção “ter + particípio” a 
uma leitura de iteratividade. 

PALAVRAS-CHAVE: perífrases; 
português brasileiro; marcação 
linguística; perfect universal.

universal perfect contexts in 
Brazilian Portuguese (hereinafter 
BP). The hypotheses that guided 
this work were: (i) the construction 
"to have + participle" is the 
marked one in the BP when 
compared to "to be + gerund" and 
(ii) the construction "to be + 
gerund" is preferred only by 
younger people. To this end, we 
analyzed occurrences obtained 
from interviews with native 
speakers of  BP from two television 
programs: ‘Conversa com Bial’ and 
‘Roda Viva’. These participants 
were divided into 3 age groups: 
group 1 (20 to 40 years), group 2 
(41 to 60 years) and group 3 (61 
years onwards). The results show 
that: group 1 did not produce the 
morphology "to have + participle"; 
In groups 2 and 3, we found a 
va r i a t i on be tween the two 
constructs studied, but there was a 
restriction on the use of  the “to 
have + participle” construction to 
an iterativity reading.  

KEYWORDS: pe r iphra se s ; 
Brazilian Portuguese; linguistic 
marking, universal perfect.



 

INTRODUÇÃO 
O aspecto, segundo Comrie (1976), refere-se às distintas maneiras que se 

pode observar a constituição temporal interna de uma situação. Ainda, para 
esse autor, o perfect seria o tipo de aspecto que relaciona uma situação 
presente a uma situação no passado. 

Uma das classificações possíveis para o aspecto perfect é aquela proposta 
por McCawley (1981). Para ele, o perfect divide-se em dois tipos: o 
existencial (doravante PE) e o universal (doravante PU). Quando associados 
ao tempo presente, o PE refere-se a uma situação finalizada no passado, mas 
que possui efeitos no presente, enquanto o PU diz respeito a uma situação 
iniciada no passado e que persiste até o presente. Somente esse último será 
estudado neste trabalho. 

No português brasileiro (doravante PB), o PU pode ser produzido através 
das construções “ter + particípio” e “estar + gerúndio” (JESUS et al., 2017). 
Esse tipo de variação pode ser enquadrado no princípio da marcação, cujo 
um dos pressupostos é de que a estrutura marcada tende a ser usada menos 
frequentemente do que a estrutura não-marcada (GIVÓN, 2001). 

Nesse sentido, Mendes (2005) realizou um estudo com um corpus de fala 
espontânea e apontou que a construção “ter + particípio” apareceu de forma 
mais restrita nas produções de fala espontânea analisadas pelo autor, 
constituindo uma mudança em curso, enquanto a construção “estar + 
gerúndio” apareceu de forma mais ampla na fala dos informantes mais 
jovens. Logo, podemos presumir que a construção “ter + particípio” 
representa a estrutura marcada e que a construção “estar + gerúndio” é a 
estrutura não-marcada em contextos de veiculação do PU.  

De maneira geral, este trabalho procura contribuir para a compreensão de 
construções verbais no PB. Mais especificamente, temos como objetivo 
investigar a ocorrência do princípio de marcação durante o processo de 
veiculação de PU, associado ao tempo presente, nas produções orais de 
falantes nativos de PB. Para alcançar tal objetivo, analisamos produções de 
fala espontânea de falantes nativos do PB obtidas a partir de entrevistas de 
programas de televisão. Para essa análise, partimos das hipóteses de que: (i) a 
construção “ter + particípio” é a marcada no PB quando comparada a “estar 
+ gerúndio” e (ii) a construção “estar + gerúndio” é preferida apenas pelos 
mais jovens. 

Este artigo está dividido da seguinte forma: na primeira seção, tratamos 
dos pressupostos teóricos; na seção seguinte, abordamos a metodologia 
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adotada neste trabalho; na terceira seção, analisamos os resultados obtidos a 
partir da análise e; na última seção, fazemos algumas considerações finais 
sobre a realização das construções e sobre nossos passos futuros para 
continuidade desta pesquisa. 

1. O ASPECTO PERFECT  
O perfect é um aspecto que relaciona uma situação a um determinado 

ponto de referência (COMRIE, 1976). Mais especificamente, o perfect seria 
o aspecto que relaciona uma situação presente a uma situação no passado 
(COMRIE, 1976). Abaixo, temos um exemplo do aspecto perfect, em inglês. 

  
(1) I have lost my penknife.  1

     I           have                lost                  my   penknife 
     PRO    ter.1SG.PRS   perder.PART  meu canivete 
     ‘Eu perdi meu canivete.’ 

No exemplo (1), temos a ideia de que o “canivete”, que foi perdido em 
algum momento no passado, permanece perdido até o momento presente. 

O perfect pode ser classificado de diferentes formas. Para este trabalho, 
utilizaremos a proposta de McCawley (1981) que divide o perfect em dois 
tipos: o PE e o PU.  

O PE representa situações que ocorreram no passado e que possuem 
repercussão no presente, como podemos ver no exemplo a seguir. 

(2) I have read "Principia Mathematica" five times. 
I            have                  read           “Principia Mathematica”     five    times 
PRO     ter.1SG.PRS    ler.PART     “Principia Mathematica”     cinco vezes 
‘Eu já li "Principia Mathematica" cinco vezes.’ 

O exemplo (2) indica que eu possuo a experiência de já ter lido o livro 
Principia Mathematica mais de uma vez. 

Por outro lado, o PU representa situações que se iniciam no passado e que 
persistem até o presente, como podemos ver em (3) a seguir. 

 O exemplo foi retirado de Comrie (1976: 52).1
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(3) I've known since 1960.  2

     I        have                known                 Max since   1960 
       PRO ter.1SG.PRS conhecer.PART Max desde 1960 
       ‘Eu conheço Max desde 1960.’ 

No exemplo (3), temos o fato de “ter conhecido Max no ano 1960” (no 
passado) e de continuarmos sendo conhecidos/amigos até o presente. 
	 Este trabalho tem como objetivo estudar a variação na produção 

somente do PU no PB. Logo, o PE não será estudado nesta pesquisa . 3

2. AS CONSTRUÇÕES "TER + PARTICÍPIO" E "ESTAR + GERÚNDIO"  
Como vimos nos exemplos de (1) a (3), na seção anterior, o aspecto perfect, 

independentemente de sua classificação, é veiculado por meio da morfologia 
de passado composto no inglês . No PB, temos uma variação morfológica 4

para a veiculação do PU. Nessa língua, esse tipo de perfect pode ser veiculado 
através ou da morfologia de passado composto, da morfologia progressiva ou 
da morfologia de presente simples (JESUS et al., 2017). Vejamos um exemplo 
dessa variação a seguir. 

(4) Eu tenho estudado/estou estudando/estudo na UFRJ desde 2016.  5

Jesus et al. (2017), ao analisarem entrevistas de programa de televisão, blogs 
e teste linguístico de preenchimento de lacuna, apontaram que só foi 
observado ocorrências com a construção de passado composto “ter + 
particípio” na modalidade escrita, com dados extraídos de blogs e em dados 
obtidos através de teste linguístico. Tais resultados apontam que há variação 
em relação à modalidade escrita e oral. Além disso, essas autoras também 
verificaram ocorrências com a forma de presente do indicativo, tanto na 
modalidade escrita, quanto na modalidade oral, e pressupõem que isso 

 Os exemplos (2) e (3) foram retirados de McCawley (1981: 81).2

 Jesus et al. (2017) afirmam que, no PB, o PE só pode ser veiculado através da morfologia de 3

pretérito perfeito. Logo, como não há variação morfológica para a veiculação desse tipo de perfect 
no PB, o PE não é estudado nesta pesquisa.

 Apesar da morfologia de passado composto ser identificada como a morfologia canônica do 4

perfect no inglês, trabalhos como os de Lopes (2016) e de Machado (2017, 2018) mostram que há 
variação na veiculação de ambos os tipos de perfect também nessa língua. No inglês britânico, 
temos, segundo Lopes (2016), o uso do passado composto e da perífrase “to be + gerúndio” para 
veicular o PU e o passado composto e o passado simples para veicular o PE. Já Machado (2017, 
2018), em seus trabalhos somente sobre o PE no inglês americano, revela que tanto o passado 
composto quanto o passado simples podem veicular esse tipo de perfect nessa língua.

 Exemplo elaborado pelas autoras.5
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ocorra porque essa forma é considerada neutra (JESUS et al., 2017), podendo 
expressar outros tempos (como o futuro) e outros aspectos (como o 
imperfectivo contínuo).  

Apesar dos resultados de Jesus et al. (2017) não identificarem ocorrências 
da construção “ter + particípio” na modalidade oral, pretendemos também 
verificar, se a partir de novos dados, é possível que haja uma variação dessas 
construções em relação à modalidade oral em gênero textual de entrevista 
com a diferenciação em relação ao grau de formalidade e considerando 
diferentes faixas etárias. Sendo assim, neste trabalho, focamos somente na 
variação entre as construções “ter + particípio” (morfologia de passado 
composto) e “estar + gerúndio” (morfologia progressiva).  

O PU pode veicular duas leituras: a de iteratividade e a de duratividade. 
Para Mendes (2005), ambas as leituras possuem uma configuração comum 
em que há um intervalo de tempo que se estende do passado para o presente, 
sem incluir o momento exato da enunciação. Entretanto, ainda segundo esse 
autor, a leitura de duratividade tem um caráter simbolicamente contínuo e a 
leitura de iteratividade se configura na intermitência do evento ou da ação.  

Para autores como Ilari (2000), a construção “ter + particípio” é 
comumente usada para veicular a leitura de iteratividade, ou seja, essa seria a 
leitura prototípica dessa construção. Já a construção “estar + gerúndio” teria 
a função de veicular a leitura de duratividade, a qual seria sua leitura 
prototípica (CASTILHO, 2000). Portanto, não haveria uma variação dessas 
construções em contexto de veiculação de PU, uma vez que cada uma 
veicularia somente um dos tipos de leitura possível para esse aspecto. Mendes 
(2005), porém, encontrou ambas as construções veiculando tanto a leitura de 
iteratividade quanto a de duratividade. Exemplos desses tipos de produção 
são apresentados a seguir: 

(5) Eu tenho saído/tô saindo muito pouco.  
(6) Já faz tempo que ela tem se dedicado/está se dedicando ao balé.   6

No exemplo (5), temos leitura de iteratividade, dado que “sair” é um 
evento que, como possui um final inerente, não pode ser estendido no tempo 
como um evento único. O oposto pode ser verificado no exemplo (6), em que 
“dedicar-se” é algo que não pode ser interrompido, sendo, portanto, 

 Os exemplos em (5) e (6) foram retirados de Mendes (2005: 38).6
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estendido no tempo . Nesse exemplo, temos a leitura de duratividade. Logo, 7

podemos afirmar que há uma variação no uso dessas duas construções para a 
veiculação do PU em ambas as leituras. 

Desta forma, com este trabalho, pretendemos realizar uma comparação 
entre as construções de “ter + particípio” e “estar + gerúndio” verificando 
também se a proposta de Mendes (2005) ainda se encontra em vigor. Como 
observamos, a veiculação do PU sofre variação no PB. Entendemos como 
“variação”, formas diferentes que apresentam função correspondente, sendo, 
portanto, intercambiáveis entre si. 

Uma das motivações que subjaz o uso da língua é o princípio da marcação. 
Tal princípio determina que as estruturas podem ser classificadas em 
marcadas e não-marcadas, dependendo, por exemplo, do contexto em que 
são utilizadas. Givón (1995) aponta que as estruturas marcadas tendem a ser 
utilizadas em situações comunicativas consideradas mais complexas, como na 
escrita formal, e as não-marcadas, em menos complexas, como na produção 
oral informal. 

Devido à relevância do contexto para a preferência do uso de construções, 
neste trabalho, propomos analisar a fala de falantes nativos do PB em 
entrevistas de programas de televisão, em que um deles pode ser considerado 
de caráter formal, enquanto o outro pode ser considerado de caráter 
informal . 8

Além das características contextuais, há outras que também podem 
identificar o tipo de marcação de uma construção. Givón (2001) propõe três 
critérios para a análise da marcação, a saber: 

a. Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais         
complexa ou maior que a estrutura não-marcada correspondente; 

b. Complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser 
cognitivamente mais complexa do que a estrutura não-marcada 
correspondente; 

 As leituras verificadas nos exemplos (5) e (6) provavelmente foram ocasionadas pelos tipos de 7

verbo encontrados nessas sentenças. Em (5), temos um verbo de achievement, o qual não possui 
duração e possui um ponto final inerente a ele (SMITH, 1997). Em (6), temos um verbo de estado, o 
que possui uma duração e não possui um final inerente a ele (SMITH, 1997). Mendes (2005) afirma 
que os verbos de achievement veiculam a leitura iterativa, enquanto os verbos de estado veiculam a 
leitura de duratividade. Os tipos de verbo não serão analisados nesta pesquisa e o que desejamos 
ressaltar neste ponto é que tanto a leitura de iteratividade quanto a leitura de duratividade podem 
ser veiculadas através das construções “ter + particípio” e “estar + gerúndio” no PB.

 Na seção de metodologia, explicita-se de maneira mais detalhada os critérios estabelecidos para 8

que tais programas fossem analisados a partir de tais perspectivas.
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c. Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos 
frequente do que a estrutura não-marcada correspondente. 

Com relação ao critério (a), verificamos que a estrutura do passado 
composto se constitui como uma estrutura mais complexa do que as 
perífrases progressivas. Isso parece ocorrer devido, principalmente, à 
formação das estruturas participais e gerundivas. As formas participiais dos 
verbos se formam a partir de processos diferentes, a depender da conjugação 
e do tipo de forma que cada verbo pode formar (regular ou irregular) . Já as 9

formas gerundivas se formam de maneira similar para todos os verbos, 
independentemente da conjugação verbal. 

Sobre o critério (b), verificamos que a morfologia de passado composto é 
cognitivamente mais complexa que a morfologia progressiva devido, 
sobretudo, às associações vinculadas a essas morfologias. O passado 
composto, que, como mencionado anteriormente, só é capaz de veicular o 
aspecto PU no PB, encontra-se diretamente associado a somente esse aspecto 
nessa língua. Givón (2001: 293) afirma que o aspecto perfect é 
“funcionalmente o aspecto gramatical mais complexo e sutil”, o que nos leva 
a conclusão de que o passado composto também seria considerado 
“complexo e sutil” cognitivamente no PB. Já em relação especificamente à 
perífrase “estar + gerúndio”, Cunha e Cintra (2001) afirmam que essa 
estende-se a todos os modos e tempos verbais, funcionando, desta forma, 
como uma morfologia neutra e facilitando, assim, o seu uso. 

Mais especificamente se tratando do critério (c), destacamos o trabalho de 
Mendes (2005). Em seu trabalho, ele considerou a categoria de aspecto perfect 
para veiculação de formas alternantes, observando especificamente “estar 
(presente) + gerúndio” e “ter (presente) + particípio” na posição de variantes 
de uma variável. Seus resultados apontaram que o uso da estrutura “ter + 
particípio” está se tornando mais restrito, linguisticamente e socialmente, o 
que poderia ser descrito como uma mudança em curso. Além disso, “estar + 
gerúndio” se revela como a forma preferida pelos jovens. Logo, seguindo tais 
critérios, podemos definir a construção “ter + particípio” como sendo a 
marcada e a construção “estar + gerúndio” como a não-marcada em 
contexto de veiculação de PU no PB. 

 Para uma análise mais específica dessas formações, sugerimos revisar Lobato (1999).9
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3. METODOLOGIA 
O objetivo deste trabalho é identificar a construção não-marcada de PU 

nas produções orais de falantes nativos do PB. Para atingirmos tal objetivo, 
realizamos uma análise de fala de contexto informal e formal de falantes 
nativos do PB, conforme explicitado nas subseções seguintes. Como 
desejamos verificar se a variação entre o uso das morfologias estudadas está 
sofrendo uma mudança, conforme previsto por Mendes (2005), utilizamos o 
critério (C) de Givón (2001) para a análise dos resultados.  

Os dados foram extraídos dos programas de entrevista “Roda Viva”, do 
canal de televisão Cultura, e “Conversa com o Bial”, do canal de televisão 
Rede Globo, exibidos nos anos de 2018 e 2019. Utilizamos os dois 
programas de televisão com o objetivo de contrastar os contextos formal e 
informal, porque, como vimos na seção anterior, o tipo de contexto parece 
influenciar na escolha de construções variantes.  

O programa “Roda Vida” é descrito pela TV Cultura como um programa 
de entrevistas. E o programa “Conversa com Bial” é descrito pela GloboPlay 
como um programa de talk show (comportamento). O primeiro é considerado, 
neste trabalho, como pertencente ao contexto formal e, o segundo, ao 
contexto informal.  

O programa “Roda Viva” corresponde ao gênero entrevista televisiva. 
Rato (2009) destaca que esse gênero é considerado uma interação 
institucional, uma vez que tem como objetivo informar, formar e entreter o 
público (RATO, 2009: 57). Além disso, a partir desses objetivos, as entrevistas 
decorrem por meio de critérios bem definidos por uma autoridade televisiva, 
com papéis, conteúdo, estilo e estatuto social dos participantes pré-
estabelecidos. (RATO, 2009: 57).  A mesma autora também aponta a 
entrevista política como um exemplo clássico desse gênero uma vez que se 
tem tudo cuidadosamente planejado e controlado. Ademais, algumas 
variáveis são responsáveis pela escolha do léxico, tais como gênero, estatuto 
profissional e social dos convidados e idade (RATO, 2009: 149). Além disso, a 
autora ressalta o fato de o convidado participar de um programa em que o 
objetivo primordial é informar o público, portanto, espera-se que ele 
apresente um comportamento com mais seriedade e formalidade no discurso 
e no comportamento.  

Silva e Alves (2020) destacam alguns fatores que parecem contribuir para 
que uma entrevista seja considerada formal, tais como: ser uma entrevista 
jornalística realizada com um especialista; apresentar um padrão que é 
seguido do início ao fim; ter maior organização das falas, respeitando, assim, 
os turnos de fala. Também são destacados alguns elementos extralinguísticos 
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que contribuem para que haja formalidade, tais como, a roupa dos 
interlocutores e o cenário.  

Em relação ao gênero talk show, tipo de programa de entrevistas em que o 
programa “Conversa com Bial” se insere, Rato (2009) afirma que as 
entrevistas são baseadas em um conjunto de regras inerentes à entrevista 
televisiva, algumas das regras são: predefinição dos papéis dos participantes, 
do conteúdo, do estilo e da duração da interação. Porém, tal estilo 
normalmente transgride essas normas, o que resulta em uma ambivalência 
no que diz respeito às características do discurso televisivo, mas que ao 
mesmo tempo informa e entretém. Além disso, parece haver uma tendência 
para que o entretenimento assuma uma posição dominante nos talk shows 
televisivos (TOLSON, 1991 apud RATO, 2009: 58).  

Hutchby e Wooffitt (apud RATO, 2009: 58) apontam que as entrevistas de 
talk shows podem ser consideradas pertencentes a um gênero aparentemente 
mais informal e flexível de entrevista televisiva. Rato (2009) evidencia que um 
conjunto de assuntos é selecionado por apresentadores podendo surgir de 
forma aleatória durante a entrevista. Além disso, os convidados podem 
apresentar algum controle sobre os temas que são abordados, uma vez que 
eles possuem liberdade para mencionar assuntos que não foram previamente 
apresentados pelos apresentadores.  

Destaca-se que o convidado possui muito mais liberdade e pode, inclusive, 
falar de maneira continuada durante um longo período, por exemplo, sobre 
experiências pessoais, ilustrando com histórias (RATO, 2009). Além disso, 
alguns fatores contribuem para que haja um ambiente de descontração e um 
caráter de informalidade, como o cenário, o ritmo estabelecido durante as 
entrevistas e o fato de que, por vezes, o turno de fala não ser totalmente 
respeitado, gerando interrupções (RATO, 2009).  

Sendo assim, neste trabalho, analisamos o programa “Conversa com Bial”, 
com seleção de entrevistas de famosos, a partir de uma perspectiva que o 
caracteriza como sendo de um contexto informal. Por outro lado, o 
programa “Roda Viva”, com seleção de entrevistas de políticos, foi analisado 
a partir de uma perspectiva que o caracteriza como sendo de um contexto 
formal.  

3.1 Coleta de dados 
Como destaca Pedrosa (2018), muitos pesquisadores têm buscado descartar 

em seus trabalhos gravações iniciais, para que possa ser conferido aos 
participantes mais naturalidade em suas falas. Acredita-se que haja uma 
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adaptação e que os entrevistados se acostumem ao fato de estarem sendo 
gravados, de modo que a espontaneidade é reforçada.  

Assim, neste trabalho, buscando a obtenção de dados de fala espontânea, 
especialmente no que diz respeito às entrevistas do programa “Conversa com 
Bial”, optamos por selecionar 15 minutos, a partir da metade do tempo total, 
de cada entrevista, que possuía cerca de 1 hora. Esse padrão também foi 
seguido na análise do programa “Roda Viva”. Ao todo, foram utilizadas para 
análise um total de 12 entrevistas.  

3.2 Participantes 
A fim de se estabelecer um recorte no perfil dos participantes para o estudo 

das construções “ter + particípio” e “estar + gerúndio”, foram selecionados 
12 entrevistados, 6 para cada contexto, formal e informal. 

Todos os entrevistados selecionados do programa “Roda Viva” possuem 
ou já possuíram cargos políticos, sendo eles: Tábata Amaral (deputada), 
Manuela d’Ávila (ex-deputada), Ricardo Salles (ministro do Meio Ambiente), 
Flávio Dino (governador do estado do Maranhão), Michel Temer (ex-
presidente do Brasil) e Tereza Cristina (ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento). Já os do programa “Conversa com Bial” são celebridades, 
sendo eles: Glória Groove (cantora/dubladora/atriz), Fábio Porchat (ator/
roteirista), Carolina Dieckman (atriz), Pastor Pedrão (ex-participante do 
reality show Big Brother Brasil/pastor), Ana Maria Braga (apresentadora) e 
Toquinho (cantor/compositor). 

Os entrevistados foram divididos em três grupos etários que mantinham 
uma variação de aproximadamente 20 anos. Essa divisão foi realizada dessa 
forma pois poderíamos colocar em prova a hipótese (ii) sugerida para este 
trabalho. Os entrevistados foram divididos da seguinte forma: 
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Quadro 1: Divisão dos entrevistados analisados entre os grupos etários.



3.3 Critérios de análise 
Para a realização da análise proposta neste trabalho, selecionamos somente 

os dados de fala dos entrevistados, excluindo, dessa forma, a do(s) 
entrevistador(es). Essas falas foram eliminadas porque queríamos retirar toda 
influência na escolha morfológica na produção do entrevistado, visando, 
desta forma, obter uma fala mais espontânea possível.  

Foram analisadas todas as realizações morfológicas de “ter + particípio” e 
de “estar + gerúndio” utilizadas em contextos de veiculação de PU associado 
ao tempo presente. 

4. RESULTADOS E ANÁLISES 
Os resultados apontaram que o grupo 1 não produziu a construção “ter + 

particípio”, somente a construção “estar + gerúndio” para veicular o PU. 
Vejamos alguns exemplos dessas produções a seguir: 

(7) Gloria Gloove: ‘Pode se dizer que sim, né? Estou trabalhando desde 
os 9 anos, hoje tendo 24, né?’ 

(8) Tabata Amaral: ‘Na minha visão, essa polarização que a gente está 
vendo na política, ela também chegou na educação.’ 

No grupo 2, verificamos variação no uso das construções estudadas 
somente no contexto formal, no qual esperávamos a preferência pelo uso do 
“ter + particípio”. No contexto informal, não houve produção dessa 
construção, havendo, somente produção da construção “estar + gerúndio” 
para a veiculação do PU. Vejamos os exemplos (9) e (10) retirados de 
entrevistas de contexto formal:  

  
(9) Flávio Dino: ‘Durante algum tempo se acreditou que palavras, quando 

proferidas por autoridades se dissipam com o vento... Os fatos estão 
mostrando que as palavras têm poder e têm materialidade.’  

(10) Ricardo Salles: ‘[...] mas o fato é que há sim uma pressão continuada 
como tenho dito de 2012 pra cá olhando o gráfico sobre a questão do 
desmatamento.’ 

  
No grupo 3, também verificamos uma variação no uso das construções 

estudadas. Ao contrário do que ocorreu no grupo 2, não parece ter sido 
motivada pelo contexto, uma vez que nos dois contextos analisados, formal e 
informal, foram encontradas tais realizações. Vejamos o exemplo (11) 
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retirado de uma entrevista de contexto formal e o exemplo (12) retirado de 
uma entrevista de contexto informal. 

 (11) Tereza Cristina: ‘Então o que está acontecendo hoje é a liberação, 
não se mudou nada, a lei é a mesma.‘ 

(12) Ana Maria Braga: ‘[...] E isso tem mudado a vida de um monte de 
gente.’ 

A seguir, temos um gráfico que mostra a quantidade das produções de “ter 
+ particípio” e “estar + gerúndio” por grupo etário. Nessa análise específica, 
não levamos em consideração a diferença entre os contextos formal e 
informal. Dessa forma, com o gráfico, procuramos apontar especificamente a 
diferença quantitativa das construções analisadas neste trabalho.  
 

    
No grupo 1, foram produzidas 8 sentenças veiculadoras de PU, sendo todas 

por meio da construção “estar + gerúndio”. No grupo 2, foram produzidas 8 
sentenças veiculadoras de PU, sendo 3 com a construção “ter + particípio” e 
5 com a “estar + gerúndio”. Por fim, no grupo 3, foram produzidas 16 
sentenças veiculadoras de PU, sendo 3 formadas por “ter + particípio” e 13 
por “estar + gerúndio”. 
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Gráfico 1: Quantidade de produções de “ter + particípio” e “estar + gerúndio” veiculando 
PU por grupo etário.



Nos dados analisados, verificamos também uma variação feita por um 
mesmo falante. Ela foi encontrada nos dados de 2 entrevistados do grupo 2 e 
1 do grupo 3. A seguir, temos exemplos dessa variação intrafalante realizada 
por Michel Temer. 

  
(13)  Michel Temer: ‘[...] está havendo um trabalho permanente, houve 

no meu governo e há neste momento por várias vozes, um trabalho em favor 
dos direitos sociais.’  

(14)  Michel Temer: ‘[...] eu sustentava a necessidade inafastável de 
pacificar o país, quando eu digo pacificar o país, dizia e digo agora em várias 
entrevistas que tenho dado.’ 

  
No exemplo (13), temos PU com leitura durativa, visto que situação de 

“haver” pode ser estendida e não tem um ponto final inerente. No exemplo 
(14), ocorre o PU com leitura iterativa, uma vez que situação de “dar” não 
pode ser realizado de forma ininterrupta (ela precisa acabar e recomeçar).  

A seguir, temos dois quadros que mostram a quantidade das produções de 
“ter + particípio” e “estar + gerúndio” associadas aos tipos de leituras do PU. 
Das 6 produções da construção “ter + particípio”, todas tinham a leitura de 
iteratividade, conforme verificamos no quadro (2) abaixo:  

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, jan.-jun. 2021. !38

Quadro 3: Uso das construções “estar + gerúndio” associada aos tipos de leitura do PU.

Quadro 2: Uso da construção “ter + particípio” associada aos tipos de leitura do PU.



Apesar de Mendes (2005) ter encontrado em seu trabalho a construção 
“ter + particípio” associada a leituras de iteratividade e duratividade, nesta 
pesquisa só foram verificadas produções de “ter + particípio” associadas à 
leitura de iteratividade. Como já foi mencionada na seção de pressupostos 
teóricos deste trabalho, essa é a leitura prototípica dessa construção (ILARI, 
2000). Também encontramos a construção “estar + gerúndio” associada à 
leitura de iteratividade, inclusive no grupo 1, no qual não temos produção de 
“ter + particípio”.  

Portanto, ainda que tenhamos poucas realizações de tais construções, a 
partir dos dados obtidos nesta pesquisa, podemos contribuir com a questão 
da marcação a partir da proposição de que parece só haver variação entre as 
construções “ter + particípio” e “estar + gerúndio” nos dados de falantes 
pertencentes ao grupo 3, ou seja, os mais idosos, quando o PU veicula a 
leitura de iteratividade. Além disso, diante de tal variação de uso, a estrutura 
“estar + gerúndio” se mostra como sendo a preferida perante a outra. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente trabalho teve como objetivo investigar a construção não-

marcada para a veiculação de PU, associado ao tempo presente, nas 
produções orais de falantes nativos de PB. As hipóteses que o nortearam 
foram: (i) a forma “ter + particípio” é a marcada no PB quando comparada 
ao “estar + gerúndio” e (ii) a forma “estar + gerúndio” é preferida apenas 
pelos mais jovens. 

Como verificamos, o grupo 1 (o dos mais jovens) não produziu sentenças 
veiculadoras de PU com a construção “ter + particípio”, mas somente com a 
construção “estar + gerúndio”, tanto na veiculação da leitura de iteratividade 
quanto na veiculação da leitura de duratividade. Além disso, encontramos 
variação entre as duas estruturas somente nos grupos 2 e 3, as quais não 
foram motivadas pelo contexto (formal e informal).  

Neste trabalho também encontramos presença de variação realizadas por 
um mesmo falante. Nos dados coletados nesta pesquisa, a construção “ter + 
particípio” só apresentou leitura de iteratividade que é a considerada 
prototípica.  Apesar disso, nos dados obtidos pelos mesmos falantes que 
realizaram tal construção, também foi verificado a forma “estar + gerúndio” 
veiculando a mesma leitura (iteratividade). Por consequência, propomos que 
só há variação (quando há) entre essas duas estruturas para a veiculação de 
PU quando ocorre a leitura de iteratividade porque, somente nesse caso, 
essas construções podem ser intercambiáveis.  
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Logo, a partir da análise dos dados encontrados nesta pesquisa, podemos 
afirmar que a hipótese (i) não foi refutada, pois a construção “estar + 
gerúndio” é de fato a não-marcada quando comparada ao “ter + particípio” 
em grupos em que ainda há variação, dado que essa construção foi a mais 
utilizada pelos falantes dos grupos 2 e 3 para veicular a leitura iterativa. 
Entretanto, a hipótese (ii) foi refutada pois a construção “estar + gerúndio” 
foi preferida por todos os grupos analisados para veicular a leitura de 
iteratividade. 

Com a pesquisa proposta neste trabalho foi possível contribuir para a 
compreensão das construções verbais “ter + particípio" e “estar + gerúndio” 
e sua preferência de uso. Contudo, para obter dados mais relevantes e 
conclusivos, pretendemos aumentar o escopo de análise, ampliando o 
número de entrevistas e de programas de televisão, além de analisar também 
corpus de fala espontânea.  
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RESUMO: O presente trabalho 
l eva em cons ideração uma 
adaptação baseada na escala de 
acessibilidade (ARIEL, 1990) para 
analisar 160 ocorrências de sujeitos 
pronominalmente expressos e nulos 
retiradas de um corpus de língua 
escrita composto por notícias 
publicadas em um jornal popular. 
O objetivo é verificar se a 
acessibilidade toma parte na 
manifestação de sujeito pronominal 
expresso e nulo em português 
brasileiro; para isso, são feitas seis 
possíveis combinações dando conta 
de níveis de acessibilidade (alta, 
média e baixa) e da expressão do 
sujeito (nulo ou pronominal). Por 
fim, os resultados são apresentados 
e discutidos.  

A B S T R A C T : T h e p a p e r 
presented here takes into account 
an adaptation based on the 
accessibility scale (ARIEL, 1990) to 
analyze 160 occurrences of  null 
and overt subjects from a written 
language corpus composed of  news 
published in a popular newspaper. 
The objective is to verify whether 
accessibility is part of  the overt and 
null subject phenomenon in 
Brazilian Portuguese; to do that, 
templates are offered giving 
accessibility levels (high, medium, 
low) and the subject’s expression 
(null or overt). Finally, the results 
are shown and discussed.

mailto:melissaglazzari@gmail.com


.   

INTRODUÇÃO 
Já é dado por uma ampla literatura que o sujeito expresso por pronomes 

opera como regra em português brasileiro (PB) (cf. DUARTE, 1993, 1995 
inter alia). Contudo, sujeitos nulos e expressos pronominalmente parecem 
coexistir na língua, mas não de maneira equivalente. Paredes Silva (2007), 
por exemplo, elucida que o uso do sujeito expresso pronominalmente é 
preferível em contextos informais, como a fala, enquanto a escrita, mesmo 
que de registro próximo ao informal, privilegia a forma nula.  

Em consonância com a discussão que se delineia acerca da distribuição 
entre sujeitos nulos e sujeitos pronominalmente expressos em contextos de 
anáfora, Lazzari (2019) e Othero, Ayres e Lazzari (2020), os quais, inspirados 
por Paredes Silva (2003), analisaram o contexto discursivo de conexão ótima 
(CO) e sua relação com o sujeito nulo em PB.  

Em seu trabalho, Paredes Silva (2003) defende que “a escolha do pronome 
está fortemente correlacionada à não-manutenção do mesmo referente como 
sujeito” (PAREDES SILVA, 2003, p. 104), de forma que “quanto mais 
estreita a conexão entre um referente/sujeito e sua menção prévia, menor a 
necessidade de explicitá-lo, seja por um pronome ou nome (no caso da 
terceira pessoa)” (PAREDES SILVA, 2003, p. 105). 

O exemplo oferecido por Lazzari (2019) e retomado por Othero, Ayres e 
Lazzari (2020) é o seguinte: 

1. Entrevistador: O recheio é tipo um mousse, né?  
L: É, recheio é leite condensado, creme de leite, depende da torta, né, 
mas eu faço com leite condensado, creme de leite, suco de limão, umas 
raspinha(s) de limão, Ø acho que é isso, não tem mai(s) nada. 

Tomando o exemplo, podemos apontar que o primeiro sujeito tópico é 
recheio; na oração seguinte, contudo, a função de sujeito passa a ser ocupada 
pelo pronome de primeira pessoa singular (eu), de forma que não há 
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contexto discurso de conexão ótima entre os dois sujeitos – para que essa 
mudança de sujeito tópico fique clara, usa-se o pronome. Esse contexto, no 
entanto, pode ser verificado na oração seguinte, na qual se tem sujeito nulo 
(Ø acho que é isso, não tem mai(s) nada.) 

Paredes Silva (2003) chama atenção não só para o contexto de igualdade 
de referente, mas também para o plano temporal discursivo. Havendo a 
manutenção do sistema de tempo-aspecto-modo verbal, tem-se um contexto 
favorecedor de conexão ótima (CO), o que pode ser verificado no exemplo 
acima, em que os verbos faço e acho mantêm os mesmos tempo, modo e 
aspecto verbais.  

Os dados oferecidos por Othero, Ayres e Lazzari (2020) dão conta da 
primeira pessoa, tanto plural quanto singular, e são retirados de um corpus 
contemporâneo de língua falada, o LínguaPoA (BATTISTI et al., 2017), 
composto por entrevistas sociolinguísticas transcritas, realizadas entre 2015 e 
2018. De um universo de 1.270 ocorrências analisadas, os números apontam 
para 433 sujeitos nulos (34%), a contrapartida expressa soma 837 (66%), 
percebe-se assim a tendência ao uso de sujeitos pronominalmente expressos 
no contexto estudado - o de língua falada. Conforme hipótese apresentada 
pelos autores, os nulos são mais expressivos em contexto de conexão ótima 
(63,5%), enquanto os expressos são mais frequentes em contextos de quebra 
da conexão ótima (67,8%).  Tais valores podem ser conferidos nos quadros a 
seguir: 

Quadro 1: Sujeitos Nulos vs. Sujeitos Expressos por Pronome 
Fonte: A autora. Adaptado de Othero, Ayres e Lazzari (2020: 4)  

 

Quadro 2: Sujeitos Nulos e suas distribuições 
Fonte: A autora. Adaptado de Othero, Ayres e Lazzari (2020: 4) 
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Quadro 3: Sujeitos expressos por pronome e suas distribuições 

Fonte: A autora. Adaptado de Othero, Ayres e Lazzari (2020: 4) 

Haja vista o que foi exposto, o presente trabalho busca lançar luz aos 
sujeitos nulos e aos expressos por pronome, ao procurar entender como se dá 
a distribuição entre as formas na modalidade escrita da língua – o que será 
abordado oportunamente a seguir. Para tanto, é levado em consideração o 
fator acessibilidade do referente ao se operar uma adaptação da escala de 
acessibilidade proposta por Ariel (1990) dentro do quadro da Teoria de 
Acessibilidade (ARIEL, 1990)  

O texto aqui apresentado se desenrola em três seções: a primeira abarca o 
referencial teórico e traz problematizações acerca do que será investigado; a 
seção de número 2 apresenta metodologia, hipóteses e a análise de dados; 
enquanto a terceira seção dá conta das considerações finais sobre o que foi 
exposto e os possíveis rumos para esta investigação.  

1. REFERENCIAL TEÓRICO 
No tocante à Teoria da Acessibilidade, atribuída sobretudo a Ariel (cf. 

ARIEL, 1990, por exemplo), explora-se a relação entre a resolução da 
anáfora e fatores relativos à memória levando em consideração o estágio 
atual do discurso.   

Dessa forma, sob a luz da teoria, tem-se a noção de que cada expressão 
anafórica codifica algum grau de acessibilidade mental com relação à 
entidade que retoma. Assim, as expressões anafóricas seriam marcadores de 
acessibilidade e constrói-se uma relação inversamente proporcional entre a 
acessibilidade do antecedente e a forma linguística escolhida para retomar 
esse antecedente no discurso. Quanto mais acessível está a informação (o 
referente), menor a possibilidade de essa ser retomada por uma expressão 
altamente informativa. Tomando o oposto: em se tratando de uma 
informação pouco acessível, a forma usada para recuperá-la será mais 
informativa. 

É importante destacar que, quando uma entidade é introduzida no 
discurso, a sua acessibilidade não se mantém estável. Quando se retoma um 
referente através de dada forma anafórica, a forma anafórica tem relação 
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com a acessibilidade do referente naquele momento do discurso, de forma 
que, à medida que outros referentes são introduzidos, a acessibilidade desse 
primeiro irá se modificar. 

Talvez uma das expressões mais conhecidas da teoria seja a seguinte 
representação, a escala de acessibilidade. Apresento a escala abaixo 
conforme colocam Morgado (2012:9) e Ferreira (2018:28): 

Figura 1: Escala de Acessibilidade. 
Fonte: A autora. Adaptado de Morgado (2012:9) e de Ferreira (2018:28). 

O seguinte exemplo  elucida o funcionamento da escala: 1

2. Era uma vez um professor de Linguísticai. Esse professor começou a 
escrever um livro. Mas elei precisaria de ajuda para finalizar o trabalho; 
por isso, Øi pediu ajuda para um colega, companheiro acadêmico de 
outras empreitadas. 

Ao introduzir um referente no discurso, é esperado que seja através de uma 
expressão altamente informativa, nesse caso um professor de Linguística; em 
seguida, esse antecedente é retomado pelo que pode ser considerado através 
da escala um demonstrativo próximo + SN (Esse professor), o que acena para 
um grau maior de acessibilidade; tal forma será retomada adiante pelo 
pronome (ele) e, em seguida, pelo sujeito nulo, nível máximo de acessibilidade.  

 Agradeço ao professor Dr. Gabriel Othero; o material foi fornecido em comunicação pessoal.1
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Em se tratando propriamente de sujeito nulo e sujeito expresso por 
pronome, o objeto de análise deste artigo, pode-se defender que o sujeito 
nulo é idealmente nulo, pois retoma, através da anáfora zero, uma 
informação altamente acessível; a contrapartida expressa pronominalmente 
apresenta um pronome, pois retoma um antecedente menos acessível.  

Retomando a noção de conexão ótima (CO) exposta na Introdução deste 
trabalho, posso destacar que há semelhança e divergência entre o formulado 
por Ariel (1990) e o conceito de CO visto em Paredes Silva (2003), Lazzari 
(2019) e Othero, Ayres e Lazzari (2020). No tocante à semelhança: a ideia de 
acessibilidade parece perpassar a CO quando essa leva em conta que o 
sujeito não é expresso foneticamente por ter uma relação de identidade de 
referente com o sujeito anterior – retoma facilmente um antecedente antes 
mencionado no discurso (vide exemplo 1). Já acerca da diferença, cabe 
apontar que a CO é polarizada para Othero, Ayres e Lazzari (2020) e 
Lazzari (2019), ou seja, a CO é positiva ou negativa, existe ou não existe; a 
teoria de acessibilidade, mais expressamente através da escala, é um 
continuum, há graus possíveis entre os extremos, há níveis possíveis de 
acessibilidade e esse fator influencia na forma do sujeito, se nulo ou expresso 
por pronome.  Acredito, assim, que a escala, ao proporcionar o continuum, é 
mais abrangente para casos duvidosos, que não mostram um grau 
claramente polarizado de acessibilidade quando em análise via CO.  Ou seja, 
enquanto a CO coloca uma relação direta entre sujeito nulo e um grau alto 
de acessibilidade e entre um sujeito pronominalmente expresso e nível baixo 
de acessibilidade, as noções advindas da Teoria de Acessibilidade delineiam 
um continuum e podem nos oferecer uma visão de como o sujeito se comporta 
entre os polos.  

2. METODOLOGIA, HIPÓTESES E ANÁLISE DE DADOS 
2.1 O corpus escolhido 

Acerca do corpus empregado na metodologia desta pesquisa, destaca-se, 
como já dito, se tratar de um corpus de língua escrita. Abordo aqui dados 
retirados de textos de um jornal popular da cidade de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, publicados nos anos de 2010 e 2013, disponibilizados pelo 
CorPop, corpus que reúne textos condizentes com a média de letramento da 
população brasileira (PASQUALINI, 2018).   

Ao adotar a língua escrita, tem-se um discurso planejado, à parte de 
digressões e interrupções próprias da língua falada. Ao pontuar essa 
observação, entretanto, não se coloca a fala como oposta à escrita; aceito a 
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ideia de que ambas se inscrevem em um continuum, o que já foi delineado por 
outros autores (cf. PAREDES SILVA, 2007, por exemplo). 

O estudo apresentado por Paredes Silva (2007) traz como parte do corpus 
textos jornalísticos. Inspirada na visão oferecida pela linguista, cabe pontuar 
que a escrita jornalística não se compõe como um gênero uno; o jornal 
apenas serve de suporte para vários outros gêneros: artigo de opinião, carta 
do leitor, notícia. Com isso, cada gênero abriga uma diversidade de gêneros. 
Em atenção a isso, cabe destacar que foram analisados textos do gênero 
notícia, de forma que podem ser destacadas como particularidades desse 
gênero a predominância de sequências narrativas, a exclusão das primeiras e 
segundas pessoas para que haja o predomínio da terceira pessoa, fato esse 
que está condicionado à construção das sequências narrativas e ao propósito 
de “atender a uma exigência de clareza e informatividade” (PAREDES 
SILVA, 2007).  

Em se tratando de língua escrita, sabidamente distante em alguns aspectos 
das variantes faladas do PB, é interessante mencionar o que traz Duarte 
(2018). O aluno encontra na escola uma gramática que não reflete a 
gramática internalizada que esse traz de casa; há então um certo conflito: 
enquanto dados de análise da língua falada (conferir, por exemplo, o quadro 
1 deste trabalho) constatam que a função de sujeito é preenchida 
majoritariamente por pronomes foneticamente expressos, a gramática 
tradicional evoca formas obsoletas da língua para recomendar o uso do 
sujeito nulo. Com relação a essa situação, Duarte (2018) propõe o seguinte: 

(...) essa aprendizagem do sujeito “nulo” é apenas parcial. Em certos 
ambientes sintáticos, com um antecedente mais distante ou em outra 
função sintática, o aluno (e todos os que escrevem nos mais variados 
meios de comunicação escrita) vai recorrer ao pronome expresso. 

Duarte (2018: 11) 

No que concerne ao trabalho de análise do corpus, foram criadas etiquetas 
para a análise do corpus, que eram atribuídas a cada ocorrência verificada. Os 
dados analisados eram de sujeitos expressos por pronomes pessoais e de 
sujeitos nulos; dessa forma, sintagmas nominais não foram analisados. Os 
dados analisados dão conta de todas as três pessoas do discurso, flexionadas 
tanto em singular quanto em plural; apresenta-se, assim, uma vista ampla das 
ocorrências, sem que se leve em consideração as particularidades 
relacionadas a cada pessoa do discurso.  
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Como já mencionado, os dados não distinguem as diferentes pessoas do 
discurso, já que esse critério não foi levado em consideração em um primeiro 
momento. Sobre o contexto verbal, destaca-se que foram levadas em 
consideração formas verbais finitas.  

2.2 Alta, Média e Baixa Acessibilidade  
Em se tratando do fator acessibilidade do referente e com relação à já citada 

escala de acessibilidade (ARIEL, 1990), levei em consideração que os 
pronomes reflexivos, clíticos e tônicos se localizam em níveis mais baixos de 
acessibilidade com relação ao pronome zero, que está em um grau máximo 
de acessibilidade. Dessa forma, operei uma espécie de recorte para chegar à 
seguinte formulação: 

 

Figura 2: Relação entre Acessibilidade e expressão do pronome na função de sujeito. 
 

	 A alta acessibilidade se refere à manutenção da função de sujeito com 
identidade de referente, conforme o exemplo abaixo, retirado do corpus 
explorado: 

3. Dois homensi entraram no ônibus que faz a linha Guaíba-Porto 
Alegre, Øi disseram para os passageiros abaixarem as cabeças e Øi 

atiraram em um jovem. 

Nas duas ocorrências de sujeito nulo, destaco a alta acessibilidade já que a 
anáfora zero que ocupa a função de sujeito recupera facilmente o sujeito 
principal “dois homens”. É pertinente pontuar a relação que as estruturas 
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coordenadas têm com esse contexto: já é dado que essas construções 
favorecem o nulo de forma que mesmo em língua ditas não pro-drop o sujeito 
é nulo. Defendo aqui que esse fenômeno pode ser relacionado com a alta 
acessibilidade verificada entre os sujeitos, ou seja, a coordenação é um 
contexto de alta acessibilidade por excelência.  

A média acessibilidade constitui-se na mudança de função sintática ou 
através de uma distância estrutural maior, o que coloca outros referentes no 
“caminho”, prejudicando uma relação tão clara quanto como a 
exemplificada anteriormente. Tem relação também com a ativação do 
referente, encarada aqui nos seguintes termos:  

Construção/Ativação: (estratégia de referenciação) pela qual um 
“objeto” textual, até então não mencionado, é introduzido, passando a 
preencher um nódulo (“endereço” cognitivo, locação) na rede conceitual 
do modelo de mundo textual: a expressão linguística que o representa é 
posta em foco na memória de trabalho, de tal forma que esse “objeto” 
fica saliente no modelo.  

Koch; Penna (2011) 

Tais critérios podem ser vistos a seguir, o exemplo é também do corpus.  

4. O filho mais velhoi, Jhonattan, 13 anos, já não está mais na fase de 
brincar, mas nem por isso Øi deixou de acompanhar a mãe. Enquanto 
a irmã caçula passava de um brinquedo para o outro, elei contou como 
homenageou Roselaine no início do domingo.  

O sujeito destacado (ele) retoma um sintagma nominal (SN) explícito 
anteriormente (O filho mais velho), que aparece com retomada anafórica nula 
na oração seguinte (Øi deixou de acompanhar a mãe). Contudo, no período 
seguinte à oração mencionada, há a ocorrência de outro referente na função 
de sujeito (a irmã caçula). Sabemos que o pronome ele retoma o primeiro SN 
na função de sujeito, entretanto a ocorrência do segundo SN na função de 
sujeito “quebra” parcialmente a acessibilidade, mas a informação está ativa, 
está disponível no discurso e é recuperada pelo pronome. Além disso, caso 
tivéssemos um sujeito nulo (Ø contou como homenageou Roselaine no início 
do domingo.), haveria ambiguidade já que o SN a irmã caçula poderia ser 
interpretado na função de sujeito se essa função não fosse ocupada 
explicitamente pelo pronome ele. 
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Ainda com relação a esse exemplo, cabe mencionar que a distância 
estrutural já é tratada por Ariel (cf. ARIEL, 2001, apud LUEGI, 2012, por 
exemplo) como tendo influência no fator acessibilidade. Não se trata do 
número de palavras que há entre a informação e a anáfora que a retoma, 
mas sim de quantas funções sintáticas são instauradas nesta trajetória; 
podemos ilustrar isso com o exemplo 4 o SN a irmã caçula ocupa a função de 
sujeito de uma oração aumentando a distância estrutural entre o pronome ele 
e o seu referente, o que faz com que a acessibilidade caia, favorecendo o 
emprego do pronome foneticamente expresso.   

Acerca da mudança de função sintática, mencionada anteriormente como 
condicionante da média acessibilidade, destaco a seguinte ocorrência retirada 
do corpus:  

5. O julgamento de Claudiomir Silva Furtadoi foi suspenso para que 
seja realizado exame de sanidade mental no réu.  Elei é acusado de 
tentar matar Cleuton Silva dos Santos. 

Aqui o pronome ele, usado na função de sujeito, faz referência à 
informação que antes ocupava a função de complemento nominal ((de) 
Claudiomir Silva Furtado). Temos, portanto, mudança de função sintática; é 
como se o pronome fosse usado para que a informação “inaugurasse” tal 
função.  

 Por fim, a baixa acessibilidade na função de sujeito pode ser apontada 
quando há uma distância estrutural grande – maior do que a verificada em 
nível médio de acessibilidade – entre o pronome referencial – nulo ou 
expresso – e seu antecedente. Algumas ocorrências envolviam também a 
mudança de função sintática.   

6.  Também vizinha do problema, Roselaine Ramos Goulart, 41 anos, 
mora em um lugar mais grave: em frente à árvorei. Colega de profissão 
de Rosane, ela garante que suas reclamações começaram antes, no dia 
12 de abril.  
– Se elai cair, será por cima da minha casa – aponta Roselaine. 

	  
	 Conforme fica ilustrado pelo exemplo supracitado, o pronome expresso 

ela recupera a árvore, informação que ocupa outra função sintática diferente 
da de sujeito; além disso, entre essa informação e o pronome que a recupera, 
há outro referente: o pronome ela recupera Roselaine Ramos Goulart, o que 
aumenta a distância estrutural.  

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, ago.-dez. 2020. !51



2.3. Hipóteses  
Com relação às hipóteses que se busca comprovar neste trabalho, destaco 

serem as seguintes: 

1. Haverá um elevado número de sujeitos nulos em comparação com 
os sujeitos expressos pronominalmente dada a natureza do corpus, 
haja vista que os dados são provenientes de um corpus de língua 
escrita, modalidade que privilegia construções com sujeitos nulos; 

2. Os sujeitos nulos serão maioria em contexto de alta acessibilidade; 
3. Os sujeitos pronominais expressos estarão em maior número 

distribuídos entre os níveis de média e baixa acessibilidade. 

2.4. Discussão dos Resultados 
Ao lançar luz apenas aos valores obtidos para sujeitos expressos por 

pronomes e sujeitos nulos, obtém-se o seguinte quadro: 
 

Quadro 4: Sujeitos nulos vs. Sujeitos expressos por pronomes. 
 

	 A hipótese I previa um elevado número de sujeitos nulos e um número 
menor para os sujeitos pronominalmente expressos, o que pode ser verificado 
conforme os dados do quadro 4 – o sujeito nulo (107 ocorrências) é tido 
como preferencial e privilegiado na modalidade escrita e, com relação a isso, 
soma mais ocorrências do que a contrapartida expressa por pronome (53 
ocorrências). 

Levando em consideração o fator acessibilidade e a forma do sujeito, é 
possível oferecer o quadro a seguir. Chamo atenção para a coluna etiqueta: 
cada ocorrência de sujeito nulo ou expresso por pronome verificada no 
corpus recebia uma etiqueta para posterior contagem e análise, as etiquetas 
foram criadas ao se operar as seis combinações possíveis levando em 
consideração alta, média e baixa acessibilidade e a forma de expressão do 
sujeito, se nulo ou pronominalmente expresso. Os exemplos oferecidos foram 
retirados do corpus em análise.  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Quadro 5: Resultados da análise de corpus.



Em se tratando do exemplo (7), é evidente se tratar de uma construção 
coordenada, o que, conforme já explicitado anteriormente, assumo como 
condicionante de sujeito nulo pois podemos verificar alta acessibilidade nesse 
contexto. Os sujeitos em contextos semelhantes ao abordado somam 99 
ocorrências. Com relação ao exemplo (8), justificasse o nível de acessibilidade 
como médio já que a clara mudança de função sintática (de objeto para 
sujeito), uma possível justificativa para o uso da anáfora zero é a pouca 
distância estrutural entre o sujeito nulo e o SN (o suspeito) em que está 
ancorado. A contagem das ocorrências semelhantes soma 4. O exemplo (9) 
expressa a baixa acessibilidade já que ocorre a mudança de função sintática e 
outra entidade é inserida no discurso através do SN os bombeiros, aumentando 
a distância estrutural. São 4 ocorrências nesse contexto.  

Acerca dos sujeitos expressos pronominalmente, posso destacar que (7) e 
(10) estão em contexto semelhante: o de coordenação e, consequentemente, o 
de alta acessibilidade, contudo, a forma foneticamente expressa do pronome 
pode ser justificada pela construção usada pelo redator do trecho. Através de 
um estudo da língua falada, Ayres (2021) propõe que é uma tendência da 
língua não permitir que o verbo ocupe a primeira posição na oração, o que 
abriria margem para o uso do pronome expresso na função de sujeito e 
evitaria o sujeito nulo. Cabe lembrar que os textos analisados aqui são parte 
de um jornal popular, não é esperado, portanto, que os leitores do jornal 
tenham um nível alto de escolaridade, de forma que a escrita será mais 
próxima à fala para que seja compatível com o nível de instrução do leitor; 
pode-se sugerir, assim, que se trata de uma transposição de um fenômeno da 
fala para a escrita.  

Ainda tendo em vista esse exemplo, cabe relembrar a expectativa da 
gramática quanto à realização de construções anafóricas: inicia-se pelo nome 
(SN, nesse caso, estudante), passa-se ao pronome (nesse caso, ele) e tem-se fim 
na anáfora zero, que não é realizada nesse exemplo. São 22 as ocorrências de 
sujeitos pronominalmente expressos em contexto de alta acessibilidade. 

Com relação aos exemplos (11) e (12), pode-se apontar em (11) o aumento 
da distância estrutural entre o pronome referencial (ela) e o SN retomado 
(Rosane). Ocorrências nesse contexto somam 25. Já em (12), há uma distância 
estrutural maior e a mudança de função sintática, o pronome a gente, usado 
na fala da entrevistada retoma a informação contida na expressão mulheres da 
comunidade, que antes não ocupava a função de sujeito, tal contexto é 
verificado em 6 ocorrências. 
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Retomando as hipóteses anteriormente apresentadas, é possível confirmar 
a hipótese II – a qual previa que, dentre os sujeitos nulos, a maior contagem 
seria daqueles com alta acessibilidade. O resultado pode ser conferido a 
seguir:  

   A hipótese III dava conta dos sujeitos pronominalmente expressos, os quais 
estariam majoritariamente em contexto de média ou baixa acessibilidade. Os 
dados estão expostos no seguinte quadro e apontam que a hipótese pode ser 
parcialmente comprovada, já que não é expressa uma diferença significativa 
entre o número de ocorrências:  
   Acerca dos dados no quadro 7, o que pode se pode apontar é o seguinte: os 

pronomes na função de sujeito em baixa acessibilidade somam 6 ocorrências 
(em contextos de média acessibilidade, foram encontradas 25 ocorrências); o 
baixo número pode se justificar pelo fato de que a perda da acessibilidade de 
um referente implica a sua retomada por formas mais informativas (por 
exemplo, SNs), as quais não foram levadas em consideração neste trabalho. 
O mesmo raciocínio se aplica aos sujeitos nulos em baixa acessibilidade (vide 
quadro 6); a forma nula recupera, necessariamente, informações altamente 
acessíveis, o que fica expresso pelo alto número de ocorrências nesse 
contexto. 

Os sujeitos pronominais expressos em contextos de média acessibilidade se 
mostram mais frequentes (25 ocorrências). Parece ficar delineado assim que a 
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Quadro 7: Distribuição dos sujeitos pronominais expressos

Quadro 6: Distribuição dos sujeitos nulos nos níveis de acessibilidade



média acessibilidade é o limiar entre o pronome e formas mais informativas; 
sujeitos nulos são produtivos em alta acessibilidade, sujeitos pronominais 
podem ser em alta ou de média acessibilidade. Ressalto que o recorte 
proposto aqui a partir da escala de acessibilidade (ARIEL, 1990) leva em 
consideração a parte mais elevada da escala, trabalha-se muito próximo ao 
polo de máxima acessibilidade – onde estão as formas anafóricas nulas ou 
pronominais. Não é esperado que pronomes apareçam na função de sujeito 
em contextos de baixa acessibilidade, conforme elucidam os dados 
apresentados.  

O número de sujeitos pronominais expressos em contextos de alta 
acessibilidade pode ser justificado por conta de uma propriedade da 
gramática do PB, que parece seguir uma tendência de manifestação fonético-
morfológica dos sujeitos pronominais, o que acena para a perda do princípio 
evite pronome (cf. DUARTE, 1993, 1995) e também para a alteração do 
estatuto da língua – de língua tipicamente pro-drop passa a ser uma língua de 
sujeito nulo parcial (cf. HOLMBERG; NAYUDU; SHEEHAN, 2009). É 
válido (re)lembrar que trato aqui da modalidade escrita da língua, a qual 
privilegia nulos. No entanto, não parece lícito ignorar essa mudança no 
estatuto da língua; se o pronome na função de sujeito passa a ser mais 
presente na fala, é plausível pensar que esse fenômeno seja lentamente 
transferido para a escrita.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, procuramos verificar a distribuição de sujeitos nulos e 

pronominais expressos em um corpus de língua escrita através do conceito de 
acessibilidade, encarada aqui como dependente da função sintática e da 
distância estrutural entre pronome referencial e seu antecedente, tendo por 
base a Teoria de Acessibilidade (ARIEL, 1990). No tocante às três hipóteses 
apresentadas, pode-se verificar um maior número de sujeito nulos em 
comparação com os expressos por pronome; em se tratando de nulos, a 
maior soma é encontrada no nível de alta acessibilidade; os sujeitos 
pronominais expressos se distribuem sem variação expressiva entre média e 
baixa acessibilidade.  

O que foi apresentado aqui reflete apenas um esboço; certamente maiores 
investigações devem ser conduzidas. É necessário, por exemplo, aumentar o 
número de ocorrências analisadas para que se tenha, de fato, tendências 
gerais da língua; o mesmo raciocínio deve ser aplicado a corpora que tragam 
outras modalidades da língua, como, por exemplo, a língua falada e, ligado a 
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isso, as diferentes pessoas do discurso poderiam ser discriminadas para que 
seja possível comparar e perceber as particularidades de cada uma. 
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RESUMO: O objetivo deste 
trabalho é contribuir para a 
descrição do sistema aspectual no 
português. Mais especificamente, 
pretende-se (1) investigar o uso do 
presente simples e da perífrase 
progressiva veiculando aspecto 
imperfectivo habitual no português 
do Brasil e (2) investigar o uso do 
presente simples e da perífrase 
progressiva veiculando aspecto 
perfect no português do Brasil. 
Parte-se das seguintes hipóteses: (1) 
o presente simples é utilizado 
preferencialmente em contextos de 
permanência da situação tanto na 

ABSTRACT: The aim of  this 
work is to contribute to the 
description of  the aspectual system 
in Portuguese. More specifically, we 
intend to (1) investigate the use of  
the s imple present and the 
progressive periphrasis conveying 
the habitual imperfective aspect in 
Brazilian Portuguese and (2) 
investigate the use of  the simple 
present and the progressive 
periphrasis conveying perfect in 
Brazilian Portuguese. It starts from 
the following hypotheses: (1) the 
simple present is preferably used in 
contexts of  permanence of  the 
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veiculação do imperfect ivo 
habitual quanto na veiculação de 
perfect e (2) a perífrase progressiva 
é utilizada preferencialmente em 
contextos de transitoriedade da 
situação tanto na veiculação do 
imperfectivo habitual quanto na 
veiculação de perfect. Para 
a l c a n ç a r o s o b j e t i vo s , f o i 
elaborado e aplicado um teste de 
preenchimento de lacuna através 
da ferramenta de formulários da 
Google, constituído de histórias-
a lvo, a fim de ver ificar a 
preferência dos falantes na 
associação entre forma verbal e a 
p r o p r i e d a d e a s p e c t u a l , 
dependendo do contexto – 
transitório ou permanente. A 
análise dos resultados sugere que 
a s h i p ó t e s e s i n i c i a i s s e 
confirmaram em parte, pois a 
natureza do contexto parece 
controlar a escolha dos falantes 
pela forma verbal simples ou pela 
estrutura perifrástica somente 
quando há a expressão do 
imperfectivo habitual. Em relação 
ao aspecto perfect, a natureza do 
c o n t e x t o n ã o a p r e s e n t o u 
relevância na escolha das formas 
verbais, observando-se, apenas, 
uma associação entre o aspecto 
perfect e o presente simples, 
independentemente do contexto.  

PALAVRAS-CHAVE: Aspecto; 
imperfectivo habitual; perfect.

situation both in the broadcast of  
the habitual imperfective and in 
the broadcast of  perfect and (2) the 
progressive periphrasis is preferably 
used in contexts of  transience of  
the situation both in the broadcast 
of  the habitual imperfective as well 
as in the broadcast of  perfect. To 
achieve the objectives, a cloze test 
was developed and applied using 
Google's form tool, consisting of  
target stories in order to verify the 
preference of  speakers in the 
association between verbal form 
and aspectual property, depending 
on the context - transient or 
permanent. The analysis of  the 
results suggests that the initial 
hy p o t h e s e s w e r e p a r t i a l l y 
confirmed, since the nature of  the 
context seems to control the choice 
of  speakers by the simple verbal 
form or by the periphrastic 
structure only when there is the 
expres s ion o f  the hab i tua l 
imperfective. Regarding the perfect 
aspect, the nature of  the context 
was not relevant in the choice of  
verbal forms, observing only an 
association between the perfect 
aspect and the simple present, 
regardless of  the context. 

Keywords: Aspect; habitual 
imperfective; perfect.



INTRODUÇÃO 
Aspecto é uma categoria gramatical responsável por indicar como o 

processo verbal comporta-se no eixo temporal, valendo-se mais do ponto de 
vista ou procedimento de um evento do que com seu momento de 
ocorrência, segundo Comrie (1976: 3). Mais precisamente, podemos dizer 
que o aspecto se subdivide em diversas outras subcategorias, entre as quais 
nos concerne os aspectos imperfectivo habitual e perfect. O aspecto 
imperfectivo descreve a situação internamente, sendo possível visualizá-la por 
dentro de sua estrutura temporal. No que diz respeito ao imperfectivo 
habitual, pode-se dizer que esse aspecto faz referência a uma ação realizada 
como um hábito por um período de tempo. Por sua vez, o aspecto perfect é 
responsável por relacionar um estado a uma situação anterior, sendo uma de 
suas propriedades a continuidade no presente de uma situação iniciada no 
passado. 

Em consonância com as informações apresentadas, o presente trabalho 
tem como objetivo investigar o uso do presente simples e da estrutura “estar” 
+ gerúndio, tratada aqui como perífrase progressiva, veiculando aspecto 
imperfectivo habitual no português do Brasil, bem como investigar o uso do 
presente simples e da perífrase progressiva veiculando aspecto perfect no 
português do Brasil, tendo-se em conta os contextos de permanência e 
transitoriedade da situação. Objetiva-se também conferir se ocorre 
predileção dos falantes da língua por uma ou outra forma verbal a depender 
dos contextos apresentados, de forma a contribuir para a descrição do 
sistema aspectual no português. 

A respeito da estruturação do texto, este trabalho é dividido em cinco 
seções. Na primeira seção, desenvolve-se a fundamentação teórica que dá 
vazão às análises discutidas no decurso do texto, apresentando e aclarando 
conceitos imprescindíveis ao estudo, como os de tempo, aspecto e as formas 
verbais em foco. Na segunda seção, discorre-se sobre a metodologia aplicada 
para se cumprir os objetivos propostos, sendo ela a formulação e aplicação de 
um teste de preenchimento de lacuna em que se pôde verificar a escolha dos 
informantes por uma forma verbal ou outra, a depender do contexto. Na 
terceira seção, apresentam-se as informações coletadas a partir dos resultados 
do teste aplicado, que indicaram a preferência, ou não, pelas formas verbais 
disponíveis. Na quarta seção, faz-se a análise de todas essas informações, que 
resultaram na confirmação parcial das hipóteses. Na quinta seção, retoma-se 
o tema central do trabalho, assim como sua importância e a análise resumida 
dos dados obtidos através da aplicação do teste desenvolvido. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para que se compreenda melhor o presente trabalho, alguns conceitos 

devem tornar-se claros, sendo o principal destes a categoria de aspecto. 
Entretanto, por ser uma categoria ainda pouco conhecida na tradição 
escolar, por exemplo, e, principalmente, por ser frequentemente confundida 
com o conceito de tempo (como categoria gramatical), faz-se necessário que 
se distingam os conceitos um do outro. 

Em vista disso, Comrie (1985: 9) concebe tempo, sob muitas ressalvas, 
como uma expressão gramaticalizada de localização no tempo, isto é, 
compreende que as línguas podem localizar situações temporalmente por 
meio de categorias gramaticais. Desse modo, o autor distingue-o em dois 
tipos: tempo gramaticalizado, em que há uma integração da categoria para 
dentro do sistema gramatical da língua, e tempo lexicalizado, em que há a 
mera integração da categoria para dentro do léxico da língua. 

Já Travaglia (2006: 40) estabelece três sentidos básicos para essa categoria 
gramatical, ao tratá-la como (1) uma categoria verbal, que corresponde às 

épocas (presente, passado e futuro), (2) como flexão temporal, referindo-se, 
assim, à sua morfologia verbal, e (3) como uma conceptualização genérica de 
tempo, inerente ao ser humano. 

Por sua vez, o aspecto, foco deste trabalho, é definido por Comrie (1976: 
3), puramente, como as “diferentes maneiras de se visualizar a estrutura 
temporal interna de uma situação”, em tradução livre, enquanto Travaglia 
(2006: 37) determina cinco facetas imprescindíveis à categoria, elas sendo: (1) 
“a maneira de ser da ação” (2006: 37), (2) “a indicação da duração do 
processo, de sua estrutura temporal interna” (2006: 37), (3) “a indicação dos 
graus de desenvolvimento, de realização do processo, o modo de conceber o 
desenvolvimento do processo em si” (2006: 37), (4) “aspecto envolve 
tempo” (2006: 38) e (5) “aspecto é definido como marcador de oposições 
entre certas noções ou de noções simples: término/não-término, início, 
resultado, etc.” (2006: 38). Em virtude, pois, dessa sua conexão com o tempo, 
origina-se a má interpretação. 

Tempo, portanto, é uma categoria dêitica, ou seja, localiza situações no 
tempo, geralmente com referência ao momento presente, mas também com 
referência a outros momentos. O aspecto, todavia, não se vale por relacionar 
o tempo da situação com qualquer outro ponto no tempo, mas sim evidencia 
a constituição temporal interna da situação. Pode-se pontuar a diferença 
como uma distinção entre o tempo interno da situação (aspecto) e o tempo 
externo da situação (tempo). 
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No que diz respeito aos tipos de aspecto, pode-se dizer que essa categoria 
se subdivide em diversas outras subcategorias, entre as quais nos concerne os 
aspectos imperfectivo habitual e perfect, ambos associados ao tempo presente¹. 
Entretanto, a distinção aspectual mais básica e fundamental descrita nas 
línguas é a distinção entre perfectividade e imperfectividade. 

Perfectividade, de acordo com Comrie (1976: 21), refere-se à visualização 
interna de uma situação percebida como um todo, sem considerar 
segmentações quaisquer entre fases ou eventos separados que constituem a 
situação, ao passo que, contrariamente a essa definição, a imperfectividade, 
conceito a ser retomado ainda nesta seção, dá ênfase especial à estrutura 
interna da situação, atentando-se às fases que a constituem. Essa distinção, 
no português, pode ser percebida na análise do contraste entre as formas 
verbais “estudou” e “estudava”. No primeiro caso, a situação de estudar é 
vista como um todo; já no segundo, é vista a partir de suas fases internas. 

Uma vez que a imperfectividade, segundo Travaglia (2006: 83), se 
caracteriza pelas diferentes fases de desenvolvimento de uma situação, abre-
se margem para que se subdivida em mais duas oposições aspectuais: 
imperfectivo habitual, conceito chave em nosso trabalho, e imperfectivo 
contínuo. 

Ao imperfectivo habitual, nas palavras de Comrie (1976: 27), cabe-lhe 
“descrever uma situação que é característica de um período extenso de 
tempo, de fato tão extenso que a situação referida não é vista como uma 
propriedade acidental do momento, mas, precisamente, como um traço 
característico de todo um período”². Observa-se esse aspecto associado ao 
presente no português em (1), em que se utiliza o presente simples. 

(1) Atualmente, corro pela praia. 

Nesse exemplo, encontra-se o advérbio “atualmente”, que indica um 
período de tempo indeterminado, conforme proposto por Travaglia (2006: 
84). 

¹ Sabe-se que tanto o aspecto imperfectivo quanto o aspecto perfect podem se combinar a 
outros tempos, além do presente. Contudo, neste trabalho, faz-se referência aos aspectos 
imperfectivo habitual e perfect associados exclusivamente ao tempo presente. 

² Tradução feita para este trabalho. 
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Já o imperfectivo contínuo expressa ações ou estados incompletos ainda em 
curso em um momento específico, ramificando-se nos aspectos progressivo e 
não progressivo, que se distinguem em suas realizações morfológicas, como 
ocorre respectivamente em (2), com o verbo em sua forma perifrástica, e (3), 
com o verbo em sua forma simples. Em ambos os casos, o imperfectivo 
contínuo encontra-se associado ao presente. 

(2) João está estudando agora. 

(3) João estuda agora. 

É interessante notar, no português, a possibilidade de também se utilizar a 
perífrase progressiva na veiculação do imperfectivo habitual no presente, 
como em (4) a seguir. Assim, observa-se que a noção aspectual de 
imperfectivo habitual não é restrita à forma simples do verbo, já que a noção 
de habitualidade é evidenciada, nesse caso, pelo advérbio “atualmente”, que 
se combina à perífrase progressiva. 

(4) Atualmente, João está estudando para concurso. 

Explicada a categoria de aspecto, observa-se, na figura a seguir, uma 
representação usual das ramificações aspectuais de acordo com Comrie 
(1976: 25), que demonstra a relação entre os tipos de aspecto: 

Figura 1: Classificação das oposições aspectuais  

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, jan.-jun. 2021. !64



Há ainda um terceiro tipo de aspecto central para este trabalho, que não se 
encontra no diagrama apresentado na figura 1, o aspecto perfect³. Para 
Comrie (1976), esse aspecto, diferindo-se dos dois aspectos básicos por não 
fazer referência direta à situação, é responsável por relacionar um estado a 
uma situação anterior. Mais precisamente, define-se o tipo de perfect estudado 
neste trabalho como aquele que indica a persistência no presente de uma 
situação passada (NESPOLI & NOVAES, 2014; NESPOLI & MARTINS, 
2018, NESPOLI, 2018)⁴. A seguir, em (5), (6) e (7), verificam-se exemplos de 
realização no português do perfect através, respectivamente, da perífrase “ter” 
+ particípio, do presente simples e da perífrase progressiva. 

(5) Tenho trabalhado na empresa do meu pai (desde a minha formatura). 

(6) Trabalho na empresa do meu pai desde a minha formatura. 

(7) Estou trabalhando na empresa do meu pai desde a minha formatura. 

Em (6), a forma verbal denota o perfect sem a necessidade de advérbio ou 
expressão adverbial, sendo esse constituinte opcional para a realização do 
aspecto em questão. Já em (6) e em (7), esse aspecto é realizado pela forma 
verbal e pela expressão adverbial "desde a minha formatura", que estabelece 
o início da situação no passado, sendo, nesses casos o constituinte de natureza 
adverbial essencial para a expressão do perfect (NESPOLI & MARTINS, 
2018). 

Neste momento, fica claro que tanto o imperfectivo quanto o perfect podem 
ser realizados por diferentes morfologias do português. Mais precisamente, 
destaca-se, para este trabalho, o uso do presente simples e da perífrase 
progressiva na veiculação do imperfectivo habitual e do aspecto perfect, ambos 
associados ao tempo presente. 

³ Assinala-se aqui que utilizamos o termo perfect, em inglês, uma vez que os aspectos perfect e 
perfeito, este último em português, não dizem respeito à mesma categoria aspectual. 

⁴Destaca-se que essa não é a única propriedade aspectual associada ao aspecto perfect. Esse 
aspecto, dependendo da proposta de classificação adotada, se subdivide em dois tipos, o 
perfect universal e o perfect existencial, sendo apenas o primeiro estudado neste trabalho. 
Dessa forma, as menções ao aspecto perfect, neste estudo, referem-se exclusivamente ao 
perfect universal. 
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Sobre essas formas verbais, faz-se necessária sua descrição segundo os 
gramáticos e os teóricos da língua portuguesa do Brasil. Dessarte, Cunha e 
Cintra (2016: 395), na “Nova Gramática do Português Contemporâneo”, 
largamente utilizada como parâmetro para as grades curriculares do ensino 
brasileiro, embora tratem amplamente das características morfológicas dos 
verbos no presente simples, detêm-se a conceituá-lo meramente como um 
tempo natural, indivisível, que é utilizado para expressar situações que 
ocorrem no momento em que se fala. 

Já a perífrase progressiva, no que lhe concerne, é tratada por Cunha & 
Cintra (2016: 410) tão só como uma locução verbal, constituída por verbo 
auxiliar passível de conjugação conectado a um verbo principal em sua 
forma de gerúndio, tendo como função meramente a indicação de uma ação 
durativa ou continuada, em contraste com a forma simples do verbo. Em 
Ilari (1997) e Castilho (2002), verifica-se que os autores apontam que o verbo 
auxiliar nessa estrutura se torna responsável pela marcação temporal e 
flexional e o verbo principal identifica, necessariamente, o evento ou a ação 
manifesta, caracterizando, ainda, a estrutura perifrástica de todo indivisível, 
uma vez que seus verbos (auxiliar e principal) não podem aparecer 
separados, em posições afastadas. 

Já Maggessy (2014), em seu estudo sobre a ocorrência das perífrases de 
gerúndio, bem como de particípio no português do Brasil, acrescenta que 
uma perífrase é, por definição, um complexo que funciona como uma única 
unidade verbal, carregando tal como o presente simples informações de 
tempo e aspecto, embora segregando-os a cada componente da locução. 

Todavia, como já apontado, apesar de morfologicamente distintas, a forma 
verbal de presente simples e a perífrase progressiva são aparentemente 
permutáveis entre si na expressão do imperfectivo habitual e do aspecto 
perfect. Assim, percebe-se que ambas as formas verbais se combinam, sem 
alteração morfológica, tanto com advérbios/expressões adverbiais que 
expressam aspecto imperfectivo habitual no presente, como “atualmente”, 
quanto com advérbios/expressões adverbiais que expressam aspecto perfect no 
presente, como “desde X tempo”. Essa característica pode ser confirmada ao 
analisarem-se os exemplos a seguir. Nos exemplos abaixo, encontram-se as 
duas formas verbais, acompanhadas cada uma de uma expressão adverbial, 
de modo a indicar cada um dos aspectos mencionados. 
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(8) Atualmente, eu trabalho no açougue. 

(9) Atualmente, eu estou trabalhando no açougue. 

(10) Desde ontem, eu trabalho no açougue. 

(11) Desde ontem, eu estou trabalhando no açougue. 

Nos exemplos (8) e (9), as sentenças iniciam-se pela expressão adverbial 
“atualmente”, utilizada na língua portuguesa para expressar noção aspectual 
imperfectiva habitual no presente. Em (8), o sintagma verbal é constituído de 
um verbo conjugado em sua forma de presente simples e, em (9), o sintagma 
verbal é constituído de uma perífrase progressiva, em que o primeiro verbo é 
conjugado em sua forma de presente simples e o segundo verbo apresenta 
sua forma no gerúndio, invariável. Nota-se em ambos os exemplos a 
permutabilidade entre as formas verbais na expressão do imperfectivo 
habitual. 

Em (10) e em (11), as sentenças iniciam-se pelo sintagma preposicionado 
“desde X tempo”, utilizado na língua portuguesa como uma expressão 
adverbial responsável por expressar noção aspectual de perfect. No exemplo 
(10), o sintagma verbal é constituído de um verbo conjugado em sua forma 
de presente simples, ao passo que em (11) é constituído de uma perífrase 
progressiva, em que o primeiro verbo é conjugado em sua forma de presente 
simples e o segundo verbo apresenta sua forma no gerúndio, invariável. 
Nota-se em ambos os exemplos a permutabilidade entre as formas verbais na 
expressão do perfect. 

Sobre haver permutabilidade ou não entre essas formas verbais, as 
gramáticas tradicionais da língua portuguesa parecem considerar que o uso 
de uma forma em detrimento da outra é meramente uma maneira de 
enfatizar ou não o caráter contínuo de uma ação em relação à linha do 
tempo, uma vez que essa é a distinção feita pelos estudiosos tradicionais da 
língua entre a perífrase progressiva e o presente simples, sendo a primeira 
forma verbal a responsável por conferir essa ênfase à sentença e segunda não. 
No entanto, um exame dos dados em (8-11) nos leva a considerar que, na 
expressão do imperfectivo habitual e do perfect, parece haver essa 
permutabilidade. A fim de verificar se essas formas verbais são 
verdadeiramente permutáveis, parte-se da hipótese de que o presente simples 
é utilizado preferencialmente em contextos de permanência da situação, 
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enquanto a perífrase progressiva é utilizada preferencialmente em contextos 
de transitoriedade da situação 

Esses contextos, parte primordial deste trabalho, referem-se ao que Comrie 
(1976:105) chama de “estado”⁵, isto é, uma noção responsável por indicar 
por quanto tempo um determinado processo verbal ocorre⁶. Assim, o que 
aqui tratamos por contexto permanente da situação faz referência ao “estado 
absoluto” denotado pelos verbos em sua forma de presente simples, 
conferindo, pois, uma noção de imutabilidade a um evento, ou seja, sem 
possibilidade ou com possibilidade muito irreal de mudança. Já o que 
tratamos por contexto transitório da situação faz referência ao “estado 
contingente” denotado pela perífrase progressiva, conferindo uma noção de 
mutabilidade a um evento, ou seja, algo suscetível à alteração. 

Sobre essa noção de estado, é preciso mencionar que, historicamente, a 
ampliação da noção locativa espacial cristalizada no verbo “estar”, como em 
“Estou de pé”, para abarcar semanticamente também uma noção temporal, 
segundo Comrie (1976: 105), abriu espaço para que a antiga cópula “ser” 
passasse a ser utilizada em estruturas predicativas apenas em contextos de 
permanência da situação, como em “Sou feliz”, gerando uma nova cópula, 
ligada a predicativos de valor temporário ou transitório, como em “Estou 
feliz (agora)”. 

Com base nisso, podemos pensar que o verbo “estar”, quando empregado 
como verbo auxiliar, além de quando empregado como cópula, carrega sua 
noção semântica de contingência, isto é, de transitoriedade da situação, para 
a estrutura perifrástica, sendo essa uma característica não prevista pelas 
gramáticas tradicionais. Paralelamente, o presente simples carrega a noção 
de permanência da situação. 

Em virtude de todas as informações apresentadas, o presente trabalho tem 
como objetivo geral contribuir para a descrição do sistema aspectual no 
português. Os objetivos específicos são (1) investigar o uso do presente 
simples e da perífrase progressiva veiculando aspecto imperfectivo habitual 
no português do Brasil e (2) investigar o uso do presente simples e da 
perífrase progressiva veiculando perfect no português do Brasil. 

⁵ Essa noção de estado não faz referência à estatividade, uma das propriedades 
caracterizadoras do aspecto semântico. 

⁶ Entende-se, neste trabalho, que essa noção se refere à extensão temporal da 
situação, que pode ser indicada pelo contexto sugerido na sentença. 
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Parte-se das seguintes hipóteses: (1) o presente simples é utilizado 
preferencialmente em contextos de permanência da situação tanto na 
veiculação do imperfectivo habitual quanto na veiculação de perfect e (2) a 
perífrase progressiva é utilizada preferencialmente em contextos de 
transitoriedade da situação tanto na veiculação do imperfectivo habitual 
quanto na veiculação de perfect. 

2. METODOLOGIA 
Propôs-se neste trabalho um teste de preenchimento de lacuna por meio 

da ferramenta on-line de formulários da Google, o qual foi respondido, ao 
todo, por 75 pessoas, entre homens e mulheres, majoritariamente entre 18 e 
22 anos, pertencentes, em grande parte, ao curso superior. 56% dos 
participantes declararam-se como moradores de Volta Redonda (RJ), 
enquanto os demais, com exceção de um indivíduo morador de outro estado, 
residiam em outras cidades do sul do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, 
para que os resultados seguissem critérios homogêneos, optou-se por 
descartar os participantes que não habitassem no Estado do Rio de Janeiro 
(1,4%) e os que não integravam o Ensino Superior (9,5%), restando, no total, 
67 participantes. 

O teste constitui-se de um documento contendo um comando inicial e 24 
histórias simples, subdivididas em 12 histórias-alvo, nas quais se baseiam 
nossas análises, e 12 distratoras, de modo a fazer com que os participantes 
não percebessem o objetivo do teste. As 12 histórias-alvo também se 
subdividem em quatro grupos, cada um apresentando um aspecto associado 
a um contexto. As histórias-alvo, portanto, se subdividem da seguinte forma: 
(i) 3 histórias para a investigação do imperfectivo habitual associado a 
contexto permanente; (ii) 3 histórias para a investigação do imperfectivo 
habitual associado a contexto transitório; (iii) 3 histórias para a investigação 
do aspecto perfect associado ao contexto permanente; e (iv) 3 histórias para a 
investigação do aspecto perfect associado a contexto transitório. 

Essas quatro condições, em que se observam as diferentes possibilidades de 
associação entre o aspecto e o contexto, podem ser visualizadas no quadro 

1 abaixo. Os exemplos utilizados na tabela foram elaborados exclusivamente 
para ilustração das condições, e as formas verbais utilizadas são as previstas 
nas hipóteses. Nota-se que oadvérbio "atualmente" expressa imperfectivo 
habitual e a expressão adverbial "desde X tempo" expressa perfect. Os 
contextos permanente e transitório, por sua vez, podem ser percebidos, 
respectivamente, pela informação relativa ao caráter definitivo ou 
momentâneo da chefia. 
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Quadro 1: As diferentes possibilidades de associação entre aspecto e contexto.  

As histórias-alvo compunham-se todas de três períodos responsáveis por 
indicar, na devida ordem, um fato ou característica de um personagem, uma 
peripécia conectada ao fato anterior e sua consequência direta, contendo 
nesta última uma lacuna que deveria ser preenchida pela forma verbal. Ao 
segundo período, seriam adicionadas informações que indicassem se o 
contexto era transitório ou permanente. Os contextos de transitoriedade/
permanência davam-se em função de termos específicos, indicando se um 
determinado acontecimento era contingente ou absoluto. A título de 
exemplo, numa frase como “Sara sempre bebe demais no final de ano”, o 
termo “sempre” atua de forma a indicar o estado absoluto ao enfatizar o 
hábito de beber da personagem em uma data específica, pontuando que seja 
um fato recorrente e sem final definido. Já numa frase como “o cachorro 
sofreu um leve arranhão”, o termo “leve” explicita que o ferimento é 
insignificante e muito provavelmente sumirá, exemplificando o estado 
contingente. 

O terceiro período das histórias, por sua vez, era responsável por denotar o 
aspecto. A presença de aspecto imperfectivo habitual e perfect dava-se em 
função da presença de advérbios/expressões adverbiais: para o primeiro 
caso, utilizou-se “atualmente”; para o segundo caso, utilizou-se “desde X 
tempo”. 

As histórias distratoras seguiam a mesma estrutura, modificando-se 
somente no tocante à temporalidade verbal, de modo a indicar tempo futuro. 
Dessa forma, tal como as histórias-alvo, constituía -se de um relato passado, 
um fato consecutivo e uma conclusãoprevista para o futuro, indicada por 
meio de uma expressão adverbial de futuro.  
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Ao fim de cada história, encontravam-se três alternativas de resposta com 
o mesmo verbo para serem escolhidas a fim de completar a lacuna, 
organizadas de “a” a “c”, estando o verbo da letra “a” na forma de presente 
simples, da letra “b” na forma de perífrase progressiva e na letra “c” em 
forma de futuro simples. Todas as 24 histórias tinham, portanto, uma 
alternativa distratora. Aos informantes, foi pedido que marcassem uma ou 
mais de uma opção que mais naturalmente completasse a lacuna. 

A seguir, apresentam-se dois exemplos de histórias-alvo extraídas do teste, 
de modo a ilustrar as descrições supracitadas. No exemplo em (13), observa-
se o contexto permanente e o aspecto perfect; no exemplo em (14), observa-se 
o contexto transitório e o aspecto imperfectivo habitual. 

(13) O filho do senhor Adenor ama leitura. Nos seus aniversários, sempre 
ganha muitos 
livros. Desde sua infância, o menino _________ muito. 
a) lê 
b) está lendo 
c) lerá 

(14) O hamster do Luiz finalmente recebeu sua nova bolinha de corrida. 
Entretanto, ele 
sofreu um pequeno corte numa das patas ao estreá-la. Atualmente, o 
animalzinho__________ em outro brinquedo. 
a) corre 
b) está correndo 
c) correrá 

Como último exemplo, em (15) a seguir, encontra-se uma história distratora 
extraída do teste: 

(15) Verônica escreveu um compilado de contos em um ano. Hoje, foi 
convidada a publicá-lo numa revista de literatura moderna. Futuramente, 
seus leitores _________ suas obras. 
a) apreciam 
b) estão apreciando 
c) apreciarão 

Vistos os exemplos de histórias e suas alternativas, esperava-se que os 
participantes assinalassem, nas histórias-alvo, uma das duas ou as duas 
primeiras opções de resposta, estando eles livres para assinalar ambas, caso 
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sentissem que completassem a lacuna de forma natural. Nas histórias 
distratoras, esperava-se que os participantes assinalassem somente a última 
opção. 

3. RESULTADOS 
Considerando tanto os participantes que assinalaram uma única opção de 

resposta quanto os que assinalaram mais de uma no que diz respeito às 
histórias-alvo, o resultado do teste revelou que, do total de lacunas 
preenchidas que diziam respeito ao imperfectivo habitual em contexto 
permanente, em 73% houve a seleção do presente simples e em 44% houve a 
seleção da perífrase progressiva. Entretanto, do total de lacunas preenchidas 
que diziam respeito ao imperfectivo habitual em contexto transitório, em 
49% houve a seleção do presente simples e em 70% houve a seleção da 
perífrase progressiva. 

Por outro lado, do total de lacunas preenchidas que diziam respeito ao 
perfect em contexto permanente, em 85% houve a seleção do presente simples 
e em 30% houve a seleção da perífrase progressiva. Já nos períodos em que o 
aspecto analisado era o perfect em contexto transitório, em 77% das lacunas 
houve a seleção das formas verbais de presente simples e em 47% houve a 
seleção da perífrase progressiva. Abaixo encontra-se um quadro que sintetiza 
essas informações: 

Quadro 2: Resultado do total de lacunas preenchidas em que houve  
seleção tanto de apenas uma forma verbal quanto de mais de uma.  

É preciso mencionar os casos em que mais de uma opção foi tida como 
natural e marcada. Possibilitou-se a marcação de mais de uma opção, de 
modo a verificar se havia de fato uma preferência do participante por uma 
forma verbal. Os resultados revelaram que, do total de lacunas preenchidas 
que diziam respeito ao imperfectivo habitual em contexto permanente, em 
16% houve a seleção de duas ou mais formas verbais. Do total de lacunas 
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preenchidas que diziam respeito ao imperfectivo habitual em contexto 
transitório, em 17% houve a seleção de mais de uma opção. Do total de 
lacunas preenchidas que diziam respeito ao aspecto perfect em contexto 
permanente, em 14% houve a seleção de mais de uma opção e, do total de 
lacunas preenchidas que diziam respeito ao aspecto perfect em contexto 
transitório, em 24% houve a seleção do presente simples. Isso revela que, em 
geral, os participantes parecem optar por uma única forma. 

Além disso, ao analisar apenas os casos em que os participantes escolheram 
como possível uma única opção dentre as três disponíveis, o teste revelou 
que, do total de lacunas preenchidas que diziam respeito ao imperfectivo 
habitual em contexto permanente, em 67% houve a seleção do presente 
simples e em 33% houve a seleção da perífrase progressiva. Do total de 
lacunas preenchidas que diziam respeito ao imperfectivo habitual em 
contexto transitório, em 37% houve a seleção do presente simples, em 62,5% 
houve a seleção da perífrase progressiva e em 0,5% houve a seleção do futuro 
simples. 

Já do total de lacunas preenchidas que diziam respeito ao aspecto perfect em 
contexto permanente, em 82% houve a seleção do presente simples, em 17% 
houve a seleção da perífrase progressiva e em 1% houve a seleção do futuro 
simples. Do total de lacunas preenchidas que diziam respeito ao aspecto 
perfect em contexto transitório, em 70% houve a seleção do presente simples, 
em 29% houve a seleção da perífrase progressiva e em 1% houve a seleção 
do futuro simples. Abaixo encontra-se um quadro que sintetiza essas 
informações: 

Quadro 3: Resultado do total de lacunas preenchidas  
em que houve seleção de apenas uma forma verbal.  

Com base nos quadros 2 e 3, percebe-se (i) que o presente simples parece 
ser preferido para veicular o imperfectivo habitual em contexto permanente 
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e para veicular perfect independentemente do contexto e (ii) que a perífrase 
progressiva parece ser preferida para veicular imperfectivo habitual em 
contexto transitório. Essa observação sugere que o contexto parece ter sido 
decisivo para a escolha da forma verbal na veiculação do imperfectivo 
habitual, em que se confirma a hipótese de utilização do presente simples 
quando o contexto é permanente e da perífrase progressiva quando o 
contexto é transitório. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação ao 
perfect, dado o fato de que, independentemente do contexto, utilizou-se, 
sobretudo, o presente simples. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
A partir dos resultados obtidos, as hipóteses se confirmam em parte, uma 

vez que se chega à conclusão de que ocorre considerável inclinação do 
falante de língua portuguesa por escolher a estrutura de presente simples 
quando lhe é apresentado contexto permanente, esteja ele veiculando aspecto 
perfect ou imperfectivo habitual. Contudo, diferentemente do esperado, a 
estrutura perifrástica é mais escolhida quando estão em conjunto o aspecto 
imperfectivo habitual e o contexto transitório da situação, sendo assim 
privilegiada a forma simples dos verbos em casos em que o contexto 
transitório é acompanhado de perfect. 

É importante destacar dois pontos relevantes quanto à descrição do 
parágrafo anterior. O primeiro diz respeito ao fato de que o panorama 
observado tanto na análise das lacunas que foram preenchidas por uma ou 
mais de uma forma verbal quanto na análise especificamente das lacunas que 
foram preenchidas apenas por uma forma verbal é o mesmo. Sendo assim, 
percebe-se que, ao preferir uma única forma verbal, o falante opta por 
veicular o imperfectivo habitual através do presente simples em contexto 
permanente e através da perífrase progressiva em contexto transitório e por 
veicular o aspecto perfect através do presente simples em ambos os contextos. 

O segundo ponto relevante diz respeito ao fato de que, mesmo preferindo 
o presente simples para a veiculação do aspecto perfect, nota-se que o índice 
de presente simples em contexto permanente é inferior ao índice verificado 
em contexto transitório e o oposto é percebido em relação à perífrase 
progressiva. Essa diferença nos índices pode ser explicada pela própria 
natureza do contexto, em que se esperava a associação mais natural entre 
presente simples e contexto permanente e perífrase progressiva e contexto 
transitório. 
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Em poucas palavras, a natureza do contexto – transitório ou permanente 
– parece controlar a escolha dos falantes do português do Brasil pela forma 
verbal simples ou pela estrutura perifrástica somente quando há a expressão 
do imperfectivo habitual. Em relação ao aspecto perfect, por sua vez, a 
natureza do contexto não pareceu ser decisiva na escolha das formas verbais, 
observando-se, apenas, uma associação entre esse aspecto e o presente 
simples, apesar de haver diferença nos índices das mesmas formas verbais ao 
se comparar os contextos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi possível alcançar os objetivos deste trabalho ao identificar uma 

correlação entre o contexto transitório e a perífrase progressiva e entre o 
contexto permanente e o presente simples na expressão do imperfectivo 
habitual. Assim sendo, confirma-se parte da hipótese (1) e da hipótese (2) 
deste estudo, sendo reformuladas da seguinte maneira: (1) o presente simples 
é utilizado sobretudo em contextos de permanência da situação na 
veiculação do imperfectivo habitual e (2) a perífrase progressiva é utilizada 
sobretudo em contextos de transitoriedade da situação na veiculação do 
imperfectivo habitual. 

Quanto ao aspecto perfect, é preciso destacar que há uma forma verbal 
canonicamente associada a esse aspecto que não foi contemplada nesta 
investigação: a forma verbal composta pelo auxiliar “ter” flexionado no 
presente combinado ao particípio passado do verbo principal (“Eu tenho 
estudado muito”). É possível que uma investigação futura que contemple essa 
possibilidade de expressão do perfect possa elucidar os contextos que 
influenciam a escolha de uma determinada forma verbal na expressão desse 
aspecto. 

A importância do tema estudado nesta pesquisa advém primariamente da 
pouca visibilidade dada à categoria de aspecto, em especial na língua 
portuguesa, e segundamente da falta de descrição detalhada acerca dos usos 
das formas verbais de presente simples e perífrase progressiva nas gramáticas 
da língua. 
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ABSTRACT: Multimodal texts, 
such as the cartoon, use both 
verba l and the non-verba l 
language, requiring readers to 
read more thoroughly in order to 
understand the text. In this textual 
genre, the cartoonist, in a critical 
and sometimes humorous way, 
positions himself  on topics of  
public interest, using a persuasive 
speech. In the present work, we 
aim to analyze the cartoon as an 
instrument that facilitates the 
development of  critical literacy, 
based on the theme of  violence 
against women. Our hypothesis is 
that the reflec t ion on the 
languages used, as well as the 

R E S U M O : O s t e x t o s 
multimodais, como a charge, 
utilizam a linguagem verbal e a 
não verbal, exigindo dos leitores 
uma leitura mais aprofundada, 
para o entendimento do texto. 
Nesse gênero textual, o chargista, 
de forma crítica e, por vezes, 
humorística, posiciona-se sobre 
temas de interesse público, 
utilizando um discurso persuasivo. 
No presente trabalho temos como 
ob je t ivo ana l i sar a charge 
enquanto instrumento facilitador 
de desenvolvimento do letramento 
crítico, a partir da temática da 
violência contra a mulher. Nossa 
hipótese é de que a reflexão sobre 
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as linguagens utilizadas, bem 
como a observação do texto e as 
i n f e r ê n c i a s a d v i n d a s d o 
conhecimento de mundo podem 
evidenciar, nas charges analisadas, 
a violência sofrida por muitas 
mulheres, principalmente, no 
momento atual de isolamento 
d e v i d o à p a n d e m i a d a 
C OV I D - 1 9 , p o s s i b i l i t a n d o 
semelhante trabalho em sala de 
aula, a fim de favorecer o 
desenvolvimento do letramento 
crítico dos alunos e influenciar a 
sua postura humanitária dentro e 
fora da sala de aula. A pesquisa é 
bibliográfica, tendo como aporte 
teórico autores como Kleiman 
(2010), Pedrosa (2018), Marcuschi 
(2008), Saffioti (1987) entre outros. 
O corpus da pesquisa é composto 
por duas amostras do gênero 
propos to, sobre a re fer ida 
temática, as quais analisaremos, 
u t i l i z a n d o a a b o r d a g e m 
qualitativa, buscando no contexto 
conhecimentos que auxiliem a 
construção do significado do texto. 
Os resultados mostraram que o 
gênero charge é um importante 
instrumento para a formação de 
le i tores cr í t icos, levando a 
reflexões que podem auxiliar o 
aluno nos conhecimentos escolares 
e, sobretudo, sociais.  

PALAVRAS-CHAVE: letramento 
crítico; gênero charge; violência 
contra a mulher.

as the observation of  the text and 
the inferences arising from the 
knowledge of  the world may 
show, in the cartoons analyzed, 
the violence suffered by many 
women, especially in the current 
moment of  isolation due to the 
p a n d e m i c . o f  C OV I D - 1 9 , 
enabling similar work in the 
classroom, in order to favor the 
development of  students' critical 
literacy and influence their 
humanitarian stance inside and 
outside the classroom. The 
research is bibliographic, having 
as theoret ical contr ibut ion 
authors such as Kleiman (2010), 
Pedrosa (2018), Marcuschi (2008), 
Saffioti (1987) among others. The 
research corpus consists of  two 
samples of  the proposed genre, on 
the referred theme, which we will 
analyze, using the qualitative 
approach, searching in the 
context for knowledge that helps 
to construct the meaning of  the 
text. The results showed that the 
charge genre is an important tool 
for the formation of  critical 
readers, leading to reflections that 
can help the student in school 
and, above all, social knowledge. 

KEYWORDS: critical literacy; 
genre cartoon; violence against 
women.



INTRODUÇÃO 
O conceito de letramento vem sendo alvo de muitas discussões, na 

atualidade, suscitando várias reflexões, entre elas, a de que há variados 
letramentos e que eles não são restritos à escola, mas ocorrem em todas as 
esferas sociais. Nesse sentido, a instituição de ensino precisa determinar a 
perspectiva de letramento que adota, para direcionar as práticas 
pedagógicas.  

Desconsiderar a bagagem que o aluno possui quando chega à escola é o 
maior erro no processo de letramento. Um trabalho que pense nas práticas 
sociais do indivíduo participante do processo educacional, aproxima-o da 
aprendizagem significativa e desenvolve o seu senso crítico. Pensando nisso, 
destacamos os gêneros textuais, como elementos não só fundamentais, mas 
indispensáveis nesse percurso. 

Esse trabalho tem como objeto de estudo a charge, por ser um gênero que 
os alunos costumeiramente têm contato, principalmente nas mídias digitais, 
nos livros didáticos e em outras tecnologias da educação. É um tipo de texto 
que traz o humor como recurso para a crítica social, mas nem sempre esse 
humor é risível; ele pode ser sério e denunciar situações absurdas que 
ocorrem na sociedade. 

Nesse contexto, escolhemos duas charges sobre a temática “A violência 
contra a mulher”; nelas, analisamos como esse problema é explorado, 
demonstrando a importância de se trabalhar com esse gênero e com 
temáticas problematizadoras, na sala de aula, em busca de desenvolver o 
letramento crítico dos estudantes nas diversas situações cotidianas. 

Esse trabalho se justifica pela necessidade de mostrar que temas reais e 
problematizadores fazem parte do dia a dia dos alunos e podem ser 
trabalhados em sala de aula; essas leituras porém, exigem do professor 
habilidade e desprendimento de suas convicções, para proporcionar a 
interação do aluno e a exposição de seus pensamentos, ensinando, 
naturalmente, a respeitar o posicionamento do outro. Esse diálogo com o 
texto e com o outro pode levar o aluno ao desenvolvimento crítico e ao 
entendimento do que está acontecendo ao seu redor. 

Além de trabalhar com questões escolares, como desenvolvimento da 
habilidade de leitura para a compreensão textual, é necessário destacar que a 
leitura da charge envolve duas modalidades, a verbal e a não verbal, para as 
quais os conhecimentos devem ser ativados, relacionando essas duas a favor 
da compreensão dos sentidos. 

Nessa pesquisa, tomamos como norte, a seguinte problemática: o ensino a 
partir do gênero charge favorece o desenvolvimento do letramento crítico? 
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Em busca de responder esse questionamento, nosso objetivo é analisar a 
charge enquanto instrumento facilitador de desenvolvimento do letramento 
crítico. Para isso, realizamos a análise de duas charges sobre a temática “A 
violência contra a mulher”, para mostrar o quanto o estudo de charges 
favorece o desenvolvimento do letramento crítico. 

A pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativo. Foi realizada, dessa 
maneira,  a partir de leituras da fortuna crítica e análise das charges, 
considerando seus elementos verbais e não verbais. Como aporte teórico, 
utilizamos autores como Kleiman (2010), Pedrosa (2018), Marcuschi (2008), 
Saffioti (1987) entre outros. 

Temos como hipótese que a relação dos elementos verbais e não verbais, 
presentes nesse tipo de texto, e a análise dos implícitos e explícitos podem 
direcionar o olhar mais apurado do leitor em relação a diversos textos e 
situações sociais. Contudo, para o trabalho em sala de aula, é importante 
escolher temas de conhecimento amplo, para que os alunos possam ativar 
seus conhecimentos prévios, em busca da construção dos sentidos do texto. 

O trabalho está organizado em três seções. Na primeira seção, abordamos 
a temática dos letramentos críticos dentro e fora do ambiente escolar; na 
segunda seção, discutimos sobre a formação do aluno leitor e como o gênero 
charge pode ser articulado nesse processo; a terceira seção, dividimos em 
duas subseções, nas quais falamos, brevemente, sobre o tema das charges e a 
sua repercussão, destacamos a nossa metodologia, expomos e analisamos o 
corpus. Por fim, seguimos com as nossas conclusões em relação à pesquisa. 

1. O LETRAMENTO CRÍTICO DENTRO E FORA DA ESCOLA 
O conceito de letramento tem redirecionado as práticas de ensino de 

leitura e escrita na sala de aula. Esse conceito é tradicionalmente comparado 
ao conceito de alfabetização, seja com o sentido de completude ou 
dicotomia. Ambos os sentidos são diferenciados, entretanto, um não anula a 
importância do outro.  

A alfabetização está direcionada ao saber ler e escrever, conhecer as letras, 
sílabas, palavras, frases e, por fim, os textos. Esse processo de codificação e 
decodificação é de fundamental importância para a aprendizagem dos 
alunos.  

O letramento não se restringe ao ambiente escolar, acontece dentro e fora 
da escola e continuamente, pois é um processo construído socialmente nas 
atividades do dia a dia, portanto é muito mais amplo que a alfabetização. 
Assim sendo, não basta apenas conhecer as palavras, mas também saber 
reconhecer os sentidos que elas têm nos variados contextos.  
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Como observamos, ambos os termos possuem destinações diferenciadas, 
mas, nem por isso, um anula a importância do outro. Parafraseando as 
palavras de Pedrosa (2018), destacamos que os sentidos desses conceitos são 
distintos, mas os dois fazem parte da linguagem, sobretudo, na leitura e 
produção de textos, cada um com seu enfoque. 

Nesse estudo destacamos a relevância do letramento como prática escolar 
e social, que favorece o desenvolvimento crítico dos estudantes. As práticas 
culturais e identitárias dos alunos devem ser consideradas no processo de 
letramento, nesse sentido, a escola deve ressignificar esses conhecimentos 
para que ocorra uma aprendizagem significativa, interativa, engajadora e 
inclusiva. Kleiman (2010) destaca que o letramento é um processo que vai 
além da escola, é uma prática social. 

As práticas escolares de aprendizagem e uso da língua escrita, ainda 
que “estritamente escolares”, são também práticas sociais (...) 
recontextualizam as práticas com as quais os alunos convivem fora da 
escola, tornando-as mais significativas para eles.  (...) é viável trazer 
os conteúdos considerados relevantes e analisá-los junto com os alunos - 
construção do conhecimento sobre a língua, a partir da prática social.  

Kleiman (2010: 380-381). 

Como visto acima, a autora enfatiza que a escola deve considerar os 
elementos culturais, sociais, econômicos e históricos do seu público, em busca 
de dar a oportunidade de ler e escrever a esses alunos, considerando as suas 
necessidades. Kleiman ainda enfatiza que ler e escrever, não se tratam apenas 
de aprender o alfabeto da língua, mas o funcionamento da língua, em 
situações concretas de uso, discutindo questões relevantes para o convívio 
social, como é o caso da violência contra a mulher. 

Quando falamos em letramento, devemos pensar que esse processo não 
ocorre de uma forma preestabelecida e nem somente de uma única forma. 
Cada pessoa possui uma realidade, um contexto social, político, religioso e 
cultural que não devem ser desconsiderados, porque irão interferir na 
construção do conhecimento e na leitura das coisas e do mundo. 

É preciso, ainda, considerar que nem todos os alunos têm a possibilidade 
de ter contato com a leitura e a escrita em casa, como é o caso de crianças 
com pais analfabetos. Mesmo assim, essas crianças estão envolvidas com 
práticas de letramento, não o letramento didatizado, no qual elas entram 
contato efetivo na escola, mas um letramento de mundo, que as fazem 
conhecer gêneros discursivos que circulam no seu convívio social. 
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Atualmente, a escola tem tentado articular o conteúdo escolar às práticas 
de letramento social, por meio de projetos que relacionam a cultura dos 
alunos às diversas disciplinas escolares, como História, Geografia, 
Matemática, Língua Portuguesa e outras. Esses projetos ocorrem com a 
participação ativa dos alunos e as atividades subsequentes são planejadas de 
acordo com os resultados obtidos e o engajamento desses discentes. 

Retomando à ideia de letramento, destacamos que o termo foi 
primeiramente utilizado, no Brasil, por Kato (1986), segundo Soares (1998, 
p. 39), que buscou na palavra inglesa literacy, uma forma de denominar “o 
resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e de escrita”. Desde 
então, novas nomenclaturas e concepções surgiram, de acordo com a autora, 
procurando adequação ao contexto das mudanças sociais.  

Nesse sentido, temos letramentos, no plural, estabelecendo as várias 
maneiras que o letramento pode acontecer; multiletramentos, ou “formas 
múltiplas de letramento associadas a canais ou modos, como o letramento do computador, o 
letramento visual”, conforme Street (2012: 73); letramentos locais, ou “práticas de 
letramento vernáculas, não institucionalizadas, menos prestigiosas” (cf. BARTON; 
HAMILTON, 2000 apud KLEIMAN, 2010: 388), que condizem com a 
situação das pessoas em estado de vulnerabilidade. 

Os letramentos digitais, que, segundo Marcuschi (2005), são práticas 
advindas do grande avanço tecnológico e das tecnologias de escrita, com 
novos usos linguísticos a partir dos textos; e, com destaque neste trabalho, os 
letramentos multimodais, também, relacionados ao ambiente tecnológico, 
mas não exclusivamente a ele - são letramentos que partem de gêneros 
textuais que articulam mais de uma modalidade da língua. 

Vieira e Silva (2017) refletem sobre o posicionamento de Barton e Lee 
(2015) em relação aos letramentos multimodais, mostrando que o termo 
multiletramentos refere-se aos diversos modos de comunicação que auxiliam 
na construção de sentido; assim, juntamente à escrita e à fala, eles colocam 
outras formas de comunicação presentes no nosso cotidiano, textos que 
articulam as linguagens verbal e visual, a exemplo de imagens, gestos, 
fotografias.  

Com base nessas considerações, analisamos neste trabalho o gênero textual 
charge (texto multimodal), tratando sobre a violência contra a mulher, por ser 
um tema muito conhecido e discutido socialmente, o que pode oportunizar, 
em sala de aula, um trabalho para que o aluno desenvolva a competência 
leitora e, consequentemente, o letramento, interagindo, se apropriando do 
conhecimento e ampliando a capacidade crítica, como veremos na 
sequência. 
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2. A FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR: O GÊNERO CHARGE EM SALA DE 
AULA 

A maior preocupação dos professores, sobretudo os de Língua Portuguesa, 
é planejar metodologias que auxiliem na aprendizagem de leitura e escrita 
dos alunos, considerando as diversas situações sociais advindas desse público. 
Nessa busca, o ensino de leitura e escrita através dos gêneros textuais vem se 
destacando, desde a década de 90, mas passou a ser legitimado somente a 
partir da perspectiva sociointeracionista de ensino, proposta nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNS) (BRASIL, 1998), documento reforçado, 
posteriormente, com a publicação da Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC (BRASIL, 2019), que vem sendo atualizada diversas vezes nos últimos 
anos. 

Muitos pesquisadores começaram a realizar estudos sobre os gêneros 
textuais e a sua aplicabilidade em sala de aula, entre os quais destacamos os 
estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) que propõem um modelo de 
sequência didática para o ensino de gêneros orais e/ou escritos, enfocando 
na aprendizagem e desenvolvimento de leitura, escrita e produção textual. 

No Brasil, um dos grandes pesquisadores da Linguística Textual é 
Marcuschi, com diversos trabalhos publicados na perspectiva do ensino, a 
exemplo do l ivro “Produção textual , anál i se de gêneros e 
compreensão” (2008), texto didático para a compreensão do papel dos textos 
e a sua relação com as situações reais de uso, que se apresentam como formas 
de ação social, que variam de grupo para grupo. 

Os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que podem 
ser utilizadas para o controle social mais variado e, até mesmo, para o 
exercício de poder. Podemos, pois, dizer que são a nossa forma de inserção, 
ação e controle social no dia a dia, nossa forma de estar no mundo.  

Considerando os gêneros como formas de inserção e participação social, 
evidenciamos a importância do ensino de leitura e escrita a partir de 
atividades com essas ferramentas, pois possibilitam um letramento 
centrado nas situações conhecidas e vivenciadas pelos alunos. 

Marcuschi (2008: 161). 

A escolha dos textos para o trabalho com os alunos requer muito cuidado; 
inicialmente, os alunos devem conhecer as tipologias mais simples e, aos 
poucos, o professor poderá introduzir outras mais complexas. Nesse trabalho, 
escolhemos como objeto de análise a charge, por considerar um gênero 
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bastante crítico, que mescla elementos verbais e não verbais em busca da 
construção do sentido. 

A leitura desse gênero textual pressupõe o reconhecimento do que está dito 
no texto, relacionando as várias possibilidades de compreensão e apontando 
a mais contundente. Outro aspecto relevante, é que o desenvolvimento da 
criticidade exige a intertextualidade com outros textos argumentativos, para 
que haja interação nas práticas discursivas (LIMA, 2014). 

Considerando a escola um dos espaços privilegiados de práticas que 
envolvem a oralidade, a escrita e a linguagem multimodal, trabalhar 
com a charge (um gênero eminentemente visual, capaz de suscitar 
críticas e direcionar a outros textos argumentativos) [...] favorece o 
processo de instrumentalização linguística dos alunos para que eles 
interajam dialogicamente em práticas sociais. 

Pereira (2015: 46). 

Ao adotar a charge para os processos de letramento, o professor estará 
direcionando o seu aluno para a prática de leitura, escrita e produção de 
novos textos, dialogando com as críticas expostas nos textos e elaborando 
argumentos que confirmem ou refutem as considerações refletidas na charge.  

Um estudo como o nosso, cujo tema é a violência contra a mulher, por 
exemplo, pode levar o aluno a relacionar os conhecimentos que já possui 
sobre essa temática, reconhecer os sentidos suscitados no texto, tecer 
argumentações sobre essa crítica, refletir sobre o que está sendo criticado, de 
que forma e os elementos visuais que complementam o sentido ou são 
contrários ao que o texto verbal explora, qual foi a época em que o texto foi 
produzido, se essa visão ainda permanece e se o que está explícito nas falas 
dos personagens é realmente a mensagem final, entre outras questões. 

Ao refletir sobre os pontos destacados acima, o aluno está realizando uma 
leitura crítica; ele lê, entende e é capaz de falar e argumentar sobre essa 
temática. Não podemos deixar de considerar que a charge é um gênero que, 
comumente, se utiliza do humor como recurso de crítica e, dessa forma, 
muitos alunos vão à busca apenas dos elementos risíveis, em vez de 
analisarem todos os elementos que compõem esse texto e observarem como 
esses elementos colaboram para o sentido total do texto. 

Para que não ocorram equívocos de compreensão, o trabalho com a 
charge, em sala de aula, necessita de um bom direcionamento do professor, 
que deve ensinar o aluno a fazer uma leitura atenta das imagens, das cores, 
dos diálogos, do tamanho das letras e de outros recursos para, por fim, 
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relacionar esses aspectos ao conteúdo geral que está sendo focado no texto, 
haja vista que o aluno pode deter a atenção apenas às figuras de linguagem 
que causam o humor, quando, na verdade, a intenção do texto não é 
provocar o riso, mas levar esse leitor à reflexão e à criticidade sobre os fatos 
apresentados, como é o caso da violência contra a mulher. 

3. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER COMO TEMÁTICA DE CHARGES 
A violência contra as mulheres é uma manifestação que evidencia, 

fortemente, a desigualdade entre homens e mulheres. Embora seja difícil de 
rastrear a trajetória dessa violência contra o sexo feminino e a sua origem, 
sabemos que durante muito tempo, grande parte dessa violência foi aceita, 
tolerada e legalmente sancionada.  

No século XIX, foi criada a Lei Romana que apoiava a violência contra 
esposas, castigando-as até a morte. Era permitido ao homem punir sua 
companheira, utilizando uma vara, forma de violência que permaneceu na 
Inglaterra e América até o século XX, o que mostra que a história da 
violência contra a mulher é histórica e revela uma sociedade machista e 
patriarcal que perdura até os dias atuais.  

A mulher sempre foi representada como um sexo frágil, limitada aos 
afazeres do lar, uma propriedade a que os homens têm direito de usufruir da 
maneira que achar conveniente. Segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), não existe uma região, país e cultura que a liberdade das mulheres 
tenha sido assegurada de maneira total e eficiente (ONU, 2020).  

De acordo com Guimarães e Pedroza (2015: 4) “entendemos a violência como 
um fenômeno complexo e múltiplo. Pode ser compreendido a partir de fatores sociais, 
históricos, culturais e subjetivos, mas não deve ser limitado a nenhum deles”. A violência 
contra as mulheres se encontra intimamente relacionada a fatores que 
interferem na vida social de todos os indivíduos - do agressor, do agredido e 
de todas as outras pessoas – pois, direta ou indiretamente, são obrigadas a 
expor seus posicionamentos, podendo motivar, ainda, mais violência. 

É bem verdade, que, por medo, vergonha, falta de consciência, em vários 
momentos a violência é camuflada pela própria vítima, que é induzida a 
pensar que foi culpada por aquela atitude do seu companheiro em relação a 
ela. Sendo assim, a violência contra a mulher persiste. E, embora estejamos 
dando destaque à agressão do marido contra a esposa, não podemos deixar 
de evidenciar que isso ocorre de filho contra mãe, de irmão contra irmã, 
vizinho contra vizinha e entre outros. 

A persistência da violência contra a mulher sempre foi um tema muito 
recorrente em nossa sociedade, mas o avanço da tecnologia tornou os casos 
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mais evidentes, a exemplo do caso da farmacêutica cearense Maria da Penha, 
que, tendo sido agredida várias vezes por seu companheiro e sofrido tentativa 
de homicídio, acabou ficando com paraplegia irreversível. O caso teve 
repercussão internacional e, a partir dele, foi criada, em 7 de agosto de 2006, 
a Lei n. 11.340, Lei Maria da Penha tem como objetivo amparar as várias 
mulheres que sofrem algum tipo de violência. Entretanto, pelos motivos já 
elencados, a lei não tem a eficácia desejada (ONU, 2020). 

Acrescentamos, ainda, que há relatos de muitas vítimas dizendo que não 
tiveram o apoio necessário ou que não se sentiram totalmente seguras para 
realizar a denúncia, para que o agressor, de fato, fosse punido por seu ato. 
Podemos afirmar que, se a violência persiste, a lei que deveria cumprir com a 
sua função de proteger as mulheres dos agressores que a cercam é ineficiente.  

A luta contra esse tipo de violência tem passado por várias fases e o 
destaque da mídia é grande, impulsionado pelo grande movimento das 
mulheres, em 1980, em frente ao teatro municipal de São Paulo, com o 
intuito de protestar o alarmante número de casos registrados de violência 
contra a mulher. Em 2020, o movimento completa 40 anos de luta, 
exatamente no mesmo ano em que fomos surpreendidos por uma pandemia 
que mudou drasticamente a vida da população em nível mundial.  

Em março de 2020, começamos a viver de maneira nunca imaginada, 
enfrentando uma pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, desconhecido 
por profissionais da área da saúde. A COVID-19, doença causada por esse 
vírus, é extremamente contagiosa e já matou milhões de pessoas no mundo e, 
o isolamento social exigido para evitar a contaminação entre as pessoas, tem 
evidenciado um alarmante número de vítimas de violência contra a mulher. 

A violência doméstica entre os meses de março e abril de 
2020, durante a pandemia do novo coronavírus, foi 
constatado que os casos de feminicídio no país aumentaram em 
5% em relação a igual período de 2019. Somente nos dois meses, 195 
mulheres foram assassinadas, enquanto em março e abril de 2019, 
foram 186 mortes. Entre os 20 estados brasileiros que liberaram dados 
das secretarias de segurança pública, nove registraram juntos um 
aumento de 54%, outros nove tiveram queda de 34%, e dois 
mantiveram o mesmo índice.  

Ibrahin e Borges (2020: 1, grifos da autora). 

Sabemos que o isolamento social tem afetado o psicológico das pessoas; 
muitas pessoas perderam o emprego, estão enfrentando problemas 
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financeiros, impossibilitando arcar com os compromissos e ocasionando um 
alto consumo de álcool, depressão, aumento do número de suicídios, 
aparecimento de várias doenças de fundo emocional e, como podemos 
observar, nos dados apresentados na mídia, um alto índice de feminicídio, 
demonstrando a extensão dessa triste realidade no Brasil.  

Notamos a diferença alarmante entre 2019 e 2020 em relação ao aumento 
do número de mortes. Houve, também, em alguns estados, uma diminuição 
do acesso aos serviços de apoio às vítimas, como segurança pública e 
assistência social, fato que pode estar relacionado à ausência de denúncias, 
pois os agressores estavam trancados em casa com a vítima, impossibilitando-
as de pedir ajuda dos familiares e vizinhos. O convívio maior entre agressor e 
vítima aumentou, ainda mais, a vulnerabilidade para a mulher, muitas vezes, 
submetida a cárcere privado e tortura, nesse período de isolamento social.  

A violência contra a mulher, temática tratada nesse trabalho, muitas vezes, 
é apenas associada à agressão física, que deixam marcas visíveis na vítima; 
porém existem outros tipos de violência que atingem milhares de brasileiras. 
Ela pode ser compreendida como qualquer ação ou conduta que inflija 
danos físico, sexual ou psicológico à mulher. Pode ser manifestada de várias 
formas e em diferentes graus. 

A Lei Maria da Penha classifica os tipos de abuso contra a mulher nas 
seguintes condutas: violência patrimonial – subtração ou destruição, parcial 
ou total, de objetos; violência sexual – constrangimento a presenciar, a 
manter ou a participar da relação sexual não desejada; a violência física – 
ofensa à integridade ou à saúde corporal da mulher; violência psicológica –
dano emocional ou diminuição da autoestima, prejudicando o pleno 
desenvolvimento da mulher; e violência moral – calúnia, difamação ou 
injúria (ONU, 2020).  

A realidade atual é exposta, de forma explícita, por chargistas, que, na 
maioria das vezes, de maneira humorística, procuram denunciar, através das 
imagens, temas polêmicos e muito incidentes. Na maioria das vezes, abordam 
assuntos com a esperança de, ironicamente, despertar na mente do leitor um 
pensamento crítico em relação à abordagem apresentada.  

Através de sua arte, delineada em traços e cores, esses chargistas 
conseguem expressar a realidade de forma clara e objetiva, capaz de causar 
inquietação no leitor. Entretanto aquilo que não escapa aos olhos do leitor 
não é garantia de mudança de comportamento, em relação a si e ao outro, é 
necessário que a lei seja cumprida, que a mulher receba o apoio merecido,  
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que ela seja respeitada acima de tudo, como mulher e como ser humano, e 
que, em sala de aula, o professor provoque o aluno à análise e discussão de 
textos com temáticas importantes, como é o caso das análises das charges 
sobre a violência contra a mulher, apresentadas na próxima seção. 

3.1 Metodologia 
Nesta pesquisa, inicialmente, adotamos como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, baseada em artigos e livros de autores que abordam o gênero 
charge, o letramento e a violência contra a mulher, pois essas fontes já são 
reconhecidamente do domínio científico (OLIVEIRA, 2007). 

Para a constituição do corpus da pesquisa, selecionamos, no site Tribuna do 
Norte e no Blog Vava da Luz, duas charges, que estão relacionadas à 
violência doméstica enfrentada por milhares de mulheres no mundo inteiro. 
No Brasil, entretanto, essa realidade é veiculada todos os dias nos meios de 
comunicação, apresentando índices muito altos, provavelmente pela condição 
social e cultural das famílias. 

Para a análise dos dados, realizamos uma abordagem qualitativa, por ela se 
mostrar mais colaborativa para atingir os objetivos traçados. Essa abordagem 
busca analisar e interpretar aspectos mais profundos, fornecendo análises 
mais detalhadas sobre as investigações (MARCONE; LAKATOS, 2010). 
Assim sendo, pode contribuir para a interpretação do objeto de estudo, 
levando em consideração a importância desses elementos para a 
interpretação dos leitores de charge.  

3.2. Análise do corpus 
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Figura 1: imagem de uma mulher sofrendo violência física. 
Fonte: Tribuna do Norte, charge de Brum (2020).



A charge apresenta linguagem não verbal e linguagem verbal: duas figuras, 
com imagens semelhantes, entretanto com falas distintas. A imagem é de 
uma mulher, com o olho machucado e a blusa suja de sangue. Em sua 
direção, temos o braço forte, musculoso, provavelmente de um homem, com 
a mão cerrada. Os traços ondulados em volta da mão denotam que ela está 
se movimentando em direção ao rosto da mulher agredida. Notamos que a 
charge apresenta um dos tipos de violência que mais ocorre contra as 
mulheres (a violência doméstica).  

Saffioti (1987) compara a violência doméstica a uma prisão pautada na 
justificativa do gênero, no qual determina que o homem pode agredir e a 
mulher deve suportar; a linguagem verbal, nessa charge, caracteriza, de 
forma clara, a justificativa do agressor para o seu ato e a contribuição da 
vítima para tal fato. 

Do mesmo modo, percebemos que os advérbios de tempo “ontem” e 
“hoje”, demarcam uma manifestação que acontece sempre; essa mulher 
apanhava e continua apanhando do seu companheiro, que a deixa 
extremamente machucada. Esses advérbios marcam, de forma explícita, uma 
sequência temporal que pode ser observada, além de deixar implícito nas 
entrelinhas do texto outro advérbio – amanhã, para que o leitor perceba que 
existe uma violência que ocorre diariamente. O “ontem” está relacionado a 
“a culpa é sua”, revelando um discurso de agressores e machistas, os quais 
procuram sempre um culpado para a ação de violência. Na maioria dos 
casos de violência doméstica, a vítima é sempre caracterizada como a 
culpada pelo agressor, sob a alegação de que foi ela quem provocou, insultou 
e não ficou calada. O chargista, por meio desse texto multimodal, revela que 
o homem, na maioria das vezes, não se considera culpado por agredir a sua 
companheira e faz, ainda, com que a vítima se sinta coagida, com medo de 
denunciar a agressão sofrida. A charge representa uma realidade nítida do 
discurso do agressor e da maneira como a vítima se sente. O “hoje” está 
relacionado a “a culpa é do isolamento social”, pois, diante do cenário de 
isolamento social que estamos enfrentando, devido à COVID 19, foi 
perceptível o aumento de números de agressões domésticas. Se 
“ontem” (lado direito da charge) a culpa era da vítima, “hoje”, agora (do 
lado esquerdo da imagem), a culpa é do isolamento social, o que significa  

dizer que o discurso do agressor sempre está voltado para os fatores externos, 
não tomando para si a culpa de sua atitude agressiva.  
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O chargista destaca a cor vermelha para representar o sangue. A vítima se 
encontra de cabeça baixa, expressando a opressão que ela está enfrentando, 
como se estivesse com vergonha do que está acontecendo. É nítido que essa 
mulher da charge sofre psicologicamente e, com certeza, tem problemas de 
baixa autoestima, depressão e ansiedade. Desse modo, essa imagem 
representa todas as mulheres que são espancadas, não só durante a 
pandemia, mas, às vezes, por uma vida inteira.  

É necessário, portanto, que tenhamos um conhecimento de mundo para 
uma melhor interpretação da leitura dessa charge. Só haverá uma leitura 
crítica se os alunos conseguirem entender a representação dessa charge e 
conhecer um pouco sobre a luta que as mulheres vêm enfrentando em busca 
dos seus direitos. Nessa perspectiva, é importante destacar que, para a 
realização da interpretação da charge, o aluno não precisa ter o 
conhecimento dessa luta de forma ampla, esse conhecimento pode ser 
construído, a partir das discussões provocadas pelas charges.  

Nessa charge, observamos que a linguagem verbal e a linguagem não 
verbal se estreitam para mostrar uma crítica ao que geralmente ocorre, no 
Brasil, quando muitas mulheres vão à delegacia denunciar alguma violência.  

Há duas mulheres. Uma, que parece ser uma policial, veste blusa preta 
com logotipo no peito, calça comprida azul, sapato branco, possivelmente 
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Figura 2: imagem de uma mulher aggredita saindo da delegacia.



uma farda. Usa cinturão escuro, arma na cintura, de óculos, relógio no pulso 
esquerdo, cabelos loiros que estão presos em um rabo de cavalo. 

A outra, de vestido verde (a alça fora do lugar), chinelo de dedo, cabelo 
solto, braço enfaixado, testa com curativo, rosto ferido – como quem foi 
agredida. Ela desce as escadas da delegacia, com dificuldade e com um 
Boletim de Ocorrência (B.O.) na mão. A policial dá dois tapinhas no ombro 
da mulher agredida e fala: “liga não, minha filha, isso é normal”; a charge é 
uma verdadeira acusação de como uma mulher é recebida no local em que 
as pessoas deveriam apoiá-la. A delegacia deveria ser o lugar onde a vítima se 
sentisse segura e protegida do agressor. 

Outra denúncia dessa charge refere-se à classe social e à cor da pele da 
mulher agredida; notemos que a mulher é negra e que os trajes simples 
demonstram uma classe social menos abastada. É claro que se ela tivesse 
outra cor de pele e classe social não seria passível de ser agredida, no entanto, 
o tratamento recebido da policial seria outro. Supõe-se o espanto e a dor da 
mulher agredida, a partir do momento em que ela escuta o que a policial 
falou. Uma mulher que foi vítima de agressão ouvir praticamente um 
incentivo a normalizar a violência sofrida, a esquecer o que aconteceu. É 
notória a falta de apoio e a discriminação que surge a partir das próprias 
mulheres, haja vista a cultura a que estão expostas, de que as mulheres foram 
feitas para aceitar tudo o que seu parceiro propuser, de que devem ser 
subservientes, submissas. Essa charge demonstra que o machismo não vem só 
dos homens, mas que muitas mulheres também possuem discursos e atitudes 
machistas. O chargista mostra claramente que só fazer a denúncia não é 
garantia de que a vítima esteja segura, pois, ainda assim, está correndo risco 
de ser agredida novamente e chegar até a morte. Desse modo, podemos fazer 
duas observações sobre as palavras da policial: Se a policial se refere à vítima 
como minha filha, significa que ela é íntima da mulher agredida, pois muitas 
pessoas utilizam o termo “minha filha”, quando querem expressar um 
sentimento de aproximação. Isso nos faz analisar que comportamento da 
policial é uma tentativa de proporcionar certo contentamento, em que a 
vítima deve se conformar e continuar sendo violentada pelo seu 
companheiro. O “isso é normal” representa um pensamento de milhões de 
pessoas, tanto mulheres como homens, de acharem que ser agredida e 
violentada é algo banal. A policial deixa transparecer o mesmo pensamento 
que familiares, amigos e até desconhecidos têm: é “normal”, “vai passar”, 
“vai mudar”, quando, na verdade, o natural, deveria ser o respeito, não por 
ser mulher, mas por ser humana, como todos os outros. Nessa perspectiva, 
faz-se necessário refletir sobre o motivo de a policial afirmar que a mulher ser 
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violentada é algo normal. A história nos mostra que, desde os períodos 
remotos, as mulheres tinham de ser submissas aos homens, por serem eles os 
provedores da família, que trazem o sustento do lar. Mesmo solteira, na casa 
dos pais a mulher era obrigada a cozinhar, lavar e passar, pois era criada para 
ser dona de casa, muito distante da liberdade das mulheres empoderadas e 
independentes dos dias atuais. 

Para Ibrahin e Borges (2020), a violência contra mulher é, portanto, 
estrutural no país e, tão histórica, que se reproduz de forma automática e 
natural. O preconceito está presente na forma de pensar e agir de muitas 
pessoas, ainda que estas não sejam capazes de perceber tal ação.  

Quando a mulher saía da casa dos pais e casava, muitas vezes, passava a 
ser torturada e reprimida pelo marido. Ainda hoje, existem mulheres que 
utilizam o casamento como uma fuga da realidade em que vivem em suas 
casas. No Brasil, a submissão da mulher é cultural e essa educação é 
transmitida de geração a geração, quando a mãe tira os filhos homens das 
obrigações domésticas; eles podem jogar bolar, falar alto, desenvolvem a 
sexualidade cedo, enquanto as meninas devem cuidar da casa, falar baixo, 
ocultar seus desejos e sentar de pernas fechadas, por exemplo. Esses aspectos 
só reforçam o machismo estrutural com o qual convivemos; são resquícios de 
uma sociedade patriarcal e conservadora, que nos faz conviver com notícias 
revoltantes de violência contra as mulheres. Evoluímos muito nos últimos 
anos, porém ainda não é o suficiente; precisamos educar as próximas 
gerações, ensinando a liberdade financeira às mulheres, a autonomia 
doméstica aos homens e, sobretudo, o respeito a todos. 

Assim sendo, ao trabalharmos em sala de aula, de forma crítica, gêneros 
textuais que abordam temáticas problematizadoras, atuais, como é o caso das 
charges aqui analisadas, estaremos favorecendo o desenvolvimento do senso 
crítico dos alunos e preparando-os para leituras escolares e leituras de 
mundo, além de contribuir para que se tornem pessoas melhores, tratando a 
todos com respeito e humanidade. 

CONCLUSÃO 
Os estudos com os gêneros textuais proporcionam práticas de letramento 

que favorecem o desenvolvimento crítico dos alunos. Isso acontece em 
decorrência de os gêneros serem práticas sociais não apenas escolares, mas 
que, quando incluídos no processo de educação formal, oportunizam aos 
alunos a participação ativa nas atividades desenvolvidas em sala de aula, 
relacionando os conhecimentos que possuem aos conhecimentos científicos. 
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Nosso objetivo com essa pesquisa, dessa forma, foi analisar a charge 
enquanto instrumento facilitador de desenvolvimento do letramento crítico, 
sobre a temática “Violência contra a mulher”, demonstrando que o estudo 
de charges favorece o desenvolvimento do letramento crítico dos alunos e 
influencia a sua postura dentro e fora da sala de aula. 

Para atingir nossos objetivos, mostramos a importância de se trabalhar 
com os gêneros textuais, mais especificamente a charge, no processo de 
letramento, escolhendo um assunto problematizador e atual, sobre o qual os 
alunos podem tecer suas críticas.  

Mostramos que a charge é um gênero crítico, que relaciona o verbal e o 
não verbal em prol da construção dos sentidos do texto e, em sala de aula, 
poderá levar o aluno a refletir sobre os elementos implícitos e explícitos, 
construindo argumentos para ir ao/de encontro da posição que o texto 
direciona. 

Analisamos duas charges que têm como temática a violência contra a 
mulher; nelas, o destaque vai para a violência física, porém, ambas destacam 
situações diferentes. A primeira charge é bastante atual, produzida no 
período de pandemia e mostra que o agressor sempre encontrará motivos 
para agredir a vítima e para se isentar da culpa, transmitindo-a para outrem. 
A segunda charge apresenta a imagem de uma mulher que se retira da 
delegacia, enquanto outra mulher (policial) apresenta um discurso de que 
aquilo era normal. A denúncia dessa charge está atrelada à normatização da 
violência contra a mulher, à ineficácia da justiça e, principalmente, ao 
machismo estrutural. 

Diante disso, podemos inferir que as charges são textos multimodais que 
contêm criticidade, e são fundamentais para o processo de letramento das 
pessoas, pois favorece a reflexão, na medida em que mostra que o humor não 
é apenas um recurso risível, mas denunciativo e que os elementos explícitos, 
por si só, não representam o sentido total do texto. Além de ser necessário 
interpretar a linguagem verbal, é necessário relacioná-las às imagens, ao 
contexto social, político, econômico e ideológico.  

Nossa hipótese foi comprovada, na medida em que pudemos relacionar os 
elementos verbais e não verbais, analisando os implícitos e explícitos para 
discutir a temática da violência contra a mulher de forma mais cuidada, 
relacionando a outros textos e às situações sociais.  

Também, foi possível constatar que análises como as realizadas neste 
trabalho, em sala de aula, poderão surtir mais efeito, ativando mais 
facilmente os conhecimentos prévios dos alunos para a construção dos 
sentidos do texto, quando realizadas em gêneros textuais mais instigantes, 
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como a charge, escolhendo bem o tema, que deve ser de conhecimento 
amplo e atual, para que o aluno já saiba falar algo sobre, cabendo ao 
professor ampliar esse saber. 

Sem mais delongas, concluímos que os profissionais da educação devem 
atentar para o letramento crítico dos estudantes, escolhendo textos que façam 
parte da sua prática diária e que tratem de assuntos sobre os quais os alunos 
possam inferir os seus conhecimentos, pois o letramento, não ocorre apenas 
na esfera escolar, mas no ambiente social, como um todo. Assim, o aluno 
desenvolve sua criticidade e seus conhecimentos, que podem ser utilizados 
em outras esferas, temas e contextos de uso.  
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RESUMO: Entre os diversos 
âmbitos afetados pelo avanço da 
tecnologia, é possível destacarmos 
o educacional. Nesse sentido, as 
tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) têm permeado 
o ensino (especialmente de 
l í n g u a s ) , e v i d e n c i a n d o a 
necessidade de corpo docente 
preparado para trabalhar com 
essas TIC de maneira apropriada. 
Sendo assim, o presente estudo 
argumenta a favor da importância 
da formação de professores 
digitalmente letrados e que 
estejam preparados para lidar com 
a multimodalidade oferecida por 
e s s a s t e c n o l o g i a s e o s 
multiletramentos exigidos para a 

ABSTRACT: The advance of  
technology has caused an impact to 
several areas of  our lives, mainly, to 
the educational context. In this 
w a y , i n f o r m a t i o n a n d 
communication technologies (ICT) 
have been present in education 
(main ly l anguage teach ing ) 
emphasizing the importance of  
teachers to be prepared to work 
with ICT in an appropriate way. 
Therefore, this study argues in 
favor of  helping teachers develop 
digital literacy so they are able to 
deal with the multimodality 
brought by new technologies and 
the mult i l i terac ies that are 
necessary to understand them. 
This paper investigates a context of  
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teacher education where students 
take part of  a compulsory subject 
named ICT and Language 
Teaching during undergraduation. 
The subject was conducted by the 
author of  this study and is here 
analyzed based on the concepts of  
multimodality (van LEEWEN, 
2011), multiliteracies (COPE; 
KALANTZIS, 2009) and digital 
literacy (LEFFA; MARZARI, 
2013). The analysis reinforces 
teachers’ struggles to deal with 
I C T. I t a l s o p r e s e n t s t h e 
importance of  exploring the 
concepts suggested before through 
technologies in order to help 
teachers get to know ICT and 
learn to work with them during 
initial education. 

KEYWORDS: ICT; teacher 
education; digital literacy.

oferecida por essas tecnologias e os 
multiletramentos exigidos para a 
compreensão das mesmas. Para 
isso, foi investigado um contexto de 
formação de professores de línguas 
cujos alunos cursaram a disciplina 
obrigatória TIC e Ensino de 
Línguas, ministrada pela autora 
deste artigo. A condução desse 
curso foi analisada com base nos 
conceitos de multimodalidade (van 
LEEWEN, 2011), multiletramentos 
(COPE; KALANTZIS, 2009) e 
l e t ramento d ig i ta l (LEFFA; 
MARZARI, 2013). A análise 
reitera a dificuldade por parte dos 
professores para lidar com as TIC 
e expõe a importância de explorar 
os conceitos aqui propostos por 
meio das mesmas, a fim de que os 
professores de línguas conheçam e 
saibam administrá-las ainda 
durante sua formação inicial. 

PALAVRAS-CHAVE: TIC ; 
f o r m a ç ã o d e p r o f e s s o r e s ; 
letramento digital. 



INTRODUÇÃO 
Com o avanço da tecnologia e, consequentemente, a diversidade de 

dispositivos móveis com acesso à internet, é cada vez mais comum que 
recursos digitais sejam utilizados para fins profissionais, bem como para 
comunicação interpessoal e, até mesmo, entretenimento. Conforme 
Unsworth (2009) aponta, a internet e as demais tecnologias têm expandido o 
uso de textos multimodais em diversos âmbitos como trabalho, social, 
cultural e educacional. 

Diante desse cenário, é natural, portanto, que ocorram alterações no 
contexto pedagógico a fim de que ele se adeque a essas circunstâncias. 
Professores sentem a necessidade (e a demanda) de acompanhar essas 
mudanças e aplicá-las a suas aulas (LEFFA; MARZARI, 2013). Entretanto, 
inúmeras dificuldades emergem concomitantemente a essa necessidade: 
desconhecimento a respeito dos recursos tecnológicos à disposição, 
dificuldades técnicas em utilizá-los, despreparo pedagógico e, ainda, falta de 
estrutura nas escolas. 

Considerando tais desafios à utilização de tecnologias para fins 
pedagógicos e lacunas na formação de docentes para esse propósito, o 
presente artigo explora questões da formação de professores de línguas no 
que concerne ao uso de tecnologias na/para a sala de aula a partir de minha 
experiência como professora substituta em uma universidade pública do 
estado de São Paulo no curso de graduação de Letras para a disciplina TIC e 
Ensino de Línguas. Para tanto,  analisarei a proposta do curso focando no 
trabalho desenvolvido a partir dos conceitos de multimodalidade, 
multiletramentos e letramento digital.  

1. JUSTIFICATIVA   
Com as constantes inovações tecnológicas e os aprendizes do século XXI, 

conhecidos por fazerem parte da geração Z  , a escola sente, cada vez mais, a 1

necessidade de incorporar as tecnologias no âmbito pedagógico para atender 
a demanda dos alunos, de seus responsáveis e dos materiais didáticos. 

De acordo com Leffa e Marzari (2013), o desafio de inserir os recursos 
tecnológicos na escola é ressaltado pelo despreparo dos professores para 
utilizá-los, pois, para os autores, 

 A geração Z corresponde àqueles nascidos na era de acesso à internet e às TIC. Caracteriza-se 1

pela dependência tecnológica, a facilidade em assimilar informações distintas e uso de novas 
linguagens (BEZERRA et al, 2019).
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...a grande maioria desses profissionais não se sente digitalmente 
letrada, porque, ao longo de sua formação, praticamente não teve acesso 
a práticas de leitura e escrita propiciadas pelos usos do computador e 
da internet. 

Leffa e Marzari (2013: 3) 

Os cursos de licenciatura ofertam poucas (ou nenhuma) disciplinas que 
contemplem TIC e letramento digital. Ainda segundo Leffa e Marzari 
(2013), 

O que se observa, durante a formação do aluno de Letras, é que este 
geralmente recebe um ensino não integrado à realidade das TIC, desse 
modo perpetuando-se o abismo que existe entre teoria (importância da 
inserção da tecnologia no processo de formação de futuros professores de 
Letras) e prática (ausência de práticas pedagógicas inovadoras 
decorrentes do uso das TIC).  

Leffa e Marzari (2013: 5-6) 

Considerando, portanto, as lacunas na formação desses professores no que 
tange ao letramento digital, faz-se necessário repensar a estruturação dos 
cursos de formação de professores e, quando oferecidas, as disciplinas que 
envolvem TIC. Partindo desta problematização, a seção a seguir expõe o 
objetivo norteador do curso de TIC e Ensino de Línguas bem como o 
objetivo deste artigo. 

2. OBJETIVOS 
Tendo em vista os constantes avanços nas TIC e seu impacto no contexto 

escolar, constata-se a necessidade de uma formação que contemple o 
conhecimento e o desenvolvimento das competências necessárias para 
utilizar essas tecnologias em sala de aula. Desse modo, o objetivo ao 
estruturar o curso relatado neste estudo foi organizar e ministrar a disciplina 
de TIC e Ensino de Línguas a fim de promover as habilidades de letramento 
digital dos professores em formação, bem como relacioná-las aos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos, uma vez que a multimodalidade está 
amplamente presente nas TIC e que os multiletramentos se fazem 
necessários para compreensão desse novo formato nos modos de significar. 

Quanto ao objetivo deste artigo, buscou-se observar as lacunas ainda 
presentes no curso para, então, pensar em propostas para as ofertas seguintes 
e suscitar reflexões a respeito do letramento digital na formação de 
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professores. Desse modo, a seção a seguir apresentará a disciplina e o 
contexto no qual foi ministrada. 

2.1 Disciplina TIC e Ensino de Línguas 
Com duração de um semestre (carga total de 60 horas), a disciplina TIC e 

Ensino de Línguas tem como principais objetivos “compreender e ter 
conhecimento sobre as TIC e aplicá-las ao ensino de línguas estrangeiras e 
língua materna” (informação retirada da ementa do curso) . 2

A disciplina é obrigatória e integra o curso de graduação de Letras que 
oferece licenciatura em uma das línguas estrangeiras: Alemão, Espanhol, 
Francês, Inglês, Italiano ou Japonês, em uma universidade pública do estado 
de São Paulo. As características a partir daqui relatadas são condizentes ao 
período em que atuei como professora da disciplina ao ingressar em um  
concurso para professora substituta na universidade no primeiro semestre de 
2018.  

As aulas ocorriam uma vez por semana, com duração de duas horas cada, 
apresentando carga total de 60 horas. As duas turmas (diurno e noturno) 
eram compostas por professores de línguas em formação, a maioria entre 20 
e 30 anos, totalizando, em média, 40 alunos por turma. 

Apesar de a maioria dos estudantes possuírem smartphones, notebooks, 
computadores, entre outros dispositivos digitais, de maneira geral, os mesmos 
eram utilizados para fins pessoais como comunicação e entretenimento, 
principalmente. Desse modo, os estudantes relatavam dificuldade em aplicar 
as tecnologias em sala de aula e, consequentemente, não possuíam uma 
perspectiva crítica a respeito de sua implementação no âmbito pedagógico. 

Tais informações são pertinentes para justificar o perfil inicialmente teórico 
da disciplina, uma vez que os alunos precisariam desse tipo de embasamento 
a respeito das TIC e do ensino de línguas para refletir, de modo crítico, sobre 
suas práticas e, posteriormente, atuar em sala de aula de acordo com as 
habilidades do letramento digital. Por “modo crítico”, compreende-se a 
reflexão sobre as TIC com o propósito de corroborar o uso analítico e 
consciente das mesmas, considerando tanto seu potencial como suas lacunas. 

Sendo assim, o curso foi organizado em três principais etapas: a primeira 
voltada a leituras teóricas e postagens reflexivas por parte dos alunos em 
documentos no Google Drive; a segunda com exposição dos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos por meio da plataforma Padlet  ; e a 3

 Fornecido em documento impresso para a professora da disciplina (autora deste artigo).2

 Disponível em: <https://pt-br.padlet.com>. Em seção posterior, serão apresentados exemplos das 3

atividades realizadas nessa plataforma.
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terceira com apresentação de seminários pelos alunos relacionando o 
conteúdo do curso a um tipo específico de TIC e propondo uma atividade 
pedagógica dentro desse contexto. 

Antes de expor as leituras propostas e as atividades desenvolvidas em sala, 
abordarei, na seção seguinte, os conceitos de multimodalidade, 
multiletramentos e letramento digital, uma vez que todos permearam as 
discussões e, posteriormente, a elaboração dos seminários. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os principais conceitos que embasaram a disciplina ministrada (escopo 

deste artigo) foram multimodalidade, multiletramentos e letramento digital.     
A escolha por esse arcabouço teórico reside na variedade de recursos 

multimodais que as tecnologias digitais oferecem, nos multiletramentos 
necessários para a compreensão desses recursos e no letramento digital em 
uma perspectiva pedagógica visando à formação de professores, no caso, de 
línguas. 

3.1 Multimodalidade  
As inovações nas tecnologias da comunicação transformaram as formas 

discursivas tradicionais, tornando-as multimodais. Dessa forma, segundo 
Cope e Kalantzis (2009: 361) “modos de significar que eram relativamente 
separados se tornam cada vez mais interligados”  . 4

Multimodalidade se refere à ocorrência integrada de vários modos de 
construção/representação da linguagem como linguagem verbal, som, 
imagem (van LEEWEN, 2011). Tais modos são integrados a fim de construir 
significados em interações sociais. De acordo com van Leewen (2011: 668), a 
comunicação é multimodal, ou seja, não é possível compreender 
determinada forma de se comunicar sem considerar os outros modos que 
estão envolvidos em sua construção como, por exemplo, imagens, layout, 
cores, etc. Sendo assim, ainda segundo van Leewen (2011), a 
multimodalidade se tornou um campo de estudo a fim de investigar os 
diferentes recursos modais e como eles integram e interagem em eventos 
comunicativos.  

Se nas formas tradicionais de comunicação como o texto, por exemplo, há 
multimodalidade (cores, fonte, layout, etc.), as novas tecnologias de 
informação e comunicação contemplam, ainda mais, essa diversidade de 

 Todas as traduções foram realizadas pela autora e os originais encontram-se em notas de rodapé. 4

No original “Modes of meaning that were relatively separate become ever-more closely 
intertwined” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 361).
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recursos para construção de significados. Consequentemente, a 
multimodalidade oferecida por esses recursos possibilita, bem como 
demanda, novas maneiras de nos comunicarmos. Desse modo, Cope e 
Kalantzis (2009: 362), propõem uma expansão nas formas de significar que 
estariam contempladas no que eles denominam pedagogia dos 
multiletramentos, explorada na seção a seguir. 

3.2 Multiletramentos 
Novos letramentos surgem a partir das distintas formas de construir 

significados e de nos comunicarmos por meio da multimodalidade 
proporcionada pelas novas tecnologias (COPE; KALANTZIS, 2009). 

Tradicionalmente, a concepção de letramento relacionava-se à capacidade 
de uso de textos escritos. No entanto, com a integração dos novos meios de 
comunicação através das TIC, Cope e Kalantzis (2009) acreditam na 
necessidade do ensino de multiletramentos os quais contemplam, não apenas 
os textos escritos, mas também linguagem oral, representação visual, 
representação auditiva, representação tátil, representação gestual e 
representação espacial. 

Ainda segundo Cope e Kalantzis (2009), cada um desses meios tem seus 
respectivos potenciais representacionais bem como podem expressar a 
mesma coisa de maneiras distintas. De acordo com os autores, “Na teoria dos 
multiletramentos, referimo-nos, especificamente, à alternância de modos 
representacionais para transmitir significados iguais ou semelhantes” (COPE; 
KALANTZIS, 2009: 363) . 5

Para Rojo (2017), multiletramentos dizem respeito à relação entre textos 
multimodais ou multissemióticos atuais (digitais e impressos), que demanda, 
além da capacidade de ler e escrever textos escritos, a compreensão e 
“(re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, vídeos, 
áudio, etc.” (ROJO, 2017: 4). 

A seção a seguir discorrerá sobre o conceito de letramento digital e como 
ele se faz necessário para a formação de professores no cenário de ensino 
atual. 

 3.3 Letramento Digital 
Antes de definirmos o conceito de letramento digital, é importante retomar 

o conceito da palavra letramento. Segundo Soares (2003) “Ao exercício 
efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se Letramento, que 

 No original “In the Multiliteraciestheory, we are referring specifically to the switching of 5

representational modes to convey the same or similar meanings.” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 363)
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implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para 
atingir diferentes objetivos” (SOARES, 2003: 92, grifo da autora). 

Diante das constantes inovações tecnológicas, sentimos a demanda de 
conhecer e, inclusive, manusear os novos recursos que estão cada vez mais à 
nossa disposição. Sendo assim, a expressão letramento digital designa o 
conhecimento de existência e de uso dessas ferramentas tecnológicas. No 
entanto, dentro de um contexto pedagógico, esse termo contempla algumas 
particularidades.  

Na medida em que a tecnologia se mostra cada vez mais avançada e 
acessível, cresce o número de usuários (especialmente crianças e jovens) que 
dominam o uso de dispositivos e plataformas digitais, tais como redes sociais, 
aplicativos, jogos, etc. Consequentemente, há no ambiente escolar, cada vez 
mais, a necessidade de incorporar as tecnologias à sala de aula. Além da 
problemática mais comum da falta de estrutura em muitos desses contextos, 
há, também, a percepção de despreparo da maioria dos professores no que 
concerne ao uso desses recursos (ver LEFFA; MARZARI, 2013). 

Sendo assim, segundo Jenkins (2010, apud LEFFA; MARZARI, 2013), ser 
digitalmente letrado implica na aquisição de habilidades e conhecimento 
para usar e compreender tais recursos de maneira crítica e para produzir 
(aulas, conteúdo, materiais didáticos) por meio deles. 
Leffa e Marzari (2013) ainda reiteram que  

Definir um professor como letrado digitalmente implica, portanto, dizer 
que esse sujeito não apenas (re)conhece os recursos tecnológicos que 
estão à sua disposição, durante sua atuação didático-pedagógica, mas 
principalmente se apropria deles, utilizando-os de forma coerente, 
reflexiva e criativa e, ao fazê-lo, ensina seus alunos a ler e a escrever 
em um ambiente diferente - o digital, que requer novas práticas de 
leitura e escrita, decorrentes da substituição do papel (texto impresso) 
pela tela (texto digital).  

Leffa e Marzari (2013: 4) 

Logo, o letramento digital se faz importante na medida em que prepara 
professores e alunos para que se apropriem  

[...] crítica e criativamente da tecnologia, dando-lhe significados e 
funções, em vez de consumi-la passivamente. O esperado é que o 
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letramento digital seja compreendido para além de um uso meramente 
instrumental.                                                  

Freitas (2010: 340) 

Partindo, portanto, da minha própria experiência como professora e da 
dificuldade relatada pelos alunos deste estudo no que concerne ao uso das 
tecnologias em sala de aula e da necessidade do letramento digital para sua 
formação, o presente artigo apresenta, o trabalho desenvolvido na disciplina 
de TIC e Ensino de Línguas no curso de Letras de uma universidade pública 
do estado de São Paulo. 

A seção a seguir destina-se a relatar e justificar as atividades desenvolvidas. 

4. ATIVIDADES PROPOSTAS NA DISCIPLINA DE TIC E ENSINO DE 
LÍNGUAS 

Conforme explorado anteriormente, o letramento digital contempla 
habilidades e conhecimentos a respeito do uso e da compreensão crítica dos 
recursos tecnológicos bem como da criação a partir desses recursos 
(JENKINS, 2010, citado por LEFFA; MARZARI, 2013). Logo, as atividades 
propostas na disciplina TIC e Ensino de Línguas, ministrada pela autora 
deste artigo, basearam-se em tais competências. Para tanto, o curso foi 
dividido em três principais momentos, a serem expostos no Quadro 1: 

ETAPAS OBJETIVOS

1. Leituras (embasamento teórico) e postagens no 
Google Drive.

●	 conhecimento sobre questões-chave da 
disciplina: TIC, letramento digital, formação de 
professores, TIC em sala de aula;

●	 discussões e compartilhamento de 
experiências;

●	 conscientização sobre as possibilidades de 
uso de TIC em sala de aula;

●	 reflexões e conhecimento crítico a respeito 
de TIC no contexto pedagógico.


2. Explorando os conceitos de multimodalidade e 
multiletramentos.

●	 Compreensão dos conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos;

●	 Conhecimento sobre a ferramenta Padlet;

●	 reflexão sobre os usos do Padlet em sala de 
aula;

●	 análise da multimodalidade dentro do Padlet.


ETAPAS
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Quadro 1: Etapas da disciplina TIC e Ensino de Línguas 

As três etapas supracitadas no Quadro 1 serão brevemente descritas nas 
subseções a seguir. 

4.1. Leituras e postagens no Drive 
Essa primeira etapa foi estabelecida visando a fomentar as discussões em 

sala de aula a respeito de TIC e ensino de línguas. O intuito dessas atividades 
era que os alunos desenvolvessem as habilidades e o conhecimento referentes 
ao letramento digital para usar e pensar criticamente a respeito dessas 
tecnologias, ou seja, refletir sobre seus usos, potenciais e lacunas para o 
ensino.  Tais habilidades são defendidas por Jenkins (2010, apud LEFFA; 
MARZARI, 2013) como essenciais para que um indivíduo seja considerado 
digitalmente letrado. 

As leituras propostas contemplavam questões como letramento digital, uso 
de redes sociais para ensino de línguas, inclusão digital, e multimodalidade e 
construção de significados.  6

Com duração de dois meses, nesse primeiro momento, os alunos deveriam 
ler os textos e postar um comentário reflexivo no Drive antes da aula seguinte. 
A intenção não era realizar uma postagem que resumisse o artigo, mas sim 
criticar, questionar, estabelecer paralelos com suas experiências, compartilhar 
informações, etc. 

Foram disponibilizados documentos referentes ao texto proposto nos quais 
os alunos postavam seus comentários. Apenas um documento era criado por 
texto e por turma, de modo que os estudantes pudessem ler as postagens dos 
colegas e, inclusive, interagir com elas, expressando concordância ou 
discordância. 

3. Seminários ●	 exposição de diversos tipos de TIC: meios 
impressos, meios sonoros, meios audiovisuais, web 
2.0, mobilidade e interatividade, jogos;

●	 produção de seminários utilizando a 
multimodalidade; 

●	 alinhamento de TIC a uma proposta 
pedagógica.


OBJETIVOSETAPAS

 Os artigos selecionados foram: O letramento digital no processo de formação de professores de 6

línguas (LEFFA; MARZARI, 2013), Hibridizando a educação e o ensino de inglês: questões de 
inclusão e qualidade (PREBIANCA; CARDOSO; FINARDI, 2014), O uso pedagógico da rede social 
Facebook (FERREIRA; CORRÊA; TORRES, 2012) e Da semiótica social à multimodalidade: a 
orquestração de significados (SANTOS; PIMENTA, 2014).
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A escolha pela plataforma Drive para a realização das postagens foi 
acordada entre a professora e os alunos. Em sala, a professora realizava uma 
breve apresentação do artigo por meio do PowerPoint para abordar as 
questões principais e, ao final, os alunos compartilhavam suas perspectivas a 
respeito, retomando os comentários do Drive. 

Os alunos participaram ativamente das postagens e das discussões em sala 
e reconheceram a importância das leituras para embasar suas reflexões e, 
posteriormente, para a realização dos seminários na etapa final. 

4.2. Explorando os conceitos de multimodalidade e 
multiletramentos 

Na primeira etapa, além das demais questões discutidas nos textos e 
expostas na subseção anterior, também discorremos a respeito de plataformas 
que poderiam ser utilizadas em sala para o ensino de línguas como WhatsApp, 
Facebook, YouTube. 

Na segunda etapa, optei por retomar a definição de letramento digital e 
explorar as de multimodalidade e multiletramentos a partir de uma 
ferramenta que permitisse o uso de recursos multimodais para que os alunos 
compreendessem o conceito na prática e que os ajudasse a desenvolver as 
habilidades de multiletramentos e de letramento digital. Desse modo, a 
plataforma escolhida para tal fim foi o Padlet. O Padlet é uma plataforma que 
possibilita a reprodução de postagens multimodais de modo síncrono e que 
podem ser exibidas através de formas distintas: mural, linha do tempo, 
colunas, mapa, entre outros. 

Essa etapa ocorreu em duas aulas, além do tempo disponibilizado para 
alunos para leitura do Padlet e postagem do comentário antes de 
comparecerem à aula. Os estudantes acessaram o Padlet elaborado pela 
autora deste artigo, enquanto professora da disciplina, para compreender 
melhor os conceitos supracitados e, posteriormente, fizeram um comentário 
nessa mesma plataforma a fim de que pudessem explorar os recursos 
multimodais que ela permite adicionar: áudio, imagens, vídeos, gifs, etc. 

As imagens a seguir mostram o Padlet elaborado, composto por diversos 
recursos multimodais (texto, imagem, vídeo, gif e podcast) para que os alunos 
tivessem esse primeiro contato com a plataforma e percebessem os recursos 
que ela possibilita. 
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Figura 1: Padlet elaborado pela professora. 

Figura 2: Padlet elaborado pela professora (continuação da Figura 1). 

O emprego dos recursos expostos visou a representar o conceito de 
multimodalidade bem como avaliar as habilidades dos alunos de interpretá-
los mostrando, assim, a importância dos multiletramentos (especialmente em 
contextos tecnológicos) e da importância do letramento digital para 
conseguir compreendê-los. 
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O momento posterior, que consistiu em postagens dos alunos em outro 
Padlet, objetivou verificar a experiência dos alunos com a plataforma 
observando questões como: o emprego da multimodalidade e as habilidades 
de letramento digital (se o aluno apresentou dificuldades, se compreendeu o 
uso da ferramenta e se explorou os recursos que ela possibilita). 

As imagens a seguir foram retiradas do Padlet destinado às postagens dos 
alunos e estão divididas em três figuras para melhor serem visualizadas. 

Figura 3: Padlet destinado às postagens dos alunos.  
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Figura  4: Padlet destinado às postagens dos alunos (continuação da Figura 3).



Figura  5: Padlet destinado às postagens dos alunos (continuação da Figura 4). 

Como é possível observar nas figuras acima, os alunos utilizaram os 
recursos multimodais com os quais estão mais familiarizados: texto e imagem 
(especialmente memes). Alguns adicionaram gifs e, inclusive, vídeo (Figura 5). 
Outros ainda exploraram demais recursos da plataforma como a mudança 
da cor do plano de fundo da postagem, destaques no texto e a possibilidade 
de curtir e interagir com as postagens dos colegas. 

Por fim, em sala, além dos conceitos explorados na plataforma, foram 
constatados os recursos multimodais que os alunos reconheceram no Padlet da 
professora, em suas postagens e nas postagens dos colegas; quais 
multiletramentos foram necessários para interpretá-los; e quais habilidades e 
conhecimentos concernentes ao letramento digital foram aplicados. 

Os alunos forneceram um feedback bastante positivo sobre essa segunda 
etapa. Muitos acharam mais interessante e prazerosa essa forma de explanar 
os conceitos expostos ao invés de lerem os textos originais. Também 
relataram terem se divertido ao realizarem as postagens e lerem as dos 
colegas. Os alunos cujo feedback foi positivo demonstraram interesse em 
utilizar essa plataforma em suas próprias aulas e alguns, posteriormente, 
notificaram-me que o haviam feito. Outros disseram que se sentiram 
desafiados, corroborando as discussões expostas na seção 3.3. No entanto, 
mostraram-se determinados a acrescentar gifs, memes, entre outros recursos 
multimodais e, inclusive, também tinham a intenção de utilizar o Padlet em 
suas aulas. Poucos alunos relataram dificuldade em postar os comentários na 
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plataforma e apenas uma aluna alegou desconforto ao ler os conceitos 
expostos no Padlet elaborado pela professora, afirmando que preferia ler os 
textos em formato original. 

De maneira geral, a escolha dessa plataforma mostrou-se como uma 
alternativa pertinente para exposição de teorias e promoção de discussões de 
forma mais dinâmica e informal, além de ser condizente com os conceitos de 
multimodalidade, multiletramento e letramento digital aqui expostos. 

Ademais, explorar os conceitos supracitados em uma plataforma que, por 
si só, é multimodal e, portanto, exige os letramentos apropriados para seu 
uso, foi uma forma de mostrar aos alunos um meio digital possível de ser 
explorado em sala de aula por eles não apenas enquanto estudantes, mas 
também para quando atuarem na posição de professores. 

A subseção a seguir explorará a última etapa do curso: apresentação dos 
seminários. 

4.3. Apresentação de seminários 
Esta última etapa contemplou, principalmente, a habilidade e o 

conhecimento do letramento digital, os quais envolvem a capacidade de 
criação a partir das tecnologias. Os alunos deveriam apresentar seminários 
com duração de 15 a 20 minutos e com foco em um dos seguintes temas 
relacionados às TIC : 7

●	 meios impressos (jornal e revista); 
●	 meios sonoros (fonografia e rádio); 
●	 meios audiovisuais (cinema e TV); 
●	 web 2.0; 
●	 mobilidade e interatividade; 
●	 jogos e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Os seminários foram avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
●	 modo de exibição (uso de recursos multimodais e organização da 

exposição); 
●	 conteúdo (condizente com o tema, embasado teoricamente e 

relacionado às discussões na sala); 
●	 tema (dentro da perspectiva de ensino-aprendizagem de línguas e 

referências de pesquisas/sugestões na área); 

 Os temas foram sugeridos pela professora anterior, Dra. Micheli Gomes de Souza, quando 7

ministrou a disciplina no ano de 2017 e foram mantidos pela autora deste artigo e professora da 
disciplina no ano de 2018.
    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, ago.-dez. 2020. !110



●	 proposta de aprendizagem (se o seminário apresentou uma proposta de 
atividade relacionando-a com o uso de TIC). 

Nesta última etapa, prevista com duração de um mês e meio, os alunos 
apresentariam os seminários em sala (em média, dois grupos para cada tema) 
e, logo após cada seminário, discutiríamos a proposta exposta e outras 
possibilidades de uso da TIC defendida pelo grupo dentro do ambiente de 
ensino. No entanto, devido a uma greve dos discentes da universidade, só foi 
possível realizarmos a apresentação dos dois primeiros temas. Os demais 
grupos compartilharam as exibições (todos optaram pelo uso do PowerPoint) 
no Drive e a maioria ainda anexou um documento em formato Word 
explicando com mais detalhes cada slide. 

Esse fator prejudicou a organização previamente estabelecida por mim 
como professora, pois acredito que as apresentações, se ocorridas 
pessoalmente e de forma síncrona, potencializariam o compartilhamento de 
informações, a análise dos critérios avaliativos e o acompanhamento dos 
alunos para a elaboração de suas exposições, uma vez que seria possível 
auxiliá-los com relação à fundamentação teórica, à retomada dos conceitos já 
expostos em sala, à proposta pedagógica, ao formato da apresentação (uso de 
recursos multimodais, uso de outras ferramentas além do PowerPoint, etc.), 
entre outras questões. 

No entanto, os discentes se mostraram empolgados em realizar as 
apresentações mesmo assim. Infelizmente, não houve tempo para pensarmos 
em uma exposição online por alguma plataforma de videoconferência, pois 
os alunos retornaram da greve menos de uma semana antes do 
encerramento do semestre. Tal fator justifica a decisão do compartilhamento 
dos seminários pelo Drive. 

Conforme exposto, esta etapa focou, principalmente, na habilidade de 
letramento digital a fim de verificar a capacidade dos alunos de utilizar os 
recursos tecnológicos para criar a apresentação bem como de elaborar uma 
atividade didática envolvendo a tecnologia dentro do tema escolhido. 

Foi possível observar a dificuldade dos alunos de explorar a variedade de 
recursos existentes. Primeiramente, todos os grupos optaram pelo PowerPoint 
para a apresentação e, ainda assim, não exploraram várias das ferramentas 
que esse programa oferece. Com relação às propostas didáticas, alguns 
recorreram a atividades tradicionais e recorrentes na prática pedagógica 
como criação de um jornal mural (no seminário sobre meios impressos), 
completar lacunas de músicas (meios sonoros), entre outras. 
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Com isso, constata-se que, apesar das frequentes discussões e 
compartilhamentos de sugestões a respeito de diferentes recursos digitais 
possíveis de serem utilizados no ensino, os alunos ainda recorrem aos 
métodos mais tradicionais, ou seja, aqueles que eram/são utilizados por seus 
próprios professores em sala de aula. Logo, além do fator da dificuldade já 
relatada com relação ao uso das TIC, a ação dos alunos pode indicar uma 
tendência de que os mesmos estão reproduzindo o que vivenciam durante 
suas trajetórias escolares e acadêmicas ao invés de abrirem espaço para novas 
práticas e novos recursos. Tal fato nos faz refletir a respeito do modo como 
nós, professores, estamos executando nossa conduta pedagógica em sala de 
aula e como/se estamos colaborando para o letramento digital de nossos 
alunos a longo prazo. 

Outro fator que também deve ser analisado é que alguns grupos 
elaboraram suas propostas desconsiderando o modo como elas contribuiriam 
para o letramento digital de seus alunos. Quando as habilidades de 
letramento digital foram expostas e trabalhadas na disciplina, foi reiterada a 
importância de os professores serem digitalmente letrados não apenas para a 
preparação e aplicação de suas aulas, mas também para auxiliarem seus 
alunos a também o serem. Sendo assim, as discussões póstumas às 
apresentações que ocorreram presencialmente foram conduzidas de modo 
que os estudantes da disciplina refletissem sobre como as atividades por eles 
propostas nos seminários poderiam ser ministradas e otimizadas no que 
concerne ao letramento digital do público-alvo. 

A seção seguinte abordará as reflexões suscitadas a partir dessa 
experiência, as limitações constatadas e sugestões para encaminhamentos 
futuros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente artigo explorou a condução da disciplina TIC e Ensino de 

Línguas em um curso de graduação de Letras (Licenciatura em Português e 
em uma língua estrangeira) de uma universidade pública do estado de São 
Paulo. O intuito principal era organizar a disciplina visando a desenvolver as 
habilidades de letramento digital dos alunos do curso (professores de línguas 
em formação) e estabelecer um paralelo com os conceitos de 
multimodalidade e multiletramentos que estão envolvidos nas TIC.  

Foi possível verificar que a divisão das etapas focando em objetivos mais 
específicos (ver seção 3) auxiliou os alunos a perceberem suas limitações com 
mais clareza e, consequentemente, aperfeiçoarem suas capacidades com 
relação ao uso das tecnologias no contexto de ensino de línguas. 
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Apesar de constatar, ao longo do curso, o desenvolvimento dos alunos no 
que tange às habilidades de letramento digital e de multiletramentos, e à 
compreensão e uso de multimodalidade, algumas limitações permeiam este 
projeto. A greve do corpo discente dificultou a realização dos trabalhos finais 
(seminários) e impossibilitou (devido ao curto prazo para encerramento do 
semestre) obter um feedback dos alunos com relação à disciplina.  

Outra limitação e, consequentemente, sugestão como encaminhamento 
futuro, é a realização de um formulário como sondagem inicial para 
averiguar as maiores dificuldades e expectativas dos alunos com relação à 
disciplina. Assim, seria possível organizar o curso de modo a preencher as 
lacunas existentes com relação à preparação desses professores em formação 
no que concerne ao uso de tecnologias para o ensino de línguas. 

Em se tratando de logística, o contexto em que a disciplina é oferecida 
dificulta o acesso a computadores em sala de aula. A localização da 
universidade torna perigoso o trajeto com um notebook e, portanto, os 
alunos não se sentem confortáveis em levar seus dispositivos para as aulas.  
Alguns não possuem aparelhos mais atualizados ou sequer têm um 
computador móvel. Além disso, o laboratório existente na faculdade é, 
preferencialmente, utilizado pelo departamento de Letras Modernas, mas 
também por outros departamentos, dificultando, portanto, seu usufruto. 

Tais limitações mostram como ainda é delicado trabalhar com tecnologias 
e ensino em cursos de formação de professores em algumas universidades. 
No entanto, é possível estabelecermos metas e delinearmos as disciplinas que 
envolvam TIC já considerando tais dificuldades e realizando uma sondagem 
inicial para averiguar quais as reais necessidades do público-alvo. 

Por fim, reitera-se a importância de abordarmos TIC em cursos de 
licenciatura visando ao desenvolvimento das habilidades de letramento 
digital desses futuros professores para que, posteriormente, utilizem as 
ferramentas tecnológicas a fim de favorecer o processo de ensino-
aprendizagem e de contribuir para o letramento digital de seus alunos. 
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ABSTRACT: The pandemic 
caused by COVID 19 forced 
several educational institutions 
around the world to close their 
doors and look for solutions to 
keep their students studying at 
home. In view of  this urgency, 
digital technologies started to figure 
as a leading pedagogical resource 
for Brazilian private and public 
schools. Online teaching brought 
up the theoretical discussion 

RESUMO: A pandemia causada 
pela COVID 19 obrigou que 
diversas instituições de ensino ao 
redor do mundo fechassem suas 
portas e buscassem soluções para 
manter seus discentes estudando 
em suas casas. Diante dessa 
urgência, as tecnologias digitais 
passaram a figurar como recurso 
pedagógico protagonista para as 
escolas particulares e públicas 
brasileiras. O ensino online trouxe 
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trouxe à baila a discussão teórica 
entre os conceitos de Educação a 
Distância (EaD) e de Ensino 
Remoto Emergencial (MOREIRA, 
S C H L E M M E R , 2 0 2 0 : 9 ; 
MOORE, KEARSLEY, 2007). 
Apesar de muitas vezes serem 
empregados como sinônimos, essas 
duas modalidades se distinguem, 
uma vez que a EaD consiste em 
um ensino planejado e estruturado, 
enquanto o en s ino remoto 
emergencial é adotado como uma 
solução rápida em tempos de crise 
para que a educação não paralise 
totalmente. Neste estudo, tecemos 
considerações que contrapõem os 
termos citados, contextualizando, 
assim, a modalidade implementada 
nos dois contextos em investigação: 
o ensino remoto emergencial. 
Além disso, esta pesquisa, que se 
insere no campo da Linguística 
Aplicada contemporânea (MOITA 
LOPES, 2006; FABRÍCIO, 2006), 
visa criar inteligibilidades sobre as 
p r á t i c a s i n s t i t u c i o n a i s e 
pedagógicas que atravessaram a 
implementação do ensino remoto 
emergencial no ensino de língua 
inglesa no contexto do ensino 
público e privado. Para alcançar 
esse objetivo, foram conduzidas 
entrevistas online com duas 
professoras, uma da rede pública e 
outra da rede privada. O fator que 
nos levou a selecionar as duas 

between the concepts of  Distance 
Education (DE) and Emergency 
Remote Education (MOREIRA, 
S C H L E M M E R , 2 0 2 0 : 9 ; 
MOORE, KEARSLEY, 2007). 
Although they are often used 
in t e rchangeab l y, t he s e two 
modalities are distinguished, since 
distance education consists of  
planned and structured teaching, 
while emergency remote education 
is adopted as a quick solution in 
times of  crisis so that education is 
not completely paralyzed. In this 
study, we make considerations that 
oppose the mentioned terms, 
contextualizing, thus, the modality 
implemented in the two contexts 
under investigation: emergency 
remote education. In addition, this 
research, which is inserted in the 
field of  Applied Linguist ics 
( M O I T A L O P E S , 2 0 0 6 ; 
FABRÍCIO, 2006), aims to create 
i n t e l l i g i b i l i t i e s a b o u t t h e 
institutional and pedagogical 
practices that permeated the 
implementation of  emergency 
remote teaching of  English in the 
context of  public and private 
education. To achieve this goal, 
online interviews were conducted 
with two teachers, one from a 
public school and another from a 
private school. These two teachers 
were selected for this research, 
because they started to teach 



INTRODUÇÃO 
Estamos a viver um tempo singular, cuja premissa nos impõe a 

reestruturação de diversas práticas sociais, entre elas, as práticas 
educacionais. Enquanto o vírus causador da COVID 19 se espalhava pelo 
mundo, políticas públicas foram implementadas para frear a expansão de 
casos da doença e, assim, salvar vidas. Em todos os continentes, assistimos 
escolas sendo fechadas e o ensino online passou a ser a solução mais viável 
para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. No entanto, essa 
rápida transição do ensino presencial para o ensino online traz à baila 
questões éticas que perpassam o tema deste artigo. Por um lado, o ensino 
remoto pode mitigar as interrupções educacionais durante a pandemia de 
COVID 19, acelerando a recuperação dos conteúdos e ajudando a 
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professoras, uma da rede pública e 
outra da rede privada. O fator que 
nos levou a selecionar as duas 
docentes para participação na 
pesquisa foi o fato de que ambas 
iniciaram o ensino remoto logo no 
início da pandemia. Os resultados 
apontam para o despreparo das 
instituições em oferecer apoio e 
capacitação aos docentes, o que 
g e r o u i m p a c t o s e m o c i o n a i s 
significativos, mas também ressaltam 
a criatividade das docentes na 
r e i nve n ç ã o d e s u a s p r á t i c a s 
pedagógicas.  

PALAVRAS-CHAVE: EaD x ensino 
remoto emergencial; tecnologias 
digitais na educação; ensino de inglês 
como língua adicional.  

remotely since the beginning of  the 
pandemic. The results point to the 
institutions' unpreparedness in 
offering support and training to 
t e a c h e r s , w h i c h g e n e r a t e d 
significant emotional impacts, but 
also highlight the creativity of  
teachers in the reinvention of  their 
pedagogical practices. 

K E Y W O R D S : D i s t a n c e 
education x emergency remote 
education; digital technologies in 
education; teaching English as an 
additional language.  
  



reconstruir a nossa sociedade no contexto de pós-pandemia. Por outro lado, 
o ensino remoto pode gerar mais desigualdades, uma vez que os professores 
não foram capacitados para a educação online e muitos alunos não possuem 
acesso contínuo a equipamentos e à rede. 

Apesar do interesse pelas Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDICs) ter crescido nos últimos anos, o que pode ser 
conferido em diversas publicações em números especiais de periódicos, 
coletâneas e livros da área de Linguística Aplicada (MENEZES, 2019), o 
contexto da pandemia trouxe à baila uma série de inquietações teórico-
metodológicas concernentes ao ensino e a aprendizagem online. Nesse 
contexto, torna-se importante discutir a diferença entre os conceitos de 
Educação a Distância (EaD) e Ensino Remoto Emergencial. Enquanto a 
EaD ocorre de forma planejada e intencional, no ensino remoto há uma 
transposição rápida do ensino presencial para ambientes online (MOREIRA, 
SCHLEMMER, 2020). Cursos nesta modalidade são soluções rápidas para 
que a educação não pare completamente durante momentos de crise e, por 
esta razão, não são mais adotados ao final desses períodos. 

No Brasil, os governos federal, estadual e municipal decidiram por optar 
pelo ensino remoto emergencial em suas comunidades escolares, tendo em 
vista a urgência de se estabelecer estratégias para minimizar o trânsito de 
pessoas pelo país durante a pandemia de COVID 19. Para tanto, foram 
necessárias as publicações em Diário Oficial da Portaria nº. 343, de 17 de 
março de 2020 (BRASIL, 2020a) e a Medida Provisória no. 943, de 1º de 
abril de 2020 (BRASIL, 2020b) que prevê a necessidade de substituir as aulas 
presenciais por aulas em meios digitais. Após a publicação desses 
documentos, as escolas foram orientadas a atendê-las com o intuito de 
auxiliar o país na diminuição da contaminação entre seus indivíduos. 

O objetivo deste estudo é investigar as práticas pedagógicas que 
atravessaram a implementação do ensino remoto emergencial em escolas 
públicas e privadas, em particular, no contexto da disciplina de língua 
inglesa. Para tal, realizamos entrevistas online com duas professoras de inglês 
da educação básica que iniciaram a transposição de suas aulas presenciais 
para o contexto online entre o final de março e o início de abril, isto é, logo 
após o fechamento das instituições de ensino por conta da pandemia. 
Pretendemos, por meio desta pesquisa, documentar e lançar luz sobre como 
as instituições de ensino têm conduzido a implementação do ensino remoto e 
sobre os impactos que tal modelo tem gerado nos processos de ensino-
aprendizagem. 
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1. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
A Educação a Distância (EaD) é um conceito bastante presente na 

educação atual. Nela, alunos e professores estão separados geograficamente e 
necessitam da tecnologia para interagir uns com os outros e, assim, promover 
o aprendizado. No entanto, essa modalidade de ensino é planejada, havendo 
um longo período de preparação dos cursos em que diversos fatores 
convergentes são analisados, como questões de acesso, currículo, 
metodologias e o design instrucional. Na definição de Moore e Kearsley 
(2007),  

Educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente 
em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de 
criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias 
tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. 
(MOORE, KEARSLEY, 2007: 2) 

Dessa forma, a EaD promove interação entre docentes e discentes que 
estão afastados em relação ao tempo e ao espaço e que possuem as 
tecnologias necessárias para o engajamento nas atividades promovidas pelo 
programa de ensino. As tecnologias que são adotadas nos cursos, por sua vez, 
mudaram ao longo do tempo. 

Segundo Moore e Kearsley (2007), podem ser apontadas cinco gerações da 
evolução da EaD em consonância com as tecnologias disponíveis para cada 
época (Figura 1). A primeira geração está relacionada à instrução por 
correspondência, isto é, os materiais eram entregues por correio, logo a 
interação entre alunos e professor ocorria de forma assíncrona. Na segunda 
geração, iniciaram-se os programas educativos veiculados nos meios de 
comunicação; porém, a interação entre alunos e professores começou apenas 
na terceira geração, com o uso da TV a cabo e o telefone. Ainda na terceira 
geração nasceram as universidades abertas, com o objetivo de “ensinar um 
currículo universitário completo a qualquer adulto que desejasse receber tal 
educação” (MOORE, KEARSLEY, 2007: 36). 

A quarta geração, na década de 1980, marcou o início significativo da 
interação aluno-professor e aluno-aluno, em que foram utilizadas algumas 
tecnologias como as teleconferências via Internet. Somente a quinta geração 
marca a EaD do jeito que é conhecida atualmente: uso de computadores, 
smartphones e da Internet, além de outras tecnologias, possibilitando uma 
maior comunicação e interação entre todos os participantes do curso.  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  Ainda há instituições que utilizam tecnologias de outras épocas para 
promover a EaD, como materiais enviados por correios e programas 
educativos transmitidos por canais televisivos, por exemplo. As Tecnologias 
Digitais de Interação e Comunicação (TDICs), utilizadas na EaD atual, 
possibilitam uma maior interação entre estudantes, professores e conteúdo, 
além de proporcionar o acesso a diversos materiais e mídias. Os alunos 
podem estudar tanto de forma síncrona como assíncrona e se tornam 
responsáveis pelo seu próprio aprendizado. A EaD, , é um  

[...] processo que enfatiza a construção e a socialização do conhecimento; 
[...], de forma que qualquer pessoa, independentemente do tempo e do 
espaço, possa tornar-se agente de sua aprendizagem, devido ao uso de 
materiais diferenciados e meios de comunicação, que permitam a 
interatividade (síncrona ou assíncrona) e o trabalho colaborativo/
cooperativo. (MOREIRA, SCHLEMMER, 2020: 14) 

Um dos desafios provocados pela pandemia da COVID 19 para as escolas 
foi o de como continuar com as aulas em um contexto em que o 
distanciamento social é a medida mais recomendada para a diminuição de 
casos da doença. Houve, então, uma necessidade das escolas em migrar 
rapidamente para os ambientes online como forma de continuar com as aulas 
apesar da distância geográfica. A Educação a Distância, modalidade de 
ensino que exige um planejamento prévio e preparação dos participantes, 
não poderia ser adotada nesta ocasião. Essa mudança rápida e não planejada 
é uma das características do que está sendo chamado de Ensino Remoto 
Emergencial. 

O ensino remoto emergencial é uma modalidade de ensino adotada em 
situações de crise, em que é necessária uma mudança rápida para um 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, jan.-jun. 2021. !120

Figura 1: As cinco gerações da Educação a Distância.



modelo de instrução diferente do que é já utilizado pela impossibilidade de se 
continuar com o ensino da forma que era conduzido. Esse modelo é 
temporário, utilizado ao longo do período de emergência, e geralmente é 
abandonado ao final do período de crise. De acordo com Moreira e 
Schlemmer (2020:9), “o objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar 
um ecossistema educacional robusto, mas sim fornecer acesso temporário e 
de maneira rápida durante o período de emergência ou crise”.  

As aulas online do ensino remoto emergencial se organizam de forma 
semelhante ao ensino presencial com o uso de tecnologias digitais: as aulas 
têm como figura central o professor, que transmite os conteúdos para seus 
alunos, através de videoaulas ao vivo ou gravadas previamente. Segundo 
Moreira e Schlemmer (2020), em geral, no ensino remoto emergencial, há a 
transposição direta do que ocorre na sala de aula presencial no contexto 
online, com aulas dos mesmos cursos, com as mesmas práticas pedagógicas, 
que acontecem nos mesmos horários, com os mesmos docentes e que seguem 
os mesmos princípios do ensino face a face.  

Quando os encontros são realizados sincronicamente, docentes e 
estudantes podem interagir simultaneamente, criando uma sensação de 
presença social. Estar incluído em um grupo, ou seja, “[...] ser membro em 
um grupo de aprendizagem oferece uma ideia de pertencimento e dá 
relevância à experiência instrucional” (SIMONSON, SMALDINO, 
ZVACEK, 2015: 237) , além de atuar na motivação e no engajamento do 1

aluno para participar mais ativamente no ensino. Para discentes que não 
podem participar de aulas síncronas, há a opção de acompanhar a disciplina 
através de gravações, que possibilitam acessar e revisar os conteúdos vistos 
nas aulas. 

Por se tratar de uma forma de ensino adotada em tempos de crise, o ensino 
remoto emergencial não é planejado previamente e foi adotado, em alguns 
casos, sem que houvesse tempo para o treinamento e capacitação de alunos e 
professores. Por essa razão, Hodges et al. (2020) afirmam que “os cursos online 
criados desta maneira não devem ser considerados como soluções a longo 
prazo, mas aceitos como solução temporária para um problema 
imediato” (HODGES et al. , 2020: 7). 

Na próxima seção, as políticas públicas educacionais gestadas neste 
período emergencial serão apresentadas. 

 Nossa tradução.1
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2. POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA PANDEMIA DO COVID 19 

Em dezembro de 2019, surgiu uma preocupação na região asiática acerca 
de uma doença desconhecida, causada por um vírus do grupo coronavírus 
que, posteriormente, seria identificada como a 2019-nCoV (COVID-19). O 
primeiro caso foi identificado na cidade de Wuhan, na China, mas, em 
poucas semanas, a doença se alastrou devido à sua alta contaminação, 
acometendo, assim, a população de países como Itália, França, EUA, 
Espanha, Alemanha, entre outros. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da 
COVID-19 em todos os continentes a caracterizava como uma pandemia.  

No Brasil, em fevereiro, na terça-feira de carnaval, o país teve o seu 
primeiro caso confirmado. O Ministério da Saúde editou, então, a Portaria 
nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 , publicada no Diário Oficial da União 2

(DOU), em 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, em razão da infecção humana pelo novo 
Coronavírus. Em seguida, temendo a expansão da doença no território, as 
autoridades brasileiras iniciaram diversas estratégias para a contenção do 
vírus no país, como a lei nº. 13.979, publicada em 06 de fevereiro de 2020 , 3

em que determinou o isolamento social e a quarentena como medidas de 
enfrentamento frente à pandemia.  

Em virtude da necessidade de isolamento social entre os indivíduos, 
instituições educacionais ao redor do mundo foram fechadas, tendo muitas 
migrado diretamente para as aulas remotas, enquanto outras tiveram suas 
atividades suspensas. De acordo com dados da Unesco (United Educational 
Scientific and Cultural Organization) , o fechamento das instituições escolares ao 4

redor do mundo devido à pandemia impactou mais de 70% da população 
mundial de alunos, além de modificar significativamente a rotina de milhares 
de professores, conforme pode ser observado na figura a seguir.     
 

 <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>.2

 <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735>.3

 <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>.4
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Em consonância com o cenário internacional, no Brasil, no dia 17 de março 
de 2020, foi publicada em Diário Oficial a Portaria nº. 343 , que dispunha 5

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais em 
instituições de ensino superior durante o período de pandemia do 
COVID-19. Assim, na mencionada portaria, o Ministro de Estado da 
Educação resolve: 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das 
disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e 
tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela 
legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do 
sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, 
de 15 de dezembro de 2017. 
§ 1º O período de autorização de que trata o caput será de até trinta 
dias, prorrogáveis, a depender de orientação do Ministério da Saúde e 
dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. (...) 
Art. 2º Alternativamente à autorização de que trata o art. 1º, as 
instituições de educação superior poderão suspender as atividades 
acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. 

 <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>.5
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Figura 2:  Monitoramento do fechamento de escolas durante a pandemia de 
COVID 19.  Fonte: UNESCO (2020).

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376


§ 1º As atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente 
repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aulas 
estabelecidos na legislação em vigor. 

 No trecho apontado, devido ao caráter de instabilidade e incertezas 
quanto ao fim da pandemia, houve uma preocupação do governo quanto 
estabelecer metas curtas, porém prorrogáveis, para o cumprimento da 
portaria. Mas, a portaria não prevê a substituição das aulas presenciais de 
forma compulsória, mas salvaguarda a obrigatoriedade de cumprimento dos 
dias letivos e da carga horária das disciplinas.    

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por sua vez, com o intuito de 
encontrar estratégias para mitigar os efeitos do COVID-19 na Educação, 
publicou em 18 de março de 2020 uma nota de esclarecimento sobre a 
reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais de 
todos os níveis, etapas e modalidades  .Tal documento abriu margem para a 6

realização de atividades a distância no ensino fundamental, ensino médio, 
educação profissional técnica de nível médio, educação de jovens e adultos e 
educação especial.  

Em razão do fechamento das escolas brasileiras, o governo federal, no dia 
1º de abril de 2020, publicou em Diário Oficial a Medida Provisória nº 934 . 7

Conforme o artigo 1º do documento:  

O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em 
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de 
dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do 
caput e no §1o. Do art.24 e no inciso II do caput do art.31 da Lei no.
9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga 
horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 
ensino. 

No artigo destacado, o governo brasileiro aponta a necessidade de que as 
instituições cumpram a carga horária mínima de 800h de trabalho escolar, 
uma vez que não existia a possibilidade de a comunidade escolar cumprir, 
presencialmente, os 200 dias letivos. 

 <http://consed.org.br/media/download/5e78b3190caee.pdf>.6

 < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591 >.
7
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Essa decisão resultou, como consequência, em uma corrida das secretarias 
de educação dos estados brasileiros para o desenvolvimento de ações com o 
objetivo de atender à Portaria nº. 343, de 17 de março de 2020 e à Medida 
Provisória no. 934, de 1º de abril de 2020. Tendo em vista o objetivo de 
manter os processos de ensino e aprendizagem nas escolas e universidades, as 
instituições educacionais brasileiras iniciaram a Educação Remota 
Emergencial.  

Conforme comentam Hodges et al. (2020), o Ensino Remoto Emergencial 
é um termo alternativo comum utilizado por pesquisadores de educação 
online para estabelecer um claro contraste com a educação online de alta 
qualidade. De fato, o que tem ocorrido nesse contexto emergencial é o 
planejamento pedagógico entre gestores e professores com o “avião em pleno 
voo”, ou seja, as escolas precisaram adaptar os seus currículos, atividades 
didáticas e metodologias em tempo imediato, de forma experimental, 
absorvendo e/ou rejeitando instrumentos pedagógicos para transpor as aulas 
presenciais para o formato digital. 

Além disso, um dos problemas enfrentados pela comunidade escolar é a 
falta de formação de professores e gestores no uso das tecnologias digitais 
para fins educacionais. Sabe-se que algumas redes de ensino ofertaram aos 
docentes cursos online para viabilizar a utilização de plataformas digitais em 
aulas síncronas e assíncronas. No entanto, o uso pleno de tais plataformas é 
cerceado pelas dificuldades de acesso à Internet por parte dos alunos, 
sobretudo os alunos das escolas públicas. Por fim, cabe ressaltar que muitos 
alunos não possuem habilidades digitais ou competências emocionais 
necessárias para acompanhar as aulas remotas.  

Na seção seguinte, nos debruçaremos sobre os métodos adotados para 
implementar a presente pesquisa. 

3. METODOLOGIA  
Esta pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada (LA) e tem como 

objetivo investigar o discurso sobre práticas pedagógicas em curso durante a 
pandemia de COVID-19, em particular, no contexto da disciplina de língua 
inglesa na educação básica. A LA contemporânea não se limita à Linguística 
c o m o t e o r i a e s s e n c i a l e s e c o l o c a c o m o u m “ e s p a ç o d e 
desaprendizagem” (FABRÍCIO, 2006: 61), opondo-se a uma perspectiva 
solucionista para se consolidar no Brasil “como um modo de criar 
inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem papel 
central” (MOITA LOPES, 2006: 14). Pesquisas em LA se situam em um 
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momento sócio-histórico e cultural, debruçando-se no ser humano em ação, 
em seu contexto social.   

Considerando o momento único que estamos vivenciando desde março de 
2020, que trouxe impactos profundos nas configurações educacionais de 
âmbito público e privado, neste estudo, pretendemos responder às seguintes 
questões:  

1. Quais ações pedagógicas estão sendo implementadas para viabilizar o 
ensino remoto emergencial?  

2. Quais dificuldades estão sendo enfrentadas durante as aulas de inglês? 
3. Como os docentes avaliam a experiência em curso de ensinar inglês 

remotamente?   
Para elucidar as perguntas e pesquisa, entrevistamos duas professoras de 

inglês que, desde o início da pandemia, com a suspensão das aulas 
presenciais, estão trabalhando com ensino remoto. Para garantir o 
anonimato das participantes, atribuímos-lhes nomes fictícios e não 
identificamos as redes em que elas lecionam. As professoras convidadas 
lecionam na educação básica, mas em contextos institucionais distintos: 
Amanda atua na rede pública e Luana atua na rede privada. Ambas possuem 
filhos pequenos e, atualmente, dividem seus esforços entre cuidar da família e 
trabalhar em casa. As entrevistas foram conduzidas no mês de junho de 
2020.  

A escolha pelo instrumento de pesquisa e pela maneira de administrar o 
instrumento se deu a partir da perspectiva de que as práticas da pesquisa 
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dependem das perguntas norteadoras e do contexto em que a pesquisa se 
insere, isto é, “do que está disponível no contexto e no que o pesquisador 
pode fazer naquele cenário” (DENZIN; LINCOLN, 2006: 18). Visando 
captar o momento emblemático que as professoras estão vivendo sem 
sobrecarregá-las com uma tarefa trabalhosa, realizamos a entrevista pelo 
aplicativo de conversa WhatsApp de forma assíncrona. Combinamos com as 
docentes que elas poderiam responder as questões quando tivessem 
momentos livres, então efetuamos as perguntas por escrito e recebemos as 
respostas em áudios.  

As entrevistas conduzidas nesta pesquisa se alinham à premissa de que tal 
instrumento “é um encontro social e interpessoal, não apenas um exercício 
de coleta de dados” (COHEN et al., 2018: 506)  Sendo assim, estruturamos 8

um roteiro e seguimos a ordem estipulada das perguntas, mas, por se tratar 
de uma entrevista semiestruturada de cunho mais informal, ao longo da 
entrevista, outros questionamentos, comentários e pedidos de esclarecimentos 
surgiram. No total, 9 questões fazem parte do roteiro de entrevista, que foi 
elaborado conforme objetivos orientados para a elucidação das questões 
norteadoras da pesquisa. No quadro 1, apresentamos as questões do roteiro e 
seus respectivos objetivos.  

Para proceder ao tratamento dos dados, utilizamos a análise de conteúdo 
proposta por Bardin (1977) a partir de um viés qualitativo. Assim, após 
transcrever os arquivos de áudio das entrevistas, a análise de conteúdo foi 
realizada conforme as seguintes etapas: (1) identificação de categorias 
temáticas; (2) contraste entre as respostas das duas docentes; (3) organização 
dos resultados para esclarecer as questões de pesquisa; (4) comparação dos 
resultados com o aporte teórico. 

A seguir, apresentaremos a discussão dos dados obtidos.  

 Nossa tradução.8
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Quadro 1: Roteiro de entrevista



4. O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA 
Nesta seção, apresentaremos os dados obtidos através das entrevistas, 

chamando atenção às categorias temáticas (BARDIN, 1977) e às 
discrepâncias/aproximações entre os posicionamentos das docentes. As duas 
professoras entrevistadas possuem experiência no ensino de inglês, próxima a 
dez anos, e, especificamente na educação básica, Amanda leciona há 16 anos 
e Luana há 8 anos. Amanda leciona no Ensino Médio em um instituto 
federal e possui mestrado em Estudos da Linguagem, enquanto Luana 
leciona em todos os segmentos da educação básica em duas escolas 
particulares e possui cursos de aperfeiçoamento voltados para o ensino de 
inglês.  

Antes da pandemia, as professoras já possuíam algum conhecimento sobre 
o uso de tecnologias digitais para o ensino de inglês, com enfoque em 
estratégias e ferramentas, pois haviam realizado cursos de capacitação no 
exterior que abrangiam o assunto, além de buscarem informações na Web. 
No entanto, no que tange às especificidades da EaD, seus conhecimentos 
eram limitados. Nos trechos destacados abaixo, as professoras explicam sobre 
suas experiências anteriores à pandemia na seara da EaD. 

Luana: Eu nunca realizei curso de capacitação para atuar no ensino 
a distância antes de vir essa questão da pandemia, né. Eu vinha 
procurando me inteirar sobre o assunto devido a necessidades 
particulares, porque eu gostaria de dar aulas a distância, mas de 
maneira particular, não para as instituições onde eu trabalho.  

Amanda: O curso de capacitação que eu já fiz pro ensino EaD foi 
um curso de Moodle, que eu realizei logo que eu entrei no instituto 
federal. E o campus X estava buscando essa alternativa também para 
compartilhar arquivo, material, né, pros alunos, uma vez que a cota de 
impressão do campus era bem reduzida. Aí eles forneceram esse curso 
de capacitação e na época a intenção era que se tornasse algo meio 
institucional no campus, que todos os professores utilizassem. Mas 
assim foi um curso bem introdutório, o pessoal acabou não aderindo, 
mas, na época, por estar realizando o curso, eu comecei a utilizar e 
acho que eu usei por um ano e meio.  

Luana, apesar de não ter feito nenhum curso de capacitação sobre EaD, já 
vinha buscando uma formação informal no assunto e, inclusive, já possuía 
alguns alunos particulares que ela atendia online. A professora ressalta que sua 
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busca por conhecimento não se originou de qualquer espécie de incentivo 
das redes de ensino em que trabalha. Já Amanda relata que a sua instituição 
havia ofertado um curso de capacitação para uso da plataforma Moodle, com 
ênfase nos recursos da plataforma e não nas metodologias de ensino a 
distância. O ambiente online, no curso oferecido pela instituição de Amanda, 
foi encarado como repositório de materiais didáticos para uso do aluno, o 
que não abarca o conceito atual de ensino online visto como “[...] o conjunto 
de ações de ensino-aprendizagem ou atos de currículo mediados por 
interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e 
hipertextuais.” (SANTOS, 2009: 5659, 5663). No entanto, este curso que 
apresentou à professora a interface do Moodle a impulsionou a dar os 
primeiros passos em direção ao ensino híbrido, conforme indicado abaixo.  

Amanda: Como complementação das minhas aulas presenciais, em 
uma tentativa empírica de ensino híbrido, né. Então já que a gente tem 
pouco tempo aqui, só 1h e meia por semana, aí para estender esse 
aprendizado e propiciar maior contato com a língua inglesa. Eu 
utilizava inicialmente o Moodle e depois passei a usar o [Google] 
Classroom. [...]. Aí como complementação também para disponibilizar 
material extra para os alunos que têm mais um pouco de dificuldade e 
também para que os alunos pudessem fazer a entrega dos trabalhos de 
forma online.  

Esta experiência com o ensino híbrido descrita por Amanda não 
compreendeu processos interacionais síncronos ou assíncronos, ou mesmo 
estratégias de aprendizagem específicas para o contexto da EaD, mas foi uma 
etapa muito importante para prepará-la para o ensino remoto emergencial 
que estava por vir. Diferente de Amanda, Luana não tinha familiaridade com 
plataformas de sistemas de gerenciamento da aprendizagem e tampouco 
vivenciou a experiência de implementar o ensino híbrido na sua sala de aula 
anteriormente a pandemia. No entanto, assim que as aulas foram suspensas, 
conforme a Portaria no.343 publicada em 17 de março de 2020 (Brasil, 
2020a) e a Medida Provisória no. 343, de 1º de abril de 2020 (Brasil, 2020b), 
as redes privadas onde Luana leciona estabeleceram que as aulas seriam 
remotas e ofereceram capacitação a seus professores. No trecho abaixo, a 
professora relata como ocorreu essa capacitação.  

Luana: No colégio [nome da escola], quando eles precisam que a 
gente aprenda uma ferramenta nova, como, por exemplo, a plataforma 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, jan.-jun. 2021. !129



do Google Meet, eles mandam um vídeo com um tutorial e só. Já no 
colégio [nome da outra escola], nós temos algum suporte do [nome da 
empresa que fornece material e suporte], que é uma parceria que a 
escola tem, especificamente para o inglês. Então de vez em quando a 
gente recebe alguns convites para participar de lives e alguns eventos, 
que falem um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. Mas é 
unicamente isso também. 

	 Considerando que enviar um vídeo de tutorial sobre uma plataforma 
ou recurso pedagógico não se enquadra como um apoio institucional 
significativo, pode-se dizer que somente em uma das escolas onde Luana 
trabalha houve um esforço real para fornecer apoio aos professores durante a 
pandemia. A escolha lexical da professora expressa em “e só” e “unicamente 
isso” parece indicar que suas necessidades pedagógicas não foram 
contempladas pelas capacitações propostas. No contexto da escola federal, 
segundo o trecho em destaque, há algum apoio da equipe pedagógica para os 
professores na plataforma Moodle, embora pareça ser um apoio mais passivo, 
e há também reuniões institucionais entre os professores que geram uma 
ajuda mútua.  

Amanda: A instituição acabou optando por institucionalizar o 
Moodle como plataforma oficial para as aulas remotas. [...] Para os 
professores tem alguém da equipe pedagógica que foi vinculado a essas 
salas de aula [no Moodle]. Só que nós estamos partindo já para a 
quinta semana de estudo remoto de aulas não presenciais e eu só tive 
um contato dela por enquanto. E ontem nós tivemos uma reunião 
pedagógica que foi uma oportunidade para os professores fazerem uma 
troca de experiências também.  

No que tange ao apoio institucional aos alunos, as instituições de ensino 
pública e privada aderiram a um contato direto com aqueles alunos que 
apresentam alguma dificuldade em participar das aulas online. Luana explica 
no excerto a seguir que, para aqueles alunos que não puderam acessar a aula 
síncrona online, as escolas têm disponibilizado as atividades e avaliações 
impressas e têm postado a gravação das aulas no portal da escola. No 
entanto, ambas as ações apresentam uma problemática, pois os alunos ou 
seus responsáveis teriam de ir à escola buscar o material impresso, quebrando 
o isolamento social, e a disponibilização das aulas gravadas requer que o 
aluno tenha acesso à Internet.  
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Luana: A escola tem sempre nos pedido um feedback de quem está 
presente nas aulas. E quando o aluno não está presente, eles entram em 
contato e perguntam por que o aluno não esteve presente e tentam 
manter realmente esse contato direto com as famílias para que possam 
auxiliar caso haja algum problema. Quando há alguma atividade que 
precisa ser impressa, eles imprimem na escola e disponibilizam. 
Tentam dar soluções para os casos em que os pais tenham algum tipo 
de dificuldade. [...] Se não tem como acessar a aula, eles pedem que a 
gente grave para disponibilizar no portal. O que dá no mesmo, porque 
se o aluno não tem Internet não vai ver no portal.  

Por sua vez, na escola pública, por contar com perfis socioeconômicos 
diversos, viu-se ser necessário providenciar um auxílio financeiro para os 
alunos que não tinham acesso contínuo à Internet. Uma preocupação que 
perpassa o ensino remoto é a qualidade do processo de aprendizagem online, 
uma vez que uma parcela da população brasileira não possui computadores 
ou notebooks nas suas residências, acessando a Web unicamente pelos telefones 
celulares. Após verificarem que esse era o cenário de um grupo de alunos, 
Amanda relata a seguir que sua escola passou a emprestar computadores do 
campus para superar as limitações impostas pelo tamanho das telas dos 
smartphones.  

Amanda: Na verdade, assim, a equipe pedagógica tá mais ali para 
ajudar a contactar alunos que não estão acessando a plataforma. [...] 
Foi disponibilizado para os alunos um auxílio para eles acessarem a 
internet. Eles tinham que fazer um cadastro no site, aí foi verificado o 
perfil socioeconômico de acordo com o formulário que eles preenchem na 
matrícula. [...] E, desde o dia 6 de maio, aí é uma prática aqui do 
nosso campus, eles começaram a emprestar computadores. Porque foi 
feita uma pesquisa institucional entre servidores e alunos, né, sobre 
como está sendo esse período de aula remota, e foi verificado que 4 entre 
10 alunos estavam acessando unicamente pelo smartphone. 

Em ambos os casos, as aulas de inglês estão ocorrendo de forma síncrona, 
através do Zoom e Google Meet, e assíncrona, através de sistemas de 
gerenciamento da aprendizagem, como Google Classroom e Moodle. Nas escolas 
privadas, as aulas síncronas ocorrem seguindo um quadro de horários similar 
ao que já havia na escola antes da pandemia, e não há uma plataforma 
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oficial para interação assíncrona, ficando a critério do professor a seleção dos 
recursos pedagógicos que complementarão a aula. No excerto abaixo, vemos 
que Luana intensificou o uso de ferramentas online com as aulas remotas e 
expandiu também o contato com os alunos para apoiá-los com suas dúvidas.  

Luana: Tenho usado plataformas como o Zoom e o Google Meet. E 
tenho usado sites e aplicativos que realizam atividades online, como o 
Wordwall, Quizlet, Kahoot, Quizziz, Google Classroom... Enfim, 
tenho buscado sempre ferramentas diversificadas para que os alunos 
possam interagir e se sentir motivados a participar das aulas. Além 
disso, todos eles têm acesso ao meu WhatsApp e Instagram nesse 
período, e eu tenho tido contato com eles constantemente. Então todas 
as dúvidas que eles têm eles falam comigo sempre. O que antes era feito 
só em horário de aula quando eu estava na escola, agora é feito a 
qualquer tempo.  

Na escola pública, o uso do Moodle foi estabelecido como obrigatório para 
gerenciar o acesso dos alunos e controlar a frequência, garantindo uma 
interação assíncrona. No entanto, não houve um direcionamento sobre as 
aulas síncronas, o que gerou diversas interpretações sobre como implementar 
essas aulas. No trecho destacado a seguir, Amanda descreve como está 
desenvolvendo o ensino remoto e compara sua abordagem com a de outros 
colegas da sua escola. A professora optou por realizar um encontro semanal 
reduzido com as turmas com o objetivo principal de suplementar o material 
disponibilizado na plataforma. Considerando a especificidade da escola 
pública e o contexto emergencial de ensino remoto, a professora tece uma 
crítica aos professores que transpuseram para o online as mesmas práticas que 
já aplicavam no ensino presencial.  

Amanda: Então a gente tem um encontro pelo Google Meet uma vez 
por semana durante o horário da nossa aula regular, né. Então, 
durante 30 minutos a gente entra para debater, tirar dúvida do 
material que eu disponibilizo para eles durante a semana. Com 
algumas turmas têm funcionado super bem. Aí eu gravo e depois eu 
disponibilizo esse link para os outros colegas que não puderam assistir. 
[...] Cada professor está fazendo de um jeito. Por exemplo, tem 
professor que está entrando online, dá a aula online como se em sala 
estivesse, e depois passa exercício. [...] Mas aí a gente não percebe 
aquele cuidado com alunos que estão recebendo aquele auxílio de 30 
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reais. Com certeza com 30 reais, se todos os professores estiverem 
adotando essa mesma metodologia, eles não conseguem assistir todas 
essas aulas.  

	 Os dados revelam também que, tanto nas escolas particulares quanto 
na escola pública, as professoras enfrentam casos de alunos que estão 
ausentes das aulas remotas. Entretanto, na escola pública, esse fator parece 
ser mais problemático, visto que Amanda admite, no excerto abaixo, que há 
aulas em que não aparece nenhum aluno. Nas escolas onde Luana leciona, 
além do caso dos alunos que de fato têm dificuldade em acessar à internet, 
há também os alunos que, mesmo antes da pandemia, já não se mostravam 
motivados com as atividades escolares propostas, logo usam desculpas para 
não se engajar nas aulas remotas. Há, ainda, o caso dos alunos que aderiram 
ao ensino remoto e que passaram a participar mais das aulas online do que 
antes participavam das aulas presenciais.  

Amanda: Com algumas turmas eu tenho pouquíssima adesão. Às vezes 
não aparece ninguém. Então dependendo do perfil da turma já fica 
mais como sendo um horário de permanência de plantão de dúvidas, 
mas eu não tenho feito como obrigatória essa parte. [...] O engajamento 
dos alunos tem sido a minha maior preocupação.  

Luana: Existem os alunos que estão de um lado, que não querem nada 
mesmo na vida, então ficam mais desmotivados ainda. Ai não 
participam, usam qualquer coisa como desculpa. Enfim, usam de 
artifícios que servem de problemática para outros alunos, como falta de 
internet, para que eles não compareçam às aulas e não participem. E 
existe os alunos que se bobear estão preferindo muito mais esse estilo de 
aula do que as aulas presenciais. E no meio disso tudo, no meio dos 
dois extremos, existem aqueles alunos que não têm acesso a uma boa 
internet, né, visto que eu estou falando de [nome da cidade], então 
existem sim pessoas que moram em lugares que não têm boas conexões 
de internet e acabam se prejudicando no meio desse processo.  

	 As duas professoras não apresentaram uma avaliação assertiva sobre a 
avaliação do ensino remoto para o ensino da língua inglesa na educação 
básica durante a pandemia, o que evidencia o caráter complexo da situação 
atual. No trecho destacado abaixo, Amanda demonstra conhecer diferentes 
formas de se trabalhar com as quatro habilidades linguísticas em língua 
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inglesa no ensino online, e cita o Moodle, o Flipgrid, o Readworks e o Liveworksheet 
como ferramentas pedagógicas. Em um excerto exposto anteriormente, 
Luana já havia mencionado outras ferramentas que têm utilizado nas suas 
aulas online: Wordwall, Quizlet, Kahoot, Quizziz. As ferramentas online atribuem 
eficiência ao ensino da língua inglesa, mas a configuração emergencial do 
ensino remoto, conforme ocorreu nas instituições onde as professoras 
lecionam, inviabilizou a capacitação docente. Amanda parece acreditar que a 
transposição do ensino presencial para o online ocorreu de forma acelerada, 
pois não contemplou tempo para o replanejamento e a reflexão sobre as 
estratégias pedagógicas mais adequadas para o novo contexto de ensino.  

Amanda: A gente tem uma gama de plataformas, de auxílios nesse 
momento, né, que possibilitam o ensino de língua inglesa. Tem o 
Flipgrid (...), tem o Liveworksheet, o Readworks. Então são 
possibilidades de ferramentas para nos auxiliar aí dependendo da 
habilidade que a gente quer trabalhar com o aluno, né, que me 
possibilita uma série de possibilidades para promover essa interação, 
trabalhar, por exemplo, com a expressão oral da língua. No próprio 
Moodle existe essa possibilidade, né, o aluno pode gravar um áudio, 
pode gravar um vídeo e enviar por lá. Então eu acho que assim, a 
gama de ferramentas disponíveis para esse momento é infinita, mas eu 
acho que o grande empecilho é exatamente a gente não ter tido tempo 
para se preparar, a gente como professor de forma geral.  

A avaliação de Luana coaduna com a perspectiva de Amanda sobre a 
insuficiente capacitação que foi oferecida aos professores para atuar no 
ensino remoto. Ela também ressalta as condições de trabalho e estudo como 
fatores bastante limitadores para o ensino-aprendizagem. Na seara do ensino 
de inglês, problemas como a inibição dos alunos para participar das 
atividades de produção oral e a dificuldade de realizar uma atividade de 
compreensão auditiva sem interferências parecem ter sido potencializados 
nas aulas síncronas. 

Luana: Eu acho que o ensino a distância poderia ser mais eficiente 
se houvesse uma maior capacitação para os professores e também 
melhor condições tanto para os professores quanto para os alunos, tanto 
de aparelhos, quanto de conexão com a internet. Como não é o caso, 
acaba não sendo tão eficiente quanto poderia. [...] Tem maior 
dificuldade para os alunos participarem oralmente. Aumentou o 
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nervosismo e vergonha deles nesse sentido. Praticar listening também 
ficou bem mais difícil porque dependemos da qualidade da conexão, 
ruídos diversos onde o aluno está, porque nem sempre ele tem fone. 

Ainda tangenciando a avaliação sobre a implantação do ensino remoto 
emergencial, as professoras foram convidadas a falar sobre as questões 
emocionais que têm enfrentado nesse momento. Amanda tem vivenciado 
dificuldades para cuidar da filha menor, orientar os estudos da filha mais 
velha, encontrar seus alunos, orientar seus grupos de pesquisa e atender 
outras demandas institucionais. Apesar de ter grande apreço pela tecnologia, 
fato que pode estar motivando Luana a não esmorecer nesses tempos difíceis, 
ela cita que a demanda de trabalho com o planejamento das aulas 
aumentou, assim como a cobrança das escolas e a interferência dos pais dos 
alunos durante as aulas remotas. 

Amanda: Não tem como separar nesse momento de pandemia vida 
pessoal e vida profissional, porque tudo está restrito a um mesmo espaço 
de tempo e lugar. [...] Toda parte da manhã eu fico com elas sozinha, 
então demanda uma organização muito grande e noites de sono também 
que são sacrificadas. Essa noite, por exemplo, eu fui deitar 4:30 da 
manhã e acordei 8, 8:30 para tocar o dia. Então, assim, tem sido 
muito desgastante. Há momentos que a gente se sente frustrado, há 
momentos que a gente perde a paciência. É um mix de sentimentos 
muito grandes. E, por exemplo, semana passada eu cheguei a dar uma 
surtada, digamos assim. Sentei na frente do computador, minutinhos 
antes de entrar online com os alunos, e me bateu um desespero, uma 
vontade de chorar, de sair correndo, uma angústia muito grande. E daí a 
gente recebe alguns tipos de pressão também. [...] Isso tem um impacto. 
Oi? Como assim você não tá vendo que eu tô trabalhando. O que que eu 
tenho que justificar que eu tô trabalhando. Além das aulas eu tenho 
grupo de pesquisa, né, que eu oriento e também sou coorientadora. 
Então o trabalho tá acontecendo, publicação a gente tá fazendo, 
preparando os alunos agora para a FETEC e feiras que estão 
acontecendo de forma online. [...] Eu tô tentando separar, de manhã é o 
meu horário de cuidar das meninas, é o meu horário de homeschooling 
com a mais velha. Enfim, eu tô tentando fazer essa segmentação no meu 
dia para tentar manter a sanidade. 
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Luana: Eu amo tecnologia! Então, o online não foi o problema pra 
mim não. O que mexeu com meu emocional foi o comportamento das 
instituições de acharem que estamos 24 horas à disposição deles, o 
aumento da demanda de trabalho, a possibilidade maior de interferência 
dos pais que assistem “escondido” as aulas e depois querem questionar 
ou criticar... Então não atribuo minhas questões emocionais ao EaD. 

Os dados apresentados serão sistematizados a seguir.  

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Nesta seção, pretendemos retomar os resultados obtidos através da análise 

à luz das perguntas de pesquisa, relacionando-os também com os aportes 
teóricos.  

5.1 Quais ações pedagógicas estão sendo implementadas para 
viabilizar o ensino remoto emergencial?  

Visando atender à Portaria nº. 343, de 17 de março de 2020 (Brasil, 2020a) 
e à Medida Provisória no. 343, de 1º de abril de 2020 (Brasil, 2020b), as 
escolas estabeleceram o ensino remoto emergencial, mas adotaram 
estratégias diferentes para dar continuidade às aulas nessa configuração. Nas 
três instituições em pauta nesta investigação, optou-se por um blended-learning 
em que as aulas online síncronas ocorreram através de softwares de 
videoconferência (Zoom e Google Meet) e as aulas assíncronas através de 
sistemas de gerenciamento da aprendizagem (Moodle e Google Classroom). A 
garantia de encontros síncronos no ensino remoto emergencial vai ao 
encontro do que afirmam Simonson, Smaldino e Zvacek (2015) sobre a 
importância de se promover engajamento e um senso de pertencimento a um 
grupo social para os discentes. Nas escolas privadas, houve a manutenção do 
quadro de horários das disciplinas com a oferta de aulas síncronas, sendo de 
critério do docente escolher quais recursos pedagógicos utilizar para 
complementar as suas aulas com interações assíncronas. O contrário ocorreu 
na escola pública, visto que não houve uma padronização referente às aulas 
síncronas, mas instituiu-se o uso do Moodle como obrigatório para 
monitoramento e controle de frequência dos alunos na interação assíncrona.  

Notou-se também que as escolas se disponibilizaram a oferecer apoio aos 
estudantes que apresentassem dificuldades para participar das aulas online. 
Nas escolas privadas, para aqueles alunos que não conseguissem acompanhar 
as aulas síncronas, foi disponibilizado material didático impresso e gravação 
das aulas no portal da escola. A distribuição de material impresso em 
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apostilas corrobora com a visão de Moore e Kearsley (2007) de que mesmo 
com a evolução da tecnologia digital, tecnologias mais antigas das outras 
gerações de EaD ainda são utilizadas para promover a aprendizagem. Na 
escola pública, houve a preocupação de distribuir auxílio financeiro de R$30 
aos alunos que não possuíam acesso à Internet, além de emprestar 
computadores para alguns deles, tendo como foco único o uso das 
tecnologias digitais da quinta geração da EaD. 

No que tange às metodologias de ensino, a professora Amanda demonstra 
um sentimento de solidariedade com os seus alunos da rede pública ao 
avaliar que o valor do auxílio financeiro seria insuficiente caso todos os 
professores resolvessem adotar a mesma postura de antes da pandemia, isto 
é, aulas expositivas síncronas. A crítica da docente vai de encontro ao que 
Moreira e Schlemmer (2020) identificam como uma prática usual do ensino 
remoto emergencial, que consiste em transpor diretamente o que ocorre nas 
aulas presenciais para as aulas online, reproduzindo as mesmas práticas 
pedagógicas, horários e princípios de interação, conforme constatamos que 
está a ocorrer nas escolas privadas em que atua a professora Luana. Dessa 
forma, considerando as especificidades da rede pública, Amanda decidiu por 
priorizar a interação assíncrona no ambiente virtual de aprendizagem com 
seus alunos, apesar de também disponibilizar horário reduzido para 
atividades síncronas.  

5.2 Quais dificuldades estão sendo enfrentadas durante as aulas 
de inglês? 

Acerca das dificuldades enfrentadas pelas docentes durante as aulas 
remotas, percebeu-se que, apesar de ambas estarem lançando mão de 
diversas ferramentas digitais para compor suas aulas síncronas e assíncronas, 
as docentes receberam uma capacitação insuficiente para usarem as 
tecnologias digitais com propósitos educativos. Nas instituições particulares 
em que Luana atua, ela não recebeu formação significativa, sendo orientada 
a assistir vídeos de tutorial na primeira instituição e a assistir lives e a 
participar de pontuais eventos online sugeridos pela segunda. Já na escola 
pública, Amanda recebeu um curso de capacitação para o uso do Moodle, 
além de obter apoio da equipe pedagógica e de frequentar reuniões 
institucionais que possibilitaram trocas de experiências entre os docentes. 
Vale ressaltar que a docente pontua que a referida capacitação tinha um 
enfoque nas ferramentas da plataforma e não em questões concernentes às 
metodologias de ensino online. 
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Nas falas das duas docentes, a participação dos alunos figurou como uma 
preocupação que limita o ensino remoto. Elas relatam que alguns discentes 
não estão participando das aulas por falta de aparelhos disponíveis em suas 
residências e de conexão de internet de qualidade que suporte a demanda 
atual. Verificou-se também que, tanto na escola pública quanto nas escolas 
privadas, existe uma desmotivação advinda dos alunos. Em relação à escola 
pública, nota-se que a situação é mais grave, pois há aulas em que a 
frequência dos estudantes é nula e a professora fica receosa com tal situação. 
Em relação às escolas particulares, há também problemas com a assiduidade 
dos alunos, mas, em contrapartida, houve também o aumento do interesse de 
alguns alunos que estão a se engajar mais nas aulas online do que nas aulas 
presenciais anteriores à pandemia.  

Outro problema apontado é o de entraves no ensino das habilidades oral e 
auditiva nas aulas síncronas. Apesar de Simonson, Smaldino e Zvacek (2015) 
apontarem que as aulas síncronas auxiliam na motivação de alunos por 
trazerem “uma ideia de pertencimento”, Luana aponta que, no ambiente 
online, os estudantes ficam mais tímidos e nervosos para realizarem atividades 
de produção oral em língua inglesa. Ainda, ruídos, problemas de conexão e 
falta de fone de ouvido, por exemplo, dificultam tarefas de compreensão 
auditiva.  

5.3 Como os docentes avaliam a experiência em curso de ensinar 
inglês remotamente?  

Sobre a questão da avaliação da experiência de ensinar inglês de forma 
remota, nota-se que ambas as professoras encaram o trabalho remoto como 
algo desafiador e exaustivo física e emocionalmente, uma vez que elas 
precisam conciliar tanto questões profissionais quanto questões familiares. A 
professora Amanda reporta, particularmente, o enfrentamento diário que 
muitas brasileiras estão a passar durante a pandemia: o gerenciamento 
simultâneo de cuidados com sua filha pequena, de apoio na vida escolar de 
sua filha mais velha e de demandas profissionais. Para Amanda, houve a 
percepção de efeitos emocionais negativos a partir do ensino remoto como 
algo latente, uma vez que ela expõe sentimentos de frustração, impaciência e 
angústia. 

Outra questão relevante a ser discutida é a pressão institucional. Enquanto 
a professora da escola pública reportou sobre um excessivo controle em 
relação às atividades docentes remotas, a professora lotada em duas escolas 
particulares afirma que as demandas institucionais não somente 
aumentaram, mas também passaram a extrapolar os horários convenientes 
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de trabalho. Somado a isso, a professora Luana também relatou como um 
incômodo a interferência dos responsáveis de seus alunos durante as aulas 
remotas. Segundo a docente, alguns pais dos discentes passaram a assistir às 
aulas com o objetivo de questionar ou criticar as mesmas, fator que gera 
ansiedade nos docentes.     

 Apesar de informarem sobre os efeitos negativos que o ensino remoto lhes 
trouxe, ambas também enfatizaram a ideia de que é promissor o trabalho 
com plataformas e ferramentas online, pois as tecnologias digitais possibilitam 
novas formas de ensinar e de estabelecer interações com seus alunos.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  
O presente artigo preocupou-se em apresentar a reestruturação de práticas 

educacionais devido a COVID 19 em uma escola pública e duas particulares 
a partir de entrevistas com duas professoras de língua inglesa do ensino 
básico. Aqui foram também discutidos e diferenciados os conceitos de EaD e 
ensino remoto emergencial, cuja necessidade ficou latente com o 
estabelecimento da pandemia no Brasil e no mundo no desenrolar do ano de 
2020. Ademais, foram trazidos alguns documentos oficiais que direcionaram 
o país nas tomadas de decisão tanto no quesito sanitário quanto no 
educacional. 

Os relatos das docentes demonstraram que as instituições estavam 
despreparadas para a magnitude da urgente reestruturação de suas práticas 
educacionais, pois as mesmas ofereceram aos seus alunos a possibilidade do 
ensino remoto emergencial, mas não realizaram uma capacitação que, de 
fato, fosse considerada significativa para os seus docentes. Como 
consequência, estes não puderam se sentir de fato seguros ao ministrarem as 
suas aulas síncronas.  

As professoras Luana e Amanda também demonstraram uma preocupação 
com o aumento do horário de trabalho que ocorreu com o ensino remoto 
emergencial. Com o uso das tecnologias digitais, as instituições em que elas 
atuam, alunos e responsáveis esperam que elas estejam disponíveis a 
qualquer hora do dia para solucionar problemas. Uma recomendação a ser 
adotada pelas escolas é a de regulamentar o horário de trabalho remoto das 
docentes, evitando uma sobrecarga de tarefas a serem realizadas por elas e a 
exaustão emocional. 

Outra indicação que surge dos relatos das professoras para o momento 
atual é a de orientar pais e responsáveis sobre as condutas esperadas durante 
o ensino remoto emergencial. Com este objetivo, poderia ser produzido um 
material informativo aos responsáveis dos discentes, com orientações éticas 
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sobre a conduta durante o período de aulas remotas e orientações 
pedagógicas voltadas para o apoio ao aluno. Esse material, além de informar 
e tirar dúvidas das ações que estão sendo tomadas pelas escolas, promoveria a 
conscientização dos responsáveis sobre a importância de respeitar o trabalho 
que os docentes estão realizando nos espaços online, alertando-os de que 
certas atitudes – como a de assistir as aulas escondido, como as professoras 
investigadas relataram – podem trazer consequências negativas para o 
desenvolvimento das próprias aulas e para o emocional dos docentes. Ainda, 
esse material poderia orientar os responsáveis a estimular a participação dos 
estudantes nas aulas, sejam síncronas ou assíncronas. 

Uma recomendação que pode ser discutida futuramente é a flexibilização 
dos currículos da educação básica para permitir que uma parcela da carga 
horária seja realizada online (sendo opcional ou não). Essa flexibilização 
poderia abrir caminhos para que os professores possam se especializar nessa 
modalidade de ensino e se sintam mais preparados para adotá-la em suas 
aulas de forma espontânea, após o fim da pandemia de COVID 19.  

Além disso, também é fundamental que os alunos também recebam 
orientações acerca do uso das ferramentas digitais, através de oficinas. Por 
mais que esse público seja familiarizado com as tecnologias para uso pessoal, 
a adoção de tecnologias na educação demanda práticas diferentes por parte 
dos estudantes nesses ambientes, sendo necessário que eles recebam 
instruções e sejam preparados para aproveitar de todas as possibilidades que 
as ferramentas disponíveis podem proporcionar para sua aprendizagem. 

Apesar dos entraves, o ensino remoto emergencial propiciou a 
continuidade dos estudos na educação básica, garantindo o distanciamento 
social e, assim, salvando vidas. Por um lado, os dados demonstram um 
cenário desanimador, com o despreparo das instituições em oferecer apoio e 
capacitação aos docentes, por outro, um vislumbre de esperança: a 
criatividade das docentes na reinvenção de suas práticas pedagógicas. 
Almejamos que as recomendações aqui estipuladas sirvam de parâmetros 
para futuras ações das instituições educacionais brasileiras.   
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RESUMO:  Este artigo apresenta 
os resultados de um trabalho 
proposto na disciplina Arte 
Pública e Patrimônio ministrada 
no Programa de Pós-Graduação 
de Letras e Artes da Universidade 
do Estado do Amazonas. O estudo 
apresentado no referencial teórico 
aborda a cidade como discurso, 
espaço e território. Buscamos 
reunir dados com o propósito de 
interpretar a representação e o 
imaginário sobre duas ruas 

ABSTRACT: This paper presents 
the results of  a work proposed in 
the discipline Public Art and 
Heritage taught in the Graduate 
Program in Arts and Letters of  the 
State University of  Amazonas. The 
study presented in the theoretical 
framework addresses the city as 
discourse, space, and territory. We 
seek to gather data for the purpose 
of  interpreting the representation 
and the imaginary of  two streets 
located in the historic center of  
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localizadas no centro histórico de 
Manaus. A estratégia utilizada foi 
a da visitação desses espaços, 
territórios marginalizados, seguida 
pela busca de informação na mídia 
acerca dessas ruas e sujeitos. 
Como fundamentação teórica, nos 
a m p a r a m o s n o s e s t u d o s e 
contribuições de Silva (2001), 
J a c q u e s L e G o f f  ( 1 9 9 4 ) , 
Maingueneau (2013) Santos (2008) 
e Souza (2010). Como justificativa 
deste artigo apontamos para a 
questão urbana, especialmente ao 
direito à participação social, que 
há muito tempo tem sido marcada 
pela exclusão de uma parcela da 
população vista como inadequada 
às normas e padrões estabelecidos 
pela sociedade. Pelos resultados 
obtidos, as ruas do centro histórico 
de Manaus que escolhemos 
representam e se apresentam 
como símbolos negativos e lugares 
de transgressão para a população 
em geral, podendo ser matéria 
literária nas mãos de um artista, e 
demanda para o gestor público. As 
vivências e as trocas simbólicas 
que existem entre aqueles que 
vivem no espaço público variam e 
se contradizem conforme o 
discurso que se apresenta nas 
notícias e a necessidade de 
sobrevivência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Território 
urbano; discurso midiát ico; 
estereótipos. 

Manaus. The strategy used was to 
visit these spaces, marginalized 
territories, followed by the search 
for information in the media about 
these streets and subjects. As a 
theoretical basis, we rely on the 
studies and contributions of  Silva 
(2001), Jacques Le Goff  (1994), 
Maingueneau (2013), Santos (2008) 
and Souza (2010). As a justification 
for this paper, we point to the 
urban i s sue, e spec ia l l y the 
entitlement to social participation, 
which has long been marked by the 
exclusion of  a portion of  the 
population seen as inadequate to 
t h e n o r m s a n d s t a n d a r d s 
established by society. For the 
results obtained, the chosen streets 
of  the historic center of  Manaus 
represent and present themselves as 
negative symbols and places of  
transgression for the population in 
general, being literary material in 
the hands of  an artist, and demand 
for the public manager. The 
e x p e r i e n c e s , t h e s y m b o l i c 
exchanges that exist between those 
who live in the public space, 
according to their interpretation, 
vary according to the discourse 
presented in the news and the need 
for survival.  

KEYWORDS: Urban territory; 
media discourse; stereotypes.



 
INTRODUÇÃO   

Neste artigo apresentamos os resultados de um trabalho proposto na 
disciplina Arte pública e Patrimônio, ministrada no Programa de Pós-
Graduação de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas. A 
disciplina teve como objetivo discutir sobre arte pública e patrimônio, com 
vistas a ampliar o olhar sobre a cidade e a cultura urbana nos seus aspectos 
materiais e imateriais num enfoque interdisciplinar. Ao longo do passeio pelo 
centro de Manaus surgiram curiosidades pelos locais, que motivaram 
diferentes notas oriundas da observação. As ruas, as praças e o movimento 
das pessoas denotam essa constelação de elementos e ações, numa dinâmica 
que se repete todos os dias na cidade. 

Como objeto de pesquisa, escolhemos duas ruas muito conhecidas do 
centro histórico de Manaus por serem locais onde convivem sujeitos 
marginalizados no discurso midiático. Fomos a esses lugares na busca desses 
sujeitos, e, por meio da observação, realizamos apontamentos sobre a sua 
dinâmica. Montamos um acervo fotográfico com as imagens produzidas 
dessas ruas do centro de Manaus, examinamos manchetes de jornal que 
trazem notícias acerca das ruas selecionadas, tomando como critério aquelas 
que abordam também os sujeitos. Neste artigo nosso objetivo central é 
interpretar a representação e o imaginário em torno das ruas do centro do 
centro histórico, Itamaracá e a Lobo D’Almada , zona sul da cidade. 1

Como estratégia teórico-metodológica, realizamos primeiro os 
apontamentos sobre o território, logo depois partimos para a revisão 
bibliográfica, acrescido do estudo sobre da temática da heterogeneidade dos 
textos midiáticos e produção discursiva (MAINGUENEAU, 2013). Optamos 
pela abordagem interpretativa do corpus selecionado que se compõe de 
notícias publicadas no jornal Acrítica em seu formato digital, anos 2013 e 
2014 e de material iconográfico autoral. Utilizamos para descrição desses 
produtos simbólicos, o termo imagem, na legenda das manchetes do jornal, e 
fotografia para nossas produções autorais.  

Como fundamentação teórica, nos amparamos nos estudos e contribuições 
de Gomes (2008), Silva (2001), Jacques Le Goff  (1994), Maingueneau (2013) 
Santos (2008) e Souza (2013). Como justificativa deste trabalho apontamos 
para a questão urbana, especialmente ao direito à participação social, que há 
muito tempo tem sido marcada pela exclusão de uma parcela da população 

 Lobo D’Almada, de acordo com Souza (2013: 89), transformou a vida do Amazonas. Tratou os 1

índios como vencidos dignos de respeito, introduziu a pecuária e a indústria, fazendo despertar 
ciúmes na capital, cujos governantes logo arranjariam motivos para afastá-lo. Acusado de 
corrupção, começou a ser perseguido e acabou morrendo na miséria. 
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vista como inadequada às normas e padrões estabelecidos pela sociedade. As 
cidades urbanas se constituem também, imaterialmente, de uma 
multiplicidade de indivíduos marcados pelo discurso midiático, 
estereotipados, sendo alvo de violência e aversão por parte da população.  

Nos relatos sobre a cidade em textos literários, há sempre a presença de 
acontecimentos vivenciados no cotidiano e que afetam a visão de mundo, a 
condição do sujeito diante dos acontecimentos diários podendo suscitar em 
nós uma série de sentimentos como a compaixão diante do sofrimento 
humano e a inconstância da vida. Como leitores transeuntes pelas ruas do 
centro de Manaus, é quase impossível ver de perto as ruínas, devido não só 
ao lixo que se avoluma nas ruas, como também aos perigos do desconhecido; 
soma-se a isso a pressa do dia a dia; o medo do atraso nos compromissos.  

O andar atônito afeta a percepção, portanto, ao vermos as estruturas 
desses imensos prédios antigos do lado de fora deles, verificamos apenas a sua 
decomposição. Quantos de nós refletimos acerca do passado da cidade, 
curiosos em saber quem habitava, ou habita, aquele prédio em ruína, como 
moravam os antigos donos de grandes casarões que hoje abrigam também a 
maioria dos comércios, bares e restaurantes, depósitos e, até mesmo, escolas 
públicas e bibliotecas? Quantos de nós sabemos que existem ruas específicas 
para a prática da prostituição no centro histórico de Manaus? Em nossas 
pesquisas, verificamos que o elemento humano com suas singularidades e 
adversidades tem sido negligenciado, principalmente, no que se refere às 
condições de produção e reprodução da vida social dos grupos 
marginalizados, sujeitos a todo tipo de violência no meio urbano. 

Ao longo da pesquisa, realizamos pelo menos três visitações divididos em 
grupos ao centro, sendo essas visitações feitas em dias úteis da semana e em 
um domingo pela manhã. Neste dia, a visita foi feita pela principal autora 
deste artigo para a realização de imagens, já que o fluxo de pessoas é 
reduzido, facilitando a visualização e descrição das ruas. Dessa forma, 
teremos condições de discorrer um pouco sobre a dinâmica das ruas 
selecionadas, pois vimos, nelas, uma outra face da arte, aquela presente na 
literária, que vai muito além de apreciar os lugares, as praças, os logradouros. 
Ainda que esses lugares tenham sido vistos pelos nossos olhos, nossa tentativa 
aqui é mostrar como os transeuntes se comportam nos locais proibidos, nos 
lugares descritos pelos jornais como sendo perigosos.  

Propomos uma leitura da movimentação dessas ruas escolhidas através de 
imagens e manchetes de jornal, portanto, essa será uma das dinâmicas de 
leitura e recorte do território: optamos por duas ruas marginalizadas que 
estão entorno de alguns patrimônios culturais do centro histórico. Fizemos 
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essa abertura através da disciplina para expor uma amostra das contradições 
entre o lugar vivido e o representado em jornais da cidade. Personagens das 
ruas como a prostituta, a mulher transexual, o garoto de programa são 
representados nos jornais da cidade como transgressores da ordem social, 
esses indivíduos costumam ser marginalizados ainda mais pela sociedade e 
pelos governantes em seus projetos de governo por meio dos discursos 
midiáticos. 

1. UM POUCO DE HISTÓRIA: MANAUS PRESENTE, MANAUS AINDA 
PASSADO  

A história do Amazonas é a mais oficial, a mais deformada, encravada na 
mais retrógrada e superficial tradição oficializante da historiografia brasileira. 
“Sem uma visão crítica, o Amazonas tem caminhado sempre aos tropeços. 
Por isso, cansado de ser um desmemoriado prestes a endossar o beletrismo 
oficial”, expressa Souza (2010: 19-20). Ainda nas palavras de Souza : 2

Firmemente sustentados pelo ideal do avanço econômico, não fazemos 
mais do que seguir a tradição espoliadora. Pomos abaixo a maior 
floresta do planeta, sem ao menos conhecermos as consequências desse 
gesto, para alimentarmos a voracidade das empresas monopolistas. E 
para isso, é necessário limpar o caminho de índios obstinados e 
preguiçosos. Pois nada mais obstinado e preguiçoso que essa gente que 
permitiu-se recusar através do tempo os favores da ‘civilização e do 
confronto’. 

Souza (2010: 33) 

Imaginemos aqui as seguintes cenas: pontes sendo erguidas, igarapés 
recebendo aterramento para a construção de avenidas e ruas no centro de 
Manaus, árvores sendo derrubadas uma atrás da outra, pois, essas cenas 
retratam o início da transformação de Manaus antes de ser famosa na Belle 
Époque, transcorrida entre 1870 e 1914 na Europa ocidental, época na qual 
o mito do progresso despontava estilos de vida e de cortesia nas cidades. 
Manaus, assim como tantas cidades, teve suas modificações e seus dias de 
glória. Teatro lotado, porto central enfeitado de navios, personagens da classe 
abastada seguiriam encantados com a cidade no meio da selva, crescendo 
vertiginosamente a partir do centro. 

 O beletrismo se manifestava no seio social através das vitrines, nas roupas 
femininas — saias longas, apertadas na cintura, chapéus largos, sombrinhas 

 À época da escritura deste ensaio, década de 70, o Brasil sofria nas mãos da ditadura militar.2
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para se proteger do sol, nos trajes masculinos — fraque escuro e cartola. 
Ainda hoje, em ocasiões de gala, os homens usam esse traje como sendo o 
máximo da elegância e do requinte. Como afirma Souza (2010: 95), “o 
Amazonas nunca foi tão alienado quanto durante o ‘ciclo da borracha’”. 
Souza dispara sua crítica mordaz sobre a constituição de uma época que 
permanece dissimulada até hoje:  

No fim do século XIX, centenas de aventureiros chegavam como 
deportados e a mão-de-obra dos nordestinos começava a ser desviada 
para os seringais. Pelos salões nos restaurantes, nos jornais, era 
´possível ver a face que a alienação queria compor. 

 Souza (2010: 96) 

Para uma parcela da sociedade da época, todo o alvoroço do delírio do 
ciclo da borracha foi o que possibilitou a cidade de Manaus ter sido o mais 
belo cartão postal para o turismo. De repente, a cidade se torna atração 
daqueles que tinham condições econômicas de frequentar os clubes e os 
espaços culturais mais atraentes da cidade. Cada prédio administrativo 
erguido tinha um sabor de vitória rumo ao progresso, e uma função na 
organização econômica e social; prova disso são as belas construções que 
persistem ao tempo e que abrigaram instituições do governo, escolas, 
internatos e bibliotecas públicas. Tudo ia compondo uma nova paisagem 
iniciada no centro da capital, naquele momento, urbana e civilizada, bem 
diferente da anterior.  

Para a pesquisadora Edineia Mascarenhas Dias, em sua obra A ilusão do 
Fausto (1999), as ruas e os logradouros da cidade foram ganhando outros 
contornos visando o embelezamento do centro da cidade, e claro, de um 
forte apelo à retirada da população mais carente do local, levando esta 
parcela do povo a criar as periferias da cidade, com a madeira, que era ainda 
um produto acessível naquela época, faziam seus casebres à beira do rio. 
Houve uma grande vontade dos governantes da época em tornar a capital no 
espelho da Europa, principalmente, aos moldes das capitais francesa e inglesa 
como os modelos ideais. Paris com sua cultura, e Londres com seu modelo 
econômico. Esses sujeitos citados pela pesquisadora formavam o conjunto de 
trabalhadores e suas famílias oriundas de diferentes locais do interior estado 
do Amazonas, inclusive de outros estados. 

Conforme Dias (1999), os inúmeros projetos de modernização apenas 
foram exequíveis na cabeça dos governantes que detinham o poder, estavam 
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admirados e empolgados com as façanhas de Haussmann  na capital 3

francesa. Se Manaus possui alguns desses símbolos do fausto, como o seu 
famoso teatro, seu porto flutuante, o elegante prédio da alfândega, o palácio 
da justiça e tantos outros, também possibilitou que ficasse oculta. 
Atualmente, há um discurso oficial que reflete a visão de alguns educadores 
para que os jovens conheçam a história do patrimônio cultural da cidade por 
meio da visitação das construções e apreciação da arte espalhada pelo centro, 
as igrejas mais antigas, assim como a literatura que se produz localmente. 

É sabido que História e Literatura não se confundem, porque no limiar se 
encontra a memória, não sendo nem verdade, nem invenção. Enquanto o 
historiador se atenta em suas fontes documentais, o literato, como artista de 
seu tempo, produz uma memória quase involuntária como impressão 
artística do contexto.  O poeta amazonense Thiago de Mello trabalha uma 
outra cidade, diferente daquela vista através dos monumentos, o escritor 
recorre sobretudo às lembranças de seus pais, parentes e amigos próximos 
um apanhado de impressões, fazendo uma reconstrução de uma época, a 
cidade com seus personagens, seus sons, cheiros. O texto é uma espécie de 
crônica poética de uma memória coletiva, e, por que não, cultural. 
Conforme o historiador Jacques Le Goff  (1994): 

A memória como de propriedade de conservar certas informações, 
remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 
graças as quais o homem pode atualizar impressões ou informações 
passadas, ou que ele representa como passadas  

Le Goff  (1994: 423) 

Le Goff  (1994) argumenta sobre a relevância da memória na reconstrução 
das lembranças de uma época outra, vivida e sentida pelos homens numa 
dada época e sociedade, um novo campo da história que considera a escrita 
literária também como registro, testemunho de um tempo. O registro do 
poeta amazonense é feito por vozes testemunhas de uma cidade que ainda 
permanece, só que fragmentada, configurando-se como uma memória 

 Georges-Eugène Haussmann GCNSC (Paris, 27 de Março de 1809 — Paris, 11 de Janeiro de 3

1891), largamente conhecido apenas como Barão Haussmann. Foi prefeito do antigo departamento 
do Sena (que incluía os atuais departamentos de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-
Marne), entre 1853 e 1870. Para Benjamin (2007: 49) o ideal urbanístico de Haussmann eram as 
visões em perspectiva através de longos traçados de ruas. Isso corresponde a tendência 
continuamente manifesta no século XIX de enobrecer necessidades técnicas por meio de objetivos 
artísticos. As instituições do poder laico e espiritual da burguesia deveriam encontrar sua apoteose 
no enquadramento das avenidas; antes de sua conclusão, estas eram recobertas por lonas e 
descerradas qual monumentos. A eficiência de Haussmann insere-se no imperialismo napoleônico.
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autobiográfica, portanto, interna, própria de quem testemunhou, subjetiva e 
aliada à memória daqueles que tiveram contemporaneidade com outros 
sujeitos. Com as lembranças, encontram-se tanto as dimensões políticas, 
quanto ideológicas. Do texto literário do poeta amazonense retiramos o 
seguinte excerto:  

Do dia pra noite, se foram acabando o luxo, as ostentações, os 
esbanjamentos e as opulências sustentadas pelo trabalho praticamente 
escravo do caboclo seringueiro lá nas brenhas da selva. Cessou 
bruscamente a construção dos grandes sobrados portugueses, dos 
palacetes afrancesados, dos edifícios públicos suntuosos. Não se 
mandou mais buscar mármores e azulejos na Europa, ninguém 
acendia mais charutos com cédulas estrangeiras. O enxoval das moças 
ricas deixou de vir de Paris. Os navios ingleses, alemães e italianos 
começaram a escassear na entrada da barra.  

Mello (1984) 

Como conhecedor do seu tempo, Thiago de Mello guarda em sua 
memória individual a parte mais desastrosa da cidade. Para o poeta, com a 
decadência da borracha veio também a chance de a cidade vir a ser ela 
mesma, “não se mandou mais buscar mármores e azulejos na Europa, 
ninguém acendia mais charutos com cédulas estrangeiras (MELLO,1984)”. 
Deixou de ser “prosa”, como se diz no dialeto local, deixou de ser vaidosa. A 
cidade assim: “pôde ser ela mesma, a viver de si” (MELLO,1984). A 
literatura de Thiago de Mello restaura do passado a memória coletiva, 
testemunho vivo, traduzindo muito a esperança de novos tempos para o 
povo, sem deixar de lado a recusa do crescimento desordenado desse 
período, pois, desconsiderou a cultura do lugar, dados os grandes 
investimentos da época na parte arquitetônica da cidade. Para o poeta, 
esqueceu-se de valorizar o humano, abandonando as pessoas à própria sorte 
na medida em que cidade era povoada, criando periferias, outros modos de 
viver ainda mais precários. 

1.1 Discurso midiático e o patrimônio cultural  
Como gênero híbrido, a notícia tem como objeto, matéria-prima, os fatos 

do cotidiano, os discursos oficiais e todo tipo de acontecimento de interesse 
público, até os mais banais. Para o linguista Dominique Maingueneau:  
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[...] um texto não é necessariamente produzido por um só locutor [...] 
o discurso relatado, ou seja, quando o locutor inclui em sua fala as 
palavras de outro locutor. Essa diversidade de vozes já é uma primeira 
forma de heterogeneidade dos textos.  

Maingueneau (2013: 64) 

 O jornalismo é uma esfera midiática que dialoga com fatos, 
acontecimentos da realidade e assim veicula visões de mundo pela ótica de 
seus produtores. O jornalismo vem ao longo do tempo construindo os valores 
de uma sociedade, promovendo entre o público aceitações, discussões e 
contestações, ou seja, um embate de posicionamentos divergentes. 

Sobre o patrimônio histórico da cidade de Manaus, há muitas iniciativas 
publicizadas pelos jornais que têm gerado um grande aprendizado seja no 
incentivo ao turismo, seja na promoção de eventos culturais tradicionais.  A 
secretaria de cultura, os órgãos públicos por exemplo bem como as 
universidades aproveitam a mídia em geral para promover todos os anos o 
resgate da história e da memória da cidade. Visitações ao centro histórico são 
bastante comuns, sobretudo, em datas comemorativas como o aniversário da 
cidade de Manaus, a visitação aos monumentos e locais de cultura são tidos 
como parte da história e do progresso da cidade materializada em 
construções arquitetônicas.  

A organização na visitação do centro histórico tem sido uma das propostas 
que aparecem como modelo de incentivo à cultura e tem se expandido, 
principalmente, logo depois do Convênio nº 53/2004, celebrado entre a 
União, por meio do Ministério da Cultura, e o Município de Manaus, 
objetivando a Revitalização do Centro histórico de Manaus. 

Na perspectiva do discurso sobre a cidade, a interdisciplinaridade é 
profícua tanto na abordagem desta temática, porque amplia a possibilidade 
do olhar mais profundo sobre o objeto sem perdê-lo de vista, portanto, 
quanto ao discurso jornalístico, Souza (2010: 191), escreveu que, “o discurso 
jornalístico ainda é narrativo, provinciano, e, algumas vezes, indigente. 
Certas notícias escapam à lógica, ou transformam-se subitamente em 
pregações moralistas”. Para Souza (2010: 192), “um jornal é popular por 
apresentar notícias de crime e fotos sangrentas; outro, é ponderado, por 
evitar estes fatos e preocupar-se com a vida legislativa”. 

É inegável também que Manaus, tanto na questão do patrimônio público, 
da preservação e da utilização de prédios antigos, museus, os acervos 
culturais, e tantas outras questões que se ligam à cultura e ao social, tem sido 
deixada de lado pelos governantes em favor do combate à criminalidade na 
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cidade. Não dá para apartarmos os sujeitos desta discussão. Quem anda 
pelas ruas do centro de Manaus sabe que, ao longo dos anos, as praças 
públicas estão cada vez mais vazias, sendo gradativamente substituídas pelos 
shoppings centers, uma permutação, apontando assim para um outro projeto 
de cidade. Nesse contexto de mudanças, o patrimônio cultural, material e 
imaterial de Manaus resiste ao tempo, mas não aos debates sobre ele.  

Sobre os espaços de cultura que ainda permanecem ativos, muitos recebem 
um público mais ligado à arte em geral. O Teatro Amazonas, por exemplo, 
uma das arquiteturas mais robustas do centro histórico atrai muitos turistas e 
oferece palco para os artistas locais, os nacionais e os internacionais; outro 
imponente prédio é o do Paço da Liberdade que se situa em frente de umas 
mais belas praças com estrutura refletida no modelo europeu, há uma fonte, 
um coreto e um bonito jardim em seu entorno. O Paço da Liberdade é uma 
construção feita na arquitetura neoclássica e já foi sede da prefeitura de 
Manaus. 

Outro espaço mais visitado é o tradicional Bar do Armando, fundado na 
década de 70. O espaço continua até hoje como patrimônio da cidade. Outro 
local é o Bar do Caldeira, que recebeu este nome devido a um incêndio 
próximo de sua instalação, além desses há vários outros botequins que 
oferecem entretenimento nas adjacências da rua Lobo D’Almada, mas com 
pouca visibilidade. 

Atualmente, todos esses locais são apreciados com menos entusiasmo e 
frequência se compararmos aos grandes shoppings centers da cidade. Os bares 
do centro oferecerem atrações como os shows covers, popularmente chamados 
de “som ao vivo”. Os vendedores de rua se fazem presentes e atravessam a 
madrugada; como os frequentadores, eles não se sentem nada intimidados 
pelas ruas do centro de Manaus, nem mesmo nos dias de semana. É notório 
que muitos que frequentam os bares trabalham no comércio central e 
encontram nesses locais a diversão que procuram. 

Assim como a maioria das grandes capitais brasileiras, Manaus foi uma das 
que mais sofreram a modificação do espaço, sobretudo, na sua natureza, 
tendo como marco histórico o apogeu da borracha. A cidade de Manaus 
passou por diversas mudanças no plano geográfico, essas transformações se 
deram de forma bastante pontual, ao longo do tempo essas transformações 
acabaram por construir uma outra cidade. 

2. DISCURSO CITADINO, UMA REPRESENTAÇÃO AO AVESSO 
Neste texto, optamos como categoria analítica o discurso. O discurso está 

nas ruas e nos jornais, como bem afirma Maingueneau (2013: 92), “a 
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espacialidade do escrito e do impresso permite também que lhes associemos 
elementos icônicos variados (esquemas, desenhos, gravuras e fotos) e um 
paratexto”. De acordo com Maingueneau (2013), paratexto é o conjunto de 
fragmentos verbais que acompanham o texto propriamente dito, por 
exemplo, os comentários na margem notícia, notas de rodapé, para nós, 
inclusive as legendas das fotos de jornais acerca dos territórios que se dão o 
fato jornalístico. 

Trabalhamos com o conceito de território ao delimitarmos nossa temática 
em apenas duas ruas. Território aqui se define por uma objetivação 
multidimensional da apropriação social do espaço, de acordo com Cara 
(1996), neste espaço, portanto, se estabelecem diferentes relações de poder 
entre os grupos sociais e instituições.  Santos (2008), define espaço como 
sendo 

[...] possuidor de uma forma, isto é, de uma organização que pretende 
adequar ao funcionamento da sociedade. Essa forma, é definida 
ideologicamente em um determinado bloco histórico, que corresponde a 
hegemonia de uma determinada classe social, e é no âmbito do estado 
que se estabelecem os relacionamentos entre interesse divergentes que 
darão o conteúdo para as formas espaciais, que poderão ser mais ou 
menos excludentes, ou segregacionistas, dependendo das características 
do bloco histórico.  

Santos (2008: 49) 

Nesse sentido, cabe dizer que a população que se encontra à margem dos 
espaços institucionalizados, regrados pela norma social vigente, está sempre 
em risco de ser vista como desajustada e potencialmente dada a transgredir a 
lei.  Como experiência, a transgressão está ligada à desobediência da lei, das 
regras, daquilo que vem de cima. É notório que, nas grandes metrópoles, o 
que menos se tem é o controle do tempo, do espaço e das relações sociais.  

Conforme Gomes (2008: 24), “a cidade construída pelo discurso possibilita 
visões diversas, leituras e interpretações que dependem do leitor”. Assim, 
cabe-nos apontar a dinâmica dos locais do centro onde se apresentam como 
concretos, múltiplos, plural quando se pensa a noção de existência humana. 
Ainda nas palavras de Gomes (2008), a cidade  

[...] como ambiente construído, como necessidade histórica, é resultado 
da imaginação e do trabalho coletivo do homem que desafia a natureza. 
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Além de continente das experiências humanas, com as quais está em 
permanente tensão  

Gomes (2008: 24) 

A cidade ainda parece como “lugar de excelência onde se sentem, de 
forma mais agudizada, as consequências do desenvolvimento capitalista e da 
Revolução Industrial” (GOMES, 2008: 37). Na literatura contemporânea, a 
cidade moderna já foi palco de diferentes temas, entre eles as guerras, os 
crimes que estampavam manchetes de jornais, transgressões das mais 
diversas, tudo podendo servir de inspiração às artes. A temática da 
brutalidade e da violência na cidade aparece nos contos produzidos por 
Rubem Fonseca. No livro Romance Negro, o primeiro conto, “A arte de andar 
pelas ruas do Rio de Janeiro”, transfigura o homem citadino perdido nesse 
emaranhado de acontecimentos insólitos que é a cidade. O personagem é 
incumbido de contar a história de Augusto, o andarilho, cujo nome 
verdadeiro é Epifânio; este homem deseja concluir seu livro sobre a cidade, 
sem esquecer dos locais mais insólitos.  

Na narrativa, o personagem-escritor traça vários planos para adentrar em 
territórios perigosos. Augusto, o personagem-escritor, acaba conhecendo, por 
acaso, uma prostituta, analfabeta, em seguida, ele se dispõe a ensiná-la a ler. 
No conto, o grotesco se apresenta no corpo da mulher prostituída pela 
cidade; seu maior sonho era estético: comprar um dente novo para assim 
ganhar novos clientes, diferentes daqueles que conseguia nas noites do Rio de 
Janeiro. Gomes (2008: 165), pondera que, “ele (Augusto) não os rejeita, 
observa-os, relaciona-se com eles e registra-os como matéria-prima para o 
livro que escreve”. Para Augusto, esses personagens não são invisíveis, fazem 
parte da paisagem da Urbe que insiste em expulsá-los, sintetiza Gomes (2008: 
165).  

No conto mencionado, o funcionamento dos prédios se mostra de forma 
instável, não possuindo uma permanência duradoura. Ao longo do dia o 
prédio é um cinema, durante a noite, funciona um estabelecimento de culto 
religioso, demonstrando assim o aspecto da provisoriedade quanto a 
ocupação dos prédios do centro comercial.  Das páginas ficcionais, 
depreende-se a mutabilidade das coisas no mundo capitalista, “todas as 
manhãs, das oito às onze, todos os dias da semana, o cinema é ocupado pela 
Igreja de Jesus Salvador das Almas. A partir das duas da tarde, exibe filmes 
pornográficos” (FONSECA, 1992: 12). O andarilho deseja ser escritor, para 
tanto precisa ler a cidade, conhecer as pessoas, saber o que fazem, como 
ganham a vida, como podemos ler neste trecho do conto: 
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Em suas andanças pelo centro da cidade, desde que começou a escrever 
o livro, Augusto olha com atenção tudo o que pode ser visto, fachadas, 
telhados, portas, janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros 
comerciais luminosos ou não, buracos nas calçadas, latas de lixo, 
bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água nas poças, veículos 
e principalmente.  

Fonseca (1992: 12) 

Sabemos que o simples fato de andar nas ruas centrais de qualquer capital 
requer uma dose de coragem, de habilidade e desembaraço para saber onde 
levarão os trajetos dessas ruas desconhecidas, uma vez que cada esquina 
poder vir a ser algo novo, surpreendente, ou mesmo um arrependimento, um 
asco, e ainda, uma surpresa:  

Augusto tem um destino naquele dia, como aliás em todos os dias que 
sai de casa; ainda que pareça deambular, nunca exatamente ao léu. 
Para na rua do Teatro e olha, e olha para o sobrado onde sua avó 
morava, em cima do que agora é uma loja que vende incensos, velas, 
colares, charutos e outros materiais de macumba, mas que ainda outro 
dia era uma loja que vendia retalhos baratos. 

Fonseca (1992: 23) 

A cidade desperta o imaginário dos escritores. Um caráter transitório e de 
horror é marca recorrente nos contos de Rubem Fonseca. Os laços humanos 
são facilmente rompidos e tudo acontece em meio ao caos urbano. A 
transitoriedade faz parte do cotidiano, e já não é tão relevante assim para os 
homens de hoje, a brutalidade já não causa espanto. Para Armando Silva 
(2001), pode-se definir a cidade como a imagem de um mundo vivido, que 
está sempre se construindo e reconstruindo, pelos acontecimentos cotidianos 
e coletivos dos sujeitos que nela habitam. Desse modo, o urbano deve ser 
observado tanto do ponto de vista do imaginário quanto do simbólico. O 
imaginário de uma cidade é construído a partir de seus habitantes. Ele afeta 
e modela nossa percepção da vida e tem grande impacto na elaboração dos 
relatos da cotidianidade, contada pelos cidadãos diariamente (SILVA, 2001: 
50). 
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2.1 Representação e imaginário social das ruas Lobo D’Almada e 
Itamaracá  

A cidade é material concreto e abstrato, simultaneamente, símbolo da 
vivência e transformação do homem, formada por construções antigas e 
modernas, sons,  sensações, medos, felicidade e  tristeza, confusões, inegável 
dizer que, tudo tem a interferência direta do homem; tudo que é parte do 
povo permite relacionar pontos relevantes à ideia de que a cidade é formada 
pelo entorno espacial e geográfica pela convivência, de um processo histórico 
que se estabelece de modo peculiar em cada um dos casos entre a 
territorialidade e a apropriação simbólica pelos membros que a 
compartilham, realizando discursos, trocas comerciais, tratos e desavenças. 
Cidade é, sobretudo, feita de discursos que circulam em diferentes épocas e 
condições de produção, tanto por meio da escrita quanto pelas imagens.  

Destacamos que, neste trabalho, utilizamos notícias publicadas em 
ambiente digital, porque, conforme Maingueneau (2013: 81), “é importante 
reservar um lugar ao modo de manifestação material dos discursos, ao seu 
suporte”. Para ele, o suporte não é acessório. A notícia, por exemplo, é um 
gênero híbrido, e se materializa dentro de esfera/suporte que modifica os 
dizeres e é modificado por eles, composto também de diferentes vozes 
especializadas como a do jornalista. A notícia reescreve os fatos do cotidiano; 
abre seu espaço para o acontecimento, o fato, e ao mesmo tempo para as 
subjetividades, para a interpretação e a representação dos lugares e dos 
papéis sociais de sujeitos diferentes. Desse modo, Maingueneau (2013: 81) 
defende que, “o médium não é um simples ‘meio’, um instrumento para 
transportar uma mensagem estável: uma mudança importante no médium 
modifica o conjunto de um gênero do discurso”. 

O enunciado das manchetes mostra a ideologia do veículo, e como se move 
a construção da opinião pública sobre determinado fato. Vejamos abaixo a 
manchete do jornal Acrítica, que possui dois formatos: tanto impresso, 
quanto digital. 
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De acordo com a notícia do jornal Acrítica digital , a “realocação” 4

beneficiou os camelôs, trabalhadores do comércio informal. Essa medida faz 
parte de um projeto da prefeitura de Manaus para requalificação do entorno 
do centro histórico da cidade. O discurso oficial da prefeitura transcrito pelo 
portal é o seguinte: “já são 832 camelôs que devolvem as calçadas à 
população de Manaus”. A medida trouxe opiniões diversas, uma tem a ver 
com a estética dos prédios antigos e das fachadas. O texto traz um recorte da 
entrevista concedida por uma jornalista e historiadora local sobre a liberação 
das ruas para os transeuntes “para ela é fundamental que os ambulantes 
possam ganhar a vida nessas galerias e possam deixar a via liberada para a 
população”. A historiadora defende inclusive que a prefeitura crie condições 
para que a medida seja irreversível. O discurso da historiadora é regido pela 
forma argumentativa do discurso de autoridade, contrapondo 
antecipadamente o discurso da população.  

 Manchete completa publicada em formato online publicada em 2014. Disponível em: <https://4

www.acritica.com/channels/manaus/news/sem-camelos-centro-de-manaus-ganha-novo-visual>. 
Acesso em 17 de fevereiro de 2021.
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Imagem 1: Manchete. Fonte Jornal Acrítica, 2014. Créditos de Ana Celia Ossane. 

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/sem-camelos-centro-de-manaus-ganha-novo-visual
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/sem-camelos-centro-de-manaus-ganha-novo-visual
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/sem-camelos-centro-de-manaus-ganha-novo-visual


Portanto, na outra posição do discurso se rincontra o cidadão comum, que 
se opõe ao que foi dito pela jornalista. A notícia transcreve outras vozes no 
corpo material a opinião de transeuntes entrevistos na ocasião sobre a 
retirada dos camelôs, “era mais fácil a gente encontrar as coisas, agora tão 
longe ninguém vai comprar deles”, além deste cidadão, mais duas pessoas 
alertam para o possível insucesso da medida. Esse texto é significativo na 
medida em que aponta para a disputa pelo espaço na cidade, as 
contraposições e opiniões divergentes diante de um fato. Os ambulantes não 
possuem representatividade, apenas recebem orientações de onde devem 
exercer a comercialização de seus produtos. As opiniões que circulam nos 
jornais de grande circulação auxiliam ao leitor a direção do olhar sobre a 
cidade, Maingueneau (2013: 97) pondera que, “todo discurso por sua 
manifestação mesma, pretende convencer instituindo a cena da enunciação 
que o legitima”. 

A imagem abaixo, começando pela da esquerda, foi produzida em 2013 
pelo jornal Acrítica quando uma noturna foi interditada por uma fiscalização 
da prefeitura de Manaus. Os clubes como o Rêmulo's Club, Mistura Fina, 
Dama da noite, Club A2 estavam sendo revistados pela Polícia Militar do 
Amazonas. 

 
  Antes de mais nada, é preciso ressaltar que a maioria das matérias 
produzidas acerca da rua acima citam roubos e assassinatos. Nesta imagem 
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Imagem 2: Manchetes de jornal online. Fonte: Jornal Acrítica, 2013.  



acima, a foto jornalística  captou o acontecimento focalizando na entrada 5

vários policiais, inclusive, populares fotografando/filmando o momento da 
ação, levando-nos a crer que algo errado acontece, e que fere os princípios da 
lei.  

Na imagem seguinte, à direita, imagem mais o enunciado informativo, 
forma a notícia  de que a boate foi liberada, novamente, para funcionamento 6

depois de ter passado por vistorias do Corpo de Bombeiros e realizado as 
devidas adequações. Embora a matéria não esclareça para o leitor “do 
futuro”, a ação do estado se deu como medida preventiva logo após a 
tragédia da boate Kiss na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O 
incêndio ocorrido em 2013, provocou 242 mortes e deixou 636 feridos. Esta 
informação deve ser resgatada pela memória do leitor. 

É notável a popularização da fotografia digital após o avanço da tecnologia 
e o uso massivo de imagens pelos jornais online. A fotografia tem prestígio 
desde sua invenção enquanto reprodução do instante, na esfera do jornal, faz 
parte da composição de uma manchete favorecendo maior economia na 
interpretação dos fatos divulgados. Na esfera jornalística, a imagem 
produzida no momento certo e na hora exata vale muito, sendo difícil falar 
também de objetividade na fotografia.  

O instante captado por profissionais do jornalismo dependerá muito mais 
da oportunidade do que da técnica aprendida por eles, portanto, muitas 
imagens são enviadas pelos próprios leitores dos jornais. Hoje, é imensurável 
a quantidade de imagens produzidas pelos jornais de massa, blogs 
jornalísticos sobre crimes de todo tipo e atos proibidos pela cidade. 

Ao rastrearmos manchetes em jornal digital tivemos algumas surpresas, 
por exemplo, nos termos utilizados para as buscas. Ao lançarmos as tags 
“crimes; centro de Manaus” tivemos pouco retorno, no entanto, ao 
utilizarmos “garota de programa”, foi notável a quantidade de casos com a 
tag “prostituição” sendo clara a representação deste ato como transgressão 
pelos jornais de massa. Atualmente, a prática não é mais vista como crime, 
como defende a Dra. Elisa Nagib Eluf, autora do livro A Paixão no banco dos 
réus, porque houve uma ruptura da posição da mulher na sociedade e o 
desmoronamento de alguns padrões patriarcais, tendo grande repercussão 
nas decisões judiciais, principalmente nos julgamentos dos crimes passionais. 

 Imagem retirada de matéria online publicada em 2013. Disponível em: <https://www.acritica.com/5

channels/cotidiano/news/dezessete-casas-noturnas-sao-fechadas-apos-fiscalizacao-em-manaus>. 
Acesso em 28 de julho de 2018.

 Imagem retirada do mesmo veículo de comunicação, publicada em 2013. Disponível em: <https://6

www.acritica.com/channels/manaus/news/remulos-e-liberado-para-funcionamento-pela-prefeitura-
de-manaus-apos-adequacoes>. Acesso: 28 de julho de 2018.
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https://www.acritica.com/channels/manaus/news/remulos-e-liberado-para-funcionamento-pela-prefeitura-de-manaus-apos-adequacoes


Portanto, a lei que acaba de modificar os artigos referentes aos crimes sexuais 
do Código Penal, a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, define os crimes 
sexuais na categoria “crimes contra a dignidade sexual”, o que antes era 
representado pelo título “crimes contra os costumes”. Isso porque a lei 
atualizada pretende proteger “a dignidade sexual” da pessoa e não definir a 
forma como ela se comporta sexualmente diante da sociedade, como era 
prescrito anteriormente . 7

Para Eluf, o que se configura como crime de prostituição no Código Penal, 
é o ato intencional de colocar e manter uma pessoa em condição de 
explorada, sacrificada, sendo forçada a fazer o que não ela deseja. Explorar é 
colocar em situação análoga à de escravidão, impor a prática de sexo contra 
vontade ou, no mínimo, induzir a isso, sob as piores condições, sem 
remuneração nem liberdade de escolha. O Direito, a antropologia e outras 
áreas estão sempre produzindo acerca do assunto e da urgência da 
intervenção do Estado através de políticas públicas, não apenas na liberação 
de casas noturnas. 

O preconceito contra a população que perambula pelas ruas do centro, 
essas que são incluídas no rol de “prostituídas”, se dá, principalmente, com 
relação ao modo de sobrevivência dos sujeitos, e, evidentemente, recai sobre 
as mulheres os piores estigmas. Elas são vistas durante o dia pelas esquinas, 
pelos bares a procura de clientes. Não nos cabe especular a respeito, nem 
apelarmos para a moralidade como fazem os jornais, porém, muitas delas 
encontram-se em situação de rua por diferentes motivos, arriscamos dizer 
que, por escolha própria, pouca oferta de emprego formal, e ainda por 
encontrarem na prostituição a chance de serem, finalmente, livres no prazer. 
Comumente, saem nos jornais notícias de crimes tendo como vítimas 
mulheres que trabalham no centro de Manaus. É visível que a pouca 
repercussão desses casos nas redes sociais se deva ao mérito do lugar onde 
ocorreu o crime. Casos de feminicídio em que há a violência doméstica são 
mais repudiados pelos leitores. 

 Crimes sexuais: quais são e o que diz a lei sobre eles? In: <https://direitos.me/crimes-sexuais/>. 7

Acesso em: 20 de janeiro de 2020.
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    A rua Itamaracá é bastante abandonada, tem má fama, entretanto, tem 
sido uma rua estratégica para as mulheres que ofertam seus serviços, e que 
necessitam se misturar aos transeuntes e veículos. No local, foi possível ver o 
funcionamento de um ponto de táxi, alguns bares que funcionam, 
praticamente, 24h por dia. A percepção que temos é que há um acordo entre 
os funcionários do estado que fiscalizam inclusive por onde essas mulheres 
não são permitidas. Em nossas andanças, percebemos a relação tensa e 
alguns breves diálogos e palavras de ordem entre os fiscais com relação aos 
ambulantes e demais camelôs em diferentes pontos do comércio local. 

 É quase unânime entre a população manauara a ideia de que a rua 
Itamaracá não pode, de forma alguma, ser um lugar apropriado nem para 
mulher decente passear, nem para ser vista andando, mesmo que sua 
intenção seja uma visita ao Paço da Liberdade, que fica a alguns quilômetros 
de distância. O medo e o preconceito com quem passa por este lugar é 
notório, já nos sentamos por alguns minutos nos bancos do terminal III e 
verificamos com nossos próprios olhos como tudo ali parece convergir. Ao 
passarmos por lá, a sensação é de sermos observados, cuidadosamente, pelos 
ambulantes como sendo possíveis clientes. Agora, se a intenção é fotografar, 
isso deve ser feito com atenção e rapidez porque, principalmente os homens, 
costumam nos amedrontar com histórias de furto no local. 

O enorme fluxo de pessoas no local se deve ao seu referencial, ou seja, é 
ponto central da cidade onde se localiza o terminal III, a Igreja da Matriz e 
logo ao lado, o porto de Manaus. A todo instante, passageiros desembarcam 
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Fotografia 1: Placa da rua Itamaracá. Ao lado direito,  
a imagem fragmentada do terminal III. Fonte: Próprio autor, 2018. 



dos coletivos de praticamente todas as zonas para fazer compras e ir ao 
trabalho. O lugar também não é agradável visualmente, possui uma 
estrutura de ferro coberto de telha, bancos feitos de concreto. Quem 
permanece ali, de pé, parado, aguardando o coletivo, ouve mesmo sem 
querer,  músicas vinda dos bares próximos, observa o vai e vem de carros que 
fazem corrida a preço único de 5,00 reais para os bairros de Santa Luzia, 
Betânia e Educandos. De acordo com Nascimento (2014), 

[...] a Praça da Matriz está no centro da área comercial, 
principalmente do comércio informal. É especialmente para este 
público, que se direcionam todos os serviços do entorno. Há agências 
bancárias, hotéis, terminal de ônibus e táxis. A área funciona como 
extensão da zona portuária. Nascimento (2014: 93) 

Em nossas caminhadas neste local, é possível ver como ambulantes e 
carregadores que prestam serviço informal no porto de Manaus convivem 
em condições precárias, levando caixas, sacas de frutas e tudo o que se pode 
imaginar nos ombros até a estação dos ônibus pelo irrisório preço de dois a 
quatro reais.   
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Fotografia 2: Bar Caldeira. Fonte: Próprio autor, 2018. 



 
  O bar Caldeira se situa na parte alta da rua Lobo D’ Almada, o espaço 
atrai um público fiel e amante de sambas antigos; samba produzido na época 
das rádios. O lugar é preferido pelos frequentadores que se sentem à vontade 
na via pública sem medo de sofrer qualquer constrangimento por parte do 
poder público. Com uma clientela diversificada, o bar ganhou status de cult, 
e, no passado, recebeu, inclusive, a visita de nomes importantes da literatura 
brasileira, como a do poeta Vinicius de Moraes. No interior do bar, é possível 
encontrar recortes de jornais, fotos e todo o acervo da memória do local. A 
maioria dos clientes são trabalhadores, universitários, sobretudo, aqueles 
interessados na cultura e simpatizantes de grupos boêmios de longa data. Um 
pouco mais distante, na parte íngreme desta rua, há outros bares e a casa de 
noturna Rêmulo’s Club. 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, mar.-jul. 2021. !163

Fotografia 3: Rêmulo's Bar e Club. Fonte: Próprio autor, 2018. 



Anteriormente, mostramos o clube sendo vistoriado pela prefeitura, nesta 
imagem acima, produzida por nós, no dia de domingo, o clube se encontrava 
vazio e fechado. A informação que tivemos no local dos bares próximos é 
sempre irrisória, sabemos que a maioria do público externo é na maioria 
masculina. Contudo, o clube é tradicional na cidade, promovendo festas 
onde o público feminino é sempre bem-vindo, isso se deve às mudanças nos 
valores da sociedade que fazem com que os espaços sejam mais diversos e 
com menos restrições. Atualmente, as mulheres ampliaram com muita luta 
seus direitos, inclusive o de poder escolher frequentar ambientes antes 
marcadamente masculinos. Por isso, o clube tem sido mais receptivo quanto 
ao público externo ser composto pelo feminino, não sendo, portanto, as 
mulheres que trabalham na casa noturna. A verdade é que o local ainda é 
conhecido como ideal para a diversão dos homens. 

O que difere bastante da rua Itamaracá é exatamente a marca da 
legalidade, da privacidade e da segurança das profissionais do sexo. Com isso, 
há menos chance de ocorrer problemas como o não pagamento pelo serviço 
e até assassinato como ocorre em outros estabelecimentos que ofertam 
estadia de passagem no centro. Nas noites em que as atrações são especiais, o 
público lota a casa de shows. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Até aqui, nós nos propusemos relatar nossa experiência com a cidade tanto 

nos textos literários como fruto do trabalho dos escritores, quanto do ponto 
de vista da rua, e dos problemas do cotidiano urbano através de manchetes. 
A cidade pode ter significações diferentes, opostas, e cheia de contradições, 
pois, a sociedade capitalista é contraditória no modo de produção, sendo 
socialmente discriminatória. Investe-se capital apenas em áreas estratégicas 
onde haverá retorno financeiro. Nas zonas mais marginalizadas o poder 
público tem evitado agir, no entanto, é seu dever intervir no social, de modo 
econômico e cultural por meio de políticas públicas voltadas para as 
populações de áreas vulneráveis.  

Como educadores, acreditamos na educação formal e na necessidade de 
conhecer os espaços públicos, as praças, os locais para que se possa pensar na 
função social da escola na construção de sujeitos cidadãos conscientes de seu 
tempo, mostrando aos alunos o lugar da arte, do humano, na busca pela 
sensibilidade quanto aos problemas sociais, na formação humana e na 
cultura das cidades. No caso de Manaus, é difícil aceitar, mas não 
conhecemos nem mesmo nossa própria história. 
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As ruas do centro histórico de Manaus que escolhemos representam e 
apresentam-se como símbolos negativos e lugares de transgressão para a 
população em geral, podem ser matéria literária nas mãos de um artista, e 
demanda para o gestor público. As vivências, as trocas simbólicas que 
existem entre aqueles que vivem no espaço público, de acordo com sua 
interpretação, varia conforme a estratificação social e a necessidade de 
sobrevivência. 

A universidade, por meio da pesquisa mostra que está atenta às 
necessidades sociais e dando novos rumos à pesquisa científica, produzindo 
conhecimento sobre a questão urbana e suas correlações, sobretudo, está 
disposta a sair dos muros da academia e definir de prontidão sua visão social 
quando possibilita aulas práticas, como a apreciação dos monumentos e da 
rua. Cabe ao professor, em suas aulas práticas, propor olhares múltiplos sobre 
a cidade, seja através de manchetes de jornal, seja propondo passeios pela 
cidade, visitando praças, enfrentando os discursos autoritários que permeiam 
o cotidiano. 

O exercício da pesquisa no âmbito tanto da Graduação quanto da Pós-
Graduação é fundamental na formação do professor-pesquisador pois 
provoca outras experiências quando se propõe o trabalho de observação. 
Nesta disciplina fomos convidados à leitura e vivência através da observação 
dos espaços públicos refletirmos acerca da vida em sociedade, percebendo 
como os espaços são retratados e construídos no imaginário social desses 
indivíduos muitos vezes adjetivados, direta e indiretamente, como 
indesejáveis e que contrariam a estética do embelezamento urbano.  
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RESUMO: O ana l i s ta do 
discurso depara-se com diversas 
situações da linguagem no âmbito 
midiático o que lhe propicia 
variada escolha de corpora para 
pesquisa e análise. A pesquisa com 
es ses tex tos pres supõe um 
trabalho de equilíbrio entre os 
conceitos teóricos e uma visão 
l i g ada ao que e s t á s endo 
divulgado na mídia jornalística, e, 
no caso deste artigo, nas mídias 
s o c i a i s . A s s i m , d e m a n d a 
igualmente esforço de análise e 
reflexão acerca da situação do 
contexto social no qual esses 
textos foram produzidos. Como 
aporte teórico-metodológico 
privilegiamos os estudos propostos 
por Adorno (1996; 2002), Arendt 
( 2 0 1 6 ) , B u c c i ( 2 0 1 8 ) , 
Maingueneau (2002), Propp 
(1996), entre outros. O presente 

ABSTRACT: The discourse 
analyst is faced with different 
situations of  language in the 
media, which provides him with a 
varied choice of  corpora for 
research and analysis. The 
r e s e a rc h w i t h t h e s e t e x t s 
presupposes a work of  balance 
between theoretical concepts and 
a vision linked to what is being 
disseminated in the journalistic 
media, and, in the case of  this 
article, in social media. Thus, it 
also demands an effort to analyze 
and reflect on the situation of  the 
social context in which these texts 
were produced. As a theoretical 
and methodological contribution, 
we favor the studies proposed by 
Adorno (1996; 2002), Arendt 
( 2 0 1 6 ) , B u c c i ( 2 0 1 8 ) , 
Maingueneau (2002), Propp 
(1996), among others. This article 
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artigo procura analisar como se 
dá a representação de fake news em 
textos multimodais disponíveis na 
internet, sendo o humor um 
elemento linguístico-visual.  

PALAVRAS-CHAVE: Fake news; 
t ex t o mu l t i m o d a l ; h u m o r ; 
discurso. 

seeks to analyze how fake news is 
represented in multimodal texts 
available on the internet, with 
humor being a linguistic-visual 
element. 

K E Y WO R D S : Fa k e n e w s ; 
multimodal text; humor; speech. 

"Quanto maior é a diferença entre velhas e novas possibilidades, menor é a probabilidade de que antigos comportamentos 
permaneçam inalterados." 

FERRARI (2018: 81) 

"[...] ela (notícia) está na fronteira da falsificação. [...] Que a metamorfose de conteúdos em notícias o mais palpáveis 
possível não se possa dar sem estilização, redução e distorção é um velho problema das mídias."  

TÜRCKE (2010: 16)  

INTRODUÇÃO 
Novos tempos carregam em seu escopo a ressignificação do já instituído a 

uma suposta e aparente nova condição caracterizada pelo arejamento e pela 
transformação, sem que, no entanto, esta seja de fato original. Citando Clay 
Shirky, Ferrari (2018: 81) aponta para a necessidade de encararmos os 
espelhos entre velhas e novas possibilidades em relação a maior ou menor 
probabilidade da permanência de antigos comportamentos. As mudanças 
dos ditos novos tempos – pós-modernos, assim intitulados –, para alçarem a 
condição de conhecimento, necessitam passar pelo âmbito do simbólico. 
Desse modo, podem ser partilhados e negociados via interação comunicativa 
até atingirem status de importância, principalmente, quando tais discussões 
percorrem o universo acadêmico.  

Diante do exposto, discorrer sobre fake news não é discorrer sobre algo 
desconhecido, mágico, que surge no hic et nunc da humanidade mediante o 
surgimento das novas tecnologias. A falsidade, o engano, o logro no repasse 
das informações, a inverdade (ou mais declaradamente a mentira) como 
espaço da detração, da maledicência, da injúria, dentre outras qualificações 
que sempre existiu em todos os domínios do círculo humano e em todos os 
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tempos de sua existência. A título de exemplificação, Karnal (2016) cita os 
babados históricos, os imbróglios religiosos, os podres reais, os indícios e as confusões 
judiciais, entre vizinhos, familiares e demais espaços circundantes do 
humano. Para a autor que tais questões, geralmente, se inserem, primeiro, na 
indústria cultural como modelo de indução ao engodo que satisfaz os 
interesses dos detentores dos veículos de comunicação de massa. Depois, 
como modelo de reificação na relação sujeito-objeto abordado na concepção 
de Adorno, (1996: 18) ou, historicamente, como projeto social capitalista, 
conforme Türcke: 

[...] nem o mais distinto intelectual que torce o nariz consegue fechar-se 
diante dos estímulos, de tal modo que o sentido de sua atenção, escolha 
dos temas e das palavras, o tempo e o ritmo de seus pensamentos não 
conseguem permanecer sem ser por eles molestados de alguma forma. 
Em curtas palavras, é chegado o momento de se falar de uma sociedade 
da sensação.  

Türcke (2010: 10) 
  
Dessa forma, determinar enquadres do que seja pós-moderno, pós-verdade 

nessa sociedade da sensação soa como algo irreal, nebuloso, pois nada é mais 
falso do que encapuzar uma palavra com prefixos para lhe trazer novos 
modos. Há no prefixo pós, em pós-verdade, de acordo com o Dicionário 
Oxford, dois sentidos específicos: o primeiro relaciona-se com o que vem 
depois, no caso, o depois da verdade; o segundo, o esvaziamento, a 
irrelevância da verdade, substantivo a que o prefixo se refere. Dito isso, 
Santaella, (2018: 49), aponta que este seria um tempo em que o conceito (de 
verdade) se tornou irrelevante ou sem importância. Dessa forma, mentiras e 
inverdades teriam em si, o intuito não só de convencer, mas também, de criar 
uma visão enganosa do mundo e, sobretudo, de reforçar preconceitos e 
costumes arcaicos que possam subsistir numa sociedade. 

As materializações desse fenômeno, hoje chamadas fake news, não surgiram 
com as novíssimas tecnologias, elas já permeavam as instituições com outras 
denominações pelas vias das bocas malfadadas a falsos testemunhos.  No 
âmbito jornalístico, e, sobremaneira, por conta da globalização e da tirania 
da informação apontada por Santos (2015), o jugo que se considera verdade, 
falsidade, realidade, factualidade e verossimilhança ganhou tanta relevância 
que houve a necessidade de um trabalho rigoroso com o objetivo de 
enquadrar e determinar termos, a fim de discriminar, tirar proveitos 
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financeiros, além de extinguir as fake news – atividades que, no mercado 
midiático, têm se tornado a busca pelo ouro.  

A charge é um gênero textual muito utilizado pelos produtores de fake news, 
isso ocorre porque é um texto curto e que apresenta especificidades que 
facilitam o acesso ao público leitor. Entre elas, encontra-se como desenho 
humorístico veiculado pela imprensa que comporta uma crítica de maneira 
satírica, em geral, sobre um acontecimento político. Entretanto, podemos 
dizer que a charge não comporta apenas fatos políticos, mas, também, 
diversos aspectos do comportamento humano, inclusive, do cotidiano que são 
satirizados, gerando polêmica e riso.  

Dito isso, destacamos que o humor crítico é uma das principais 
características do gênero charge, abordando diversas questões de âmbito 
social. As charges orientam o leitor em um discurso em que os 
acontecimentos diários e diversos do comportamento humano são 
destacados. No entanto, costumam abordar informações que são ou foram 
muito discutidas pela mídia, são efêmeras e dependentes do contexto social 
em que são produzidas para que sejam compreendidas, logo, serem capazes 
de provocar o humor e o riso. Assim, a retomada do contexto ao qual a 
charge se refere possibilita que o humor seja reconstruído.   

A charge tem a capacidade de promover um grau de risibilidade sutil, um 
riso mental, ao promover reflexão crítica de fatos políticos que estão 
representados pelos discursos linguísticos e imagéticos. Dessa forma, a 
imagem tem papel fundamental para a construção da representação crítica e 
do contexto histórico-social.  O cômico está em oposição à tragédia. A 
comicidade é construída a partir de algo verossímil e que se diferencia da 
tragédia, porque não há punição aos homens maus em seus desfechos e 
porque representa os não nobres. Partindo desses pressupostos, constituiu-se, 
como corpus de análise, uma sequência com três charges veiculadas na 
internet e de fácil acesso.  

1. FAKE NEWS: CONCEITUAÇÃO E DELIMITAÇÃO 
A dificuldade em conceituar fake news consiste em uma tarefa penosa para 

o pesquisador, já que o objeto de estudo em questão envolve a apreensão de 
conceitos volúveis: verdade, fato e realidade, que com o uso dinâmico, constrói os 
significados e os sentidos das palavras de uma língua. Além disso, é válido 
dizer que o fenômeno apresenta diversas características, entre elas, a nova 
forma de disseminação de informações com características de notícia com 
intentos escusos de desfocar a visão dos interlocutores menos atentos ou 
ingênuos, ao inserir-se como objeto da mídia, com   nova aparência. É válido 
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dizer que, vários pesquisadores da Análise do Discurso e da Semiótica vem 
estudando esse fenômeno linguístico e suas especificidades. Em uma 
perspectiva histórica, vivemos em um tempo no qual a humanidade tem 
acesso a milhares de informações antigas, atuais e, espantosamente, em 
tempo real, sem, no entanto, haver maiores preocupações com a ética e com 
a veracidade dos fatos.  Arendt, (2016) discorre sobre as noções de verdade, 
sinceridade e política, além de noções pertinentes à atualidade, tais como 
verdade racional e as diferenças entre verdade factual, a última por uma 
ótica atual da seguinte forma: 

[...] as possibilidades de que a verdade fatual sobreviva ao assédio do 
poder são de fato por demais escassas; aquela está sempre sob o perigo 
de ser ardilosamente eliminada do mundo, não por um período apenas, 
mas potencialmente para sempre. Fatos e eventos são entidades 
infinitamente mais frágeis que axiomas, descobertas e teorias – ainda 
que os mais desvairadamente especulativos – produzidos pelo cérebro 
humano; ocorrem no campo das ocupações dos homens, em sempiterna 
mudança, em cujo fluxo não há nada mais permanente do que a 
permanência, reconhecidamente relativa, da estrutura da mente 
humana.  

Arendt (2016: 203). 

A autora enfatiza a fragilidade da sobrevivência da verdade factual perante 
a dinamicidade das relações de poder e de controle da mente humana.  Para 
ela, a dinamicidade prefigurada em sempiterna mudança está a serviço da 
especulação e dos interesses dos detentores de poder que ardilosa e 
perigosamente podem eliminar determinados fatos e eventos potencialmente 
para sempre (op. cit) do mundo. Sendo assim, Arendt (2016) relata que a 
dinamicidade das mudanças funciona, atualmente, de modo notável no 
modelo social globalizado, aliada a contextos econômicos, sócio-histórico-
culturais. Com isso, pode-se dizer que, essa dinamicidade eclode em duas 
dimensões antagônicas: a primeira amplificando as relações humanas com 
outras possibilidades de entendimento, e organização do mundo. A segunda, 
microcontigenciando os universos de forma concêntrica no anseio de 
preservação de suas respectivas naturezas. 

Essas dimensões atuam nos processos de apreensão do mundo sob aspectos 
diferenciados, seja na diluição dos aspectos culturais, seja na preservação 
deles. Então, é importante destacar que conhecer o outro pressupõe 
disposição de compreensão e, nisso, a mídia, ideologicamente, anseia a 
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obtenção de seus respectivos interesses: coloca-se como instrumento a serviço 
da humanidade. No processo de exploração do sensório, do ilusório, do 
verossímil, a mídia se põe a serviço, sobretudo, das massas como necessidade 
ideológica, afinal, o novo tem também que ser compreensível (TÜRCKE, 2010: 16), 
tem que trazer a sensação do estar por dentro do saber embutido como 
necessário. Eis a noção de primazia do objeto de Adorno – a submissão dos 
homens às formas vigentes da reprodução da vida. (ADORNO, 2002: 53). Assim, o 
autor aponta que: 

[...] a indústria cultural administra o mundo social. Criando 
“necessidades” ao consumidor (que deve contentar-se com o que lhe é 
oferecido), ela – indústria cultural – organiza-se para que ele 
compreenda sua condição de mero consumidor, ou seja, ele é apenas e 
tão-somente um objeto daquela indústria. Desse modo, instaura-se a 
dominação natural e ideológica.  

Adorno (1996: 10) 

Nessa esteira, Türcke (2010: 17, 18), propõe que a “lei de base da lógica da 
notícia conduz a sua própria inversão: a ser comunicada, porque importante 
superpõe-se a importante, porque comunicado”, a notícia passa por etapas 
jornalísticas antes de ser apresentada ao público, entre elas: inflar o banal, 
simplificar o complicado, chamar a atenção pública para determinados 
conteúdos e desviar de outros. Diante disso, Santos (2015: 38) alerta-nos para 
“a tirania da informação e do dinheiro e o atual sistema ideológico”, 
geralmente, oferecidos como motor da vida econômica e social. Essa tirania 
é, na visão do autor, um dos fatores constitutivos da globalização em seu 
caráter mais perverso, pois os discursos atrelam-se a visões fragmentadas no 
intento da construção de um discurso único do mundo. 

Nessa perspectiva, convém dizer que as fake news não estão desagregadas 
dessa violência da informação, pois, está a serviço da ampliação do que 
ocorre como fato, embora, com conceitos oscilantes, ao visar os modos de 
apreensão do sensorial supracitado no planeta em relação aos objetos, das 
sociedades e dos homens em suas respectivas realidades. Estas podem ser 
fluidas e líquidas, por isso, impalpáveis. Além da apropriação de técnicas por 
parte de alguns setores empresariais que se valem de seus usos para a 
obtenção de seus respectivos interesses. Sendo assim, segundo Santos (2015: 
39), “o discurso antecede quase obrigatoriamente uma parte substancial das 
ações humanas”. Diante disso, a informação anseia angariar a opinião 
pública, anseia, como confirma Charaudeau (2016), o âmbito do político: 
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[...] Essas indagações estão no cerne da participação cidadã da qual 
ninguém pode escapar, mesmo quando se pretende ser apolítico. E, é 
talvez, ao aprofundar essas questões, ao se interrogar por um lado, 
sobre o que define um cidadão e, por outro, sobre quais são os modos de 
funcionamento do poder, que se descobrirá o que está verdadeiramente 
em jogo na vida política. Tudo acontece, pois, na relação que se 
constrói entre os políticos e a opinião dos cidadãos por meio do 
discurso, visto que é a palavra que persuade, que se seduz e que, no fim 
das contas, se regula a vida política.  

Charaudeau (2016: 09) 

Em consonância com Charaudeau (2016), destacamos que a mídia 
disseminadora de fake news constrói uma identidade coletiva que não, 
especificamente, tenha em si conclusões pautadas na razoabilidade do pensar 
crítico, mas em emoções aguçadas pelo discurso visando determinado 
público. Podemos dizer, ainda, que o homem pós-moderno, apesar de todo o 
tipo de acesso a informação, continua sendo o velho homem que estranha 
novidade, segundo Costa (2018: 09), “é que esse não seria um movimento 
novo, e sim um retorno às culturas orais de séculos atrás”. É válido dizer, 
ainda, que o contato com fake news produz sensações no interlocutor que se 
submete a uma ilusão de esclarecimento, distanciando-se do dialético, sendo 
levado de forma ingênua ou erroneamente pelas determinações 
preestabelecidas das fake news em questão.   

Nessa esteira de pensamento, Türcke (2010) ressalta que vivemos a era do 
espetáculo, a era da supraexcitação dos sentidos como instrumento de 
sensibilidade reificada e fugaz da realidade que não mais causa espanto, não 
mais choca por não ter em si a permeabilidade da racionalidade e da 
razoabilidade, estando presente como condição de objeto. O estado 
constante de supraexcitação sensorial provoca encantamento, pois o sujeito se 
sente encantado, fascinado e, por isso, suscetível à condição de instrumento 
de controle mental. Assim, reiteramos que a fake news nada mais é do que 
parte desses processos de controle mental.  

2. A COMICIDADE E O RISO 
as palavras de Propp (1992), o domínio da comicidade abrange tudo aquilo 

que provoca o riso ou o sorriso. Em Comicidade e Riso, Propp (1992), retratou o 
cômico a partir da análise da literatura e do folclore, preocupando-se com os 
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aspectos linguísticos da comicidade e do próprio riso com suas formas de 
exteriorização de significados, evidenciando o riso em diferentes situações. 
Para o autor, o cômico deve ser estudado não em contraposição ao trágico ou 
ao sublime, mas em sua especificidade, como resultado da reação humana – 
o riso – diante de um objeto ridículo. Segundo Propp (1992), o objeto 
ridículo é geralmente o próprio homem, ou coisas de sua criação que 
refletem algum defeito da natureza humana, cuja vida física, moral e 
intelectual pode tornar-se objeto de riso, que provoca o riso de imediato, ou 
seja ocorre uma quebra de expectativa. 

O riso surge quando de repente descobrimos que os objetos reais do 
mundo à nossa volta não correspondem aos conceitos e às 
representações que deles fazemos, ou seja, quando se dá conta do erro 
em que incorrera, a descoberta desse equívoco.  

Propp (1992: 30) 

Além disso, Propp (1992) conceitua o riso como uma arma capaz de 
destruir a falsa grandeza das personalidades, lideranças políticas, submetidas 
ao escárnio. Para tal, apresenta categorias para o riso: a) sátira de zombaria – 
derrisão – que apresenta os defeitos, falhas e incoerências para denegrir a 
imagem; b) caricatura – torna-se um pormenor ou um detalhe exagerado, a 
fim de atrair atenção exclusiva, ou seja, o desenho é apresentado com uma 
deformidade. O autor estabelece duas categorias para o riso: riso de 
zombaria e riso sem zombaria. De acordo com Propp (1992), na categoria do 
riso com ausência de zombaria tem-se o riso bom, riso alegre, riso maldoso e 
cínico e o riso imoderado, com a premissa básica da classificação o “rir 
com”. Já o riso de zombaria – ou derrisão, cuja premissa básica refere-se a 
“rir de”, surge, de acordo com esse autor, do desnudamento repentino do 
defeito. O termo defeito, utilizado neste caso, refere-se a toda e qualquer 
deformidade humana frente à vida.  

Nesse sentido, a determinação dos procedimentos que nos levam a 
compreender o que é engraçado, e reafirma o pensamento de Bergson 
(1983), de que o homem é a espinha dorsal das situações cômicas, geradas 
por alguns signos ligados ao homem e reveladoras de suas deformidades 
físicas, espirituais ou morais. Com isso, Propp (1992), designa riso de derrisão 
o que comporta desvios, como aspecto físico e espiritual, o homem com 
aparência de animal, o homem com aparência de objeto, a ridicularização 
das profissões, o fazer alguém de bobo e a mentira. Ainda nesta categoria, 
enquadram-se a ironia, o trocadilho e o paradoxo, como instrumentos 
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formalizadores linguísticos de comicidade, todavia, estes não dependem 
somente dos meios propriamente linguísticos, mas daquilo que é expresso por 
eles.  

Nessa acepção, ele propõe o calembur, que remete a um jogo das palavras, 
em que o riso é despertado quando em nossa consciência o significado geral 
da palavra passa a ser substituído pelo sentido literal e significado exterior, 
como o paradoxo causa o riso por causa de uma contração inesperada, ou 
ironia que se expressa com palavras um conceito, mas subentende-se outro, 
ou ainda erros na língua e nomes cômicos que estão na microestrutura do 
léxico, que provocam o riso pela modificação ou pela criatividade na seleção 
das palavras.  

Quanto à caricaturização, Propp (1992), afirma ser uma comicidade 
produzida por uma correlação entre a natureza física e espiritual, pois põe à 
mostra os defeitos, o corpo torna-se o ridículo, o objeto do risível em 
decorrência do destaque dado aquele defeito. Para isso, são necessários dois 
movimentos: a captação e a subversão, a partir da perspectiva da Análise de 
Discurso, baseado nos estudos de Maingueneau (2002).  

Captação diz respeito à imitação de um texto, tomando sua mesma direção 
e apropriando-se de seu valor pragmático; já subversão diz respeito à 
desqualificação do texto imitado, caracterizando a paródia. O autor trata, 
assim, da possibilidade de captação ou de subversão do gênero de discurso, 
na qual haveria, no primeiro caso, o reconhecimento das propriedades 
linguísticas, como, a combinação binária; e, no segundo caso, haveria a 
contestação do próprio gênero, ou seja, da autoridade da sabedoria popular. 
Em outros termos, “cada época e cada povo possui seu próprio e específico 
sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível 
em outras épocas” (PROPP, 1992: 32), pois parte da ideia de que o cômico e 
o riso não são abstratos e não é possível o estudo da comicidade fora da 
psicologia do riso e da percepção desse cômico. Ele aponta o aspecto mais 
frequente e fundamental à comicidade: o riso de zombaria. 

Acerca da comicidade ao longo dos tempos (PROPP, 1992), o riso é 
cultural e cognitivo. Rimos do que nos parece ridículo, do que é irreverente, 
inusitado, do grotesco, do esdrúxulo. O senso de humor é uma característica 
humana construída individualmente ao longo da vida, por meio da 
percepção e conhecimento de mundo, a partir das experiências e das 
referências culturais e cognitivas. O senso de humor também se constrói 
socialmente, por uma série de códigos consensualmente aceitos em um 
grupo, povo, sociedade, nação, e que, por semelhanças e identidade cultural 
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entre estes, permitem que os indivíduos compartilhem de senso de humor 
semelhante. 

Rimos sozinhos, dos outros e de nós mesmos, ou seja, ri-se do que foge às 
normas, das debilidades do corpo, da mente e do caráter, assim como da 
queda, do tropeço, da loucura, da demência, da debilidade, da vigarice. Por 
ser o único animal capaz de sorrir, como afirma Propp (1992), é também o 
homem o único ser vivo com capacidade de provocar intencionalmente o 
riso. Segundo o filósofo, não pode haver comicidade fora do que é 
propriamente humano. Se algum outro animal ou objeto inanimado 
conseguisse provocar o riso, seria por semelhança com o homem, por 
semelhança a algo que provoca efeito cômico, por uma característica 
impressa ou pelo uso que o homem dela faz. 

Para Vladimir Propp (1992: 46), o riso é uma arma de destruição – “ele 
destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao 
escárnio” – e a língua, um arsenal rico em instrumentos de comicidade e 
zombaria. Esse mesmo autor observa a relação de nexo entre o objeto 
cômico e quem ri como não sendo uma relação obrigatória, nem natural. 
Nem todos riem pelos mesmos motivos e a causa reside em condições de 
ordem histórica, social e pessoal.  

3. ANÁLISE 
O gênero charge circula no âmbito jornalístico, geralmente, encontra-se 

entre as definições que a caracterizam a de que é um desenho humorístico 
veiculado pela imprensa que comporta uma crítica de maneira satírica, em 
geral, sobre um acontecimento político. Ao expandirmos a definição, 
podemos dizer que a charge não comporta apenas fatos políticos, mas 
diversos aspectos do comportamento humano, inclusive, do cotidiano que são 
satirizados por meio da polêmica e do riso.  

O humor crítico é uma das principais características do gênero charge, 
abordando diversas questões de âmbito social. Embora a análise aborde 
charge de cunho crítico político, isso não é uma regra. As charges orientam o 
leitor em um discurso no qual os acontecimentos diários e diversos do 
comportamento humano são destacados. Entretanto, costumam abordar 
informações que são ou foram muito discutidas pela mídia, são efêmeras e 
dependentes do contexto social nas quais foram produzidas, têm o objetivo 
de serem compreendidas, logo, serem capazes de provocar o humor e o riso. 
Assim, a retomada do contexto ao qual a charge se refere possibilita que o 
humor seja reconstruído.  
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Dito isso, surge-nos a pergunta: Como analisar textos multimodais que 
circulam na internet? É importante frisar que o discurso nos textos 
multimodais costuma atingir grande número de pessoas, pois apresentam em 
seu conteúdo a exacerbação verbal. É válido dizer, ainda, que nos textos 
multimodais o verídico entre o ser e o parecer determinam o discurso 
verdadeiro, os controles para o verídico estão atrelados aos grupos e discursos 
postos em relação com os discursos de modificação, de fake news. O 
interlocutor ao se deparar com fake news deveria interpretar que aquilo não é, 
nem parece verdadeiro. Entretanto, a fake news utiliza-se de discurso posto 
socialmente como: valores, crenças, costumes e, que para o leitor não causa 
estranhamento, já que ele acredita, pois faz relação com o discurso que já é 
estabelecido na sociedade. 

O dia 1º de abril, conhecido culturalmente como Dia da Mentira, é 
também conhecido como o dia dos tolos, dia da gafe, ou dia dos bobos.  É 
uma celebração anual em alguns países europeus e ocidentais, na qual se 
espalham boatos como formas de assinalar a data. Desde o começo do século 
XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a 
chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 
1º de abril.  

Os conhecimentos de língua, o enciclopédico e o interacional, 
armazenados na memória de longo prazo constituem o “dado”; já o “novo” 
apresenta como conteúdo a história que está sendo contada. O risível será 
resultado da ativação do dado que o leitor fará para participar do evento, 
guiado pelo interlocutor para criar uma expectativa, e identificar seu engano, 
sendo obrigado a reformular sua inferência no contexto cognitivo. 
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Em outros termos, “cada época e cada povo possui seu próprio e específico 
sentido de humor e de cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível 
em outras épocas” (PROPP, 1992: 32), pois parte da ideia de que o cômico e 
o riso não são abstratos e não é possível o estudo da comicidade fora da 
psicologia do riso e da percepção desse cômico. O autor ressalta ainda que o 
aspecto mais frequente e fundamental à comicidade: o riso de zombaria. 

Na charge é possível verificar que há uma inversão em relação à 
autoridade quanto ao conhecimento sobre notícias falsas, o que causa o riso. 
Assim, pode-se dizer que o pai deveria identificar e orientar as crianças sobre 
o uso de notícias nas redes sociais. Entretanto, ele não percebe a diferença, o 
que leva as crianças a comentarem que o pai não consegue separar nas redes 
sociais as notícias verdadeiras e as notícias falsas.  

A escolha lexical sugere que ao se informar pelas redes sociais, o pai lê e se 
apropria de muitas fake news. Além disso, a criticidade enunciada pelas 
crianças pressupõe que as notícias falsas lidas pelo pai, podem trazer os 
conhecimentos estabelecidos pela cultura. Nessa esteira, é importante 
ressaltar que o senso de humor se constrói socialmente, por uma série de 
códigos, consensualmente, aceitos em um grupo, povo, sociedade, nação, e 
que, por semelhanças e identidade cultural entre estes, permitem que os 
indivíduos compartilhem de senso de humor semelhante. 

Para Vladimir Propp (1992: 46), o riso é uma arma de destruição – “ele 
destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao 
escárnio” – e a língua, um arsenal rico em instrumentos de comicidade e 
zombaria. O autor observa a relação de nexo entre o objeto cômico e quem 
ri como não sendo uma relação obrigatória, nem natural. Nem todos riem 
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pelos mesmos motivos e a causa reside em condições de ordem histórica, 
social e pessoal.  

Nessa linha de pensamento, destacamos o discurso de pescadores que é 
apresentado como um discurso mentiroso em relação à pesca. Esses discursos 
caracterizam-se pela manipulação dos fatos, e não têm escrúpulos, por isso, 
sentem menos culpa, uma vez que não têm medo de que as pessoas 
desconfiem da veracidade do fato noticiado. Assim, não precisam fazer muito 
esforço cognitivo para transmitir a notícia falsa, acontecendo de forma 
natural e, sempre com elementos do cotidiano do pescador. 

Nesta charge, é construída uma imagem de cunho negativo, evidenciada, à 
primeira vista, por uma desvalorização intensa causada pela depreciação da 
notícia dada. Fato expresso no discurso do primeiro pescador: “O danado do 
peixe era deeeesse tamanho!!!”. A depreciação provoca o riso, o verossímil 
distorcido, ou seja, o fato ocorrido em relação ao tamanho do peixe provoca 
a dúvida nos demais pescadores. Convém destacar que a imagem não pode 
ser analisada fora do contexto retórico em que foi produzida, pois funciona 
como argumentação para convencer o leitor que houve uma pescaria e que o 
pescador exagera quanto ao tamanho estimado do peixe.  

Para que essa ação exagerada se concretize, o chargista faz uso do ponto de 
exclamação mais de uma vez, e, ainda, o uso da assonância para destacar por 
meio do som produzido pela palavra maior argumentatividade e 
expressividade ao texto, bem como maior intencionalidade e intensificação 
em relação ao peixe. Segundo Perelman e Olretchts-Tyteca (2005: 04) os 
argumentos “são técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a 
adesão dos espíritos às teses que se apresentam ao assentimento”, a 
argumentação é responsável pela credibilidade do discurso, para uma 
efetivação do que proposto.  
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No caso da charge acima, o riso é utilizado como um artifício capaz de 
compreender, amenizar e testemunhar assuntos de cunho sério, como a 
apropriação do conhecimento, tornando-o eficaz pelo emprego do escárnio. 
Landowski (1995), afirma:  

[...] O ridículo não mata o adversário, mas faz vacilar as melhores 
reputações, isto é, ele é capaz de reconfigurar às avessas a imagem do 
político que depende de um certo nível de popularidade. Ele destrói ou 
desfaz os simulacros, desfigura às avessas as imagens de marca, das 
quais dependem hoje os níveis de popularidade.  

Landowski (1995: 66) 

Em outras palavras, o fato de denegrir a imagem de determinada pessoa, 
possibilita reconfigurar a imagem que se tinha, pela capacidade de revelação 
de “verdades” que estavam ocultas aos olhos da população, de que a fake news 
desensina, desconstrói o que verdadeiro e importante. Numa sociedade como 
a nossa em que o estudo costuma ser valorizado para se alcançar cargos altos 
ou profissões que pressupõe status, buscar conhecimento por meio desse 
recurso, constitui-se, portanto, uma forma de exclusão, sem qualquer 
vergonha ou compaixão, sobre isso Novaes (2005) enfatiza: 

[...] numa sociedade como a nossa, na qual o máximo da valorização 
social não reside na realização das ideologias/utopias, mas na 
realização dos projetos individuais – nada, então, mais antipático e 
que desperte menos solidariedade do que indivíduo incapaz de se 
empenhar no projeto pessoal da boa aparência.  

Novaes (2005: 07) 

Com certeza, uma das formas mais eficazes de exclusão se dá pelo riso, 
principalmente, quando se supõe uma inadequação em relação ao contexto 
no qual o sujeito faz parte. A aparência não consiste, apenas, na questão 
física, mas também, no que você quer passar para a sociedade, ou seja, o que 
você quer que as pessoas vejam. Assim, mostra que é inteligente, possui 
amplo conhecimento sobre determinados assuntos, existe a necessidade de 
aparentar uma busca pelo conhecimento em lugares próprios e que não 
propaguem notícias falsas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O fenômeno fake news definido basicamente pela disseminação de notícias 

falsas não é um fenômeno novo. Pode-se dizer que é tão antigo quanto à 
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existência do próprio homem.  A propagação da maledicência se adensou 
com inúmeros outros nomes ao longo do percurso histórico e em diversos 
âmbitos da comunicação humana diante da linguagem verbal.   

Além disso, o humor nas charges analisadas é formulado por meio do 
estímulo lexical e as sentenças são produzidas em situação comunicativa e 
contexto cultural específicos. O chargista usa uma situação e o discurso que 
está posto socialmente; faz a inversão desse discurso para fabricar o texto 
multimodal de forma risível, seja na maneira exacerbada de traços, na 
ridicularização visual, linguisticamente ou na interface de ambos. 

É importante dizer ainda que o humor nas charges analisadas é formulado 
por meio do estímulo daquilo que está posto socialmente, as sentenças são 
produzidas em situação comunicativa em contexto cultural. O chargista usa 
uma situação que está em destaque no cenário político brasileiro para 
fabricar o texto multimodal de forma risível, seja de modo linguístico, seja de 
modo visual para se promover a exacerbamento de traços e a ridicularização 
visual, ou na interface dos dois modos.   
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RESUMO: O objetivo deste 
artigo é o exame da persuasão que 
percorre o anúncio publicitário 
mult imodal verbo-visual em 
slogans para produtos de beleza, 
tendo como foco a contribuição 
das imagens, do metadiscurso 
(MD) e da metonímia conceitual. A 
pesquisa de cunho qualitativo 
conta com o apoio da gramática 
v i sual soc iossemiót ica e da 
Linguística Sistêmico-Funcional 
(LSF), analisando a contribuição 

ABSTRACT: The purpose of  this 
article is to examine the persuasion 
that runs through the multimodal 
verb-visual advertising in slogans 
for beauty products, focusing on 
the contribution of  images, 
m e t a d i s c o u r s e ( M D ) a n d 
conceptua l metonymy. The 
qualitative research has the support 
of  the socio-semiotic visual 
grammar and the Systemic-
Functional Linguistics (SFL), 
analyzing the complementary 
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complementar entre imagens e 
palavras no processo da construção 
de significados e visa a responder 
às seguintes perguntas: (a) de que 
modo a Linguística Sistêmico-
Funcional pode contribuir na 
análise do processo persuasivo 
verbo-visual (imagem e cor) dos 
slogans? (b) que função tem o 
metadiscurso nesse processo? (c) 
qual é a função da relação entre 
metonímia e slogan nesse processo? 
Os resul tados mostraram a 
relevância da LSF apresentando 
m e c a n i s m o s l i n g u í s t i c o s 
fundamentais para a compreensão 
d a i d e o l o g i a u t i l i z a d a n a 
construção do gênero textual. Os 
slogans publicitários têm o apoio 
do metadiscurso, auxiliando o 
p r o d u t o r a i n t e r a g i r 
persuasivamente com os leitores e 
as imagens complementam o 
proces so per suas ivo com a 
contr ibu ição da meton ímia 
c o n c e i t u a l q u e a u x i l i a n a 
capacitação da mensagem. 

P A L A V R A S - C H A V E : 
Multimodalidade; persuasão; 
Soc ios semiót ica ; metonímia 
conceitual.

contribution between images and 
words in the process of  meaning 
construction and aims to answer 
the following questions: (a) how can 
LSF approach contribute to the 
analysis of  the verbal-visual 
persuasive (image and color) of  the 
slogans? (b) what is the role of  
metadiscourse in this process? (c) 
what is the role of  the relationship 
between metonymy and slogan in 
this process?  The results showed 
the re l evance o f  the LSF, 
presenting fundamental linguistic 
mechanisms for the understanding 
of  the ideology used in the 
construction of  the textual genre. 
The advertising slogans are 
supported by metadiscourse, 
helping the producer to interact 
persuasively with the readers and 
the images complement the 
persuasive process with the 
contribution of  the conceptual 
metonymy that helps in the 
empowerment of  the message. 

KEYWORDS: Multimodality; 
per suas ion ; Soc io - semio t i c ; 
conceptual metonymy. 



INTRODUÇÃO 
Textos multimodais fazem-se presentes sempre que lemos jornais, assisti-

mos à televisão, jogamos videogame ou até mesmo quando lemos um livro, 
estando cada vez mais incorporados ao currículo escolar, e precisamos 
abordá-los em nosso trabalho educacional, afirma Macken-Horarik (2004). 
Para a autora, em termos do discurso publicitário, faz-se necessário ir além 
do uso de adjetivos e expressões explícitas, para entender que a persuasão age 
também na subjacência do texto por meio de recursos imagéticos, incluindo 
a cor. 

Fuertes-Olivera et al (2001) explicam que usamos a língua para atingir 
metas específicas de acordo com dois princípios linguísticos básicos: coope-
ração e mínimo esforço. Nesse sentido, os slogans – frases breves e compactas 
– respondem positivamente a esse requisito, com características que recorrem 
à concisão, ao tom marcante, atraente e de fácil percepção e memorização.  

Em termos da análise da persuasão presente nas publicidades, recorremos 
à noção de avaliatividade, rótulo para uma coleção de recursos semânticos, 
uma ampliação da metafunção interpessoal da Linguística Sistêmico-
Funcional (doravante LSF), que serve para negociar a atitude referente a 
emoções, julgamento e apreciação, incluindo recursos graduáveis para a 
avaliação de pessoas, lugar e coisas de nossa experiência, para ajustar nosso 
engajamento com o que avaliamos e para aumentar ou diminuir a avaliação. 

Com base na visão da escrita como um engajamento social e comu-
nicativo entre escritor e leitor, Fuertes-Olivera et al. (2002) propuseram a 
noção de metadiscurso (MD) para o estudo do slogan. O MD, então, focaliza 
nossa atenção sobre os aspectos de um texto que organizam o discurso, 
engajam a audiência e sinalizam a atitude do escritor. 

Os textos possuem muitas (e opostas) interpretações, não somente porque 
usamos a língua indexicalmente – ou seja, ela não só revela apenas parte da 
realidade, caracterizando-se, assim, pela parcialidade – mas também porque 
o que significamos não é sempre o mesmo daquilo que dizemos. Para a 
análise de textos que envolvem essa parcialidade, bem como a compreensão 
do modo como a persuasão pode estar presente nesses reduzidos textos, 
conta-se hoje com a contribuição da metonímia conceitual.  

A presença da metonímia conceitual na publicidade está ligada a três 
fatores: o primeiro, é praticamente impossível a reprodução de todos os 
aspectos da realidade tridimensional estática ou em movimento, podendo-se 
apenas capturar fragmentos do processo inteiro (PAINTER et al., 2013: 58), 
nunca sendo a réplica exata da realidade, mas apenas a sua representação. O 
segundo fator, as representações visuais de conceitos abstratos invisíveis (e.g. 

    


    Revista Linguística Rio, v. 7, n.1, jan.-jun. 2021. !185



emoção) podem apenas ser representadas por meio de objetos visíveis (e.g. 
sintomas da emoção) a eles relacionados. E o terceiro fator, teóricos 
cognitivistas explicam que nosso conhecimento é estocado na memória na 
forma de frames (conhecimento de mundo) (BARTLETT, 1932; SCHANK; 
ABELSON, 1977 apud FENG, 2017). 

Para tratar da questão da persuasão exercida pelas publicidades, incluímos 
duas propostas: a noção de legitimação que, segundo Reyes (2011), envolve a 
semântica de “justificação”, significando tornar algo legal ou legalizado; e a 
noção de intersubjetividade que, conforme Kärkkäinen (2006), com base em 
Du Bois (2000, 2002, 2004), advoga a noção de avaliação envolvendo não 
somente a dimensão subjetiva, mas também o compromisso intersubjetivo 
com outras subjetividades. 

O objetivo desse artigo é o exame da persuasão que percorre o anúncio 
publicitário multimodal verbo-visual em slogans para produtos de beleza, 
tendo como foco a contribuição das imagens, do metadiscurso (MD) e da 
metonímia conceitual. Conta com o apoio da Gramática Visual 
Sociossemiótica e a Linguística Sistêmico-Funcional e responde às seguintes 
perguntas: (a) de que modo a LSF pode contribuir na análise do processo 
persuasivo verbo-visual (imagem e cor) dos slogans? (b) que função tem o 
metadiscurso nesse processo? (c) qual é a função da relação entre metonímia 
e slogan nesse processo?  

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A seguir, apresentamos as teorias que compõem este capítulo e que servem 

de apoio à análise da publicidade multimodal: multimodalidade (MACKEN-
HORARIK, 2004); linguagem publicitária: fórmula AIDA (UNGERER, 
2004); Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2004); persuasão implícita (LATOUR; WOOLGAR, 
1979); legitimação (REYES, 2011); intersubjetividade (KÄRKKÄINEN, 
2006); slogan (IASBECK, 2002); avaliatividade (MARTIN, 2000); 
metadiscurso (FUERTES-OLIVERA et al., 2001); metonímia conceitual 
(FENG, 2017). 

1.1 Uma visão pragmática da publicidade 
A comunicação publicitária é uma atividade social que funciona em nossa 

cultura para facilitar a venda de produtos e/ou serviços. Myers (1994) 
descreve três diferentes períodos da publicidade, cada uma com suas 
estratégias discursivas:  sendo o primeiro, a criação de marcas para chamar a 
atenção. Esse período ocorreu nos anos 1890 e foi caracterizado pela 
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intenção dos publicitários em estabelecer as propriedades de um produto, 
preço e disponibilidade. O segundo período, é o da criação de uma imagem 
para o consumo. Esse período aconteceu entre os anos 1920 e 1960 e os 
anúncios enfatizavam o consumo associando os significados sociais com as 
marcas. E, por fim, o terceiro período, o endereçamento ao consumidor 
saturado. Esse período ocorreu nos anos 1960 e prevalece até os nossos dias. 
Observa-se uma tendência em direção do humor e jogo, talvez para superar 
a saturação do consumidor. Ainda, segundo Ungerer (2004) é possível ver 
que os anúncios seguem estratégias diferentes, cujas metas têm sido 
frequentemente condensadas em fórmulas acronímicas, sendo a mais antiga e 
mais conhecida a fórmula AIDA (ATENÇÃO – INTERESSE – DESEJO –  
AÇÃO). 

1.2 Linguística Sistêmico-Funcional 
A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) é uma proposta teórico-

metodológica de Halliday (1994), Halliday e Matthiessen (2004) e demais 
colaboradores.  É descrita como "uma abordagem semântico-funcional da 
língua" (EGGINS, 2004, p. 20), uma teoria que procura entender como as 
pessoas usam a língua em diferentes contextos sociais, para fazer sentido do 
mundo e de cada um. Para classificar os tipos e significados que os atores 
sociais geram, a LSF concebe a língua como a expressão de três metafunções 
concorrentes: Ideacional, Interpessoal e Textual (HALLIDAY [1994], 2005; 
MARTIN 2000a, 2000b).  

A metafunção ideacional é realizada pela transitividade, na medida em 
que cria relações específicas entre participantes. A metafunção interpessoal 
refere-se ao fato de a oração além de informar, estar também organizada 
como um evento interativo, envolvendo falante (ou escritor) e audiência. Os 
tipos interpessoais fundamentais de papel de fala são apenas dois, para 
Halliday (1994): dar ou pedir informação, ou seja, uma proposição; e dar ou 
pedir bens e serviços, ou seja, uma proposta. A proposição pode ser 
modalizada em termos de probabilidade e frequência, enquanto a proposta 
pode ser modulada em termos de obrigação e desejabilidade. Há, também, o 
sistema de avaliatividade (que será detalhada no próximo item) previsto por 
Halliday (1994) e desenvolvido por Martin (2000). 

Finalmente, a metafunção textual refere-se ao fluxo das palavras na oração. 
Segundo Halliday (1994) das várias estruturas que, quando mapeadas em 
sobreposição, constroem uma oração, consideramos primeiro aquela que lhe 
dá o caráter de mensagem.  
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1.2.1 Avaliatividade 
A avaliatividade é, na essência, um enquadre localizado na LSF que 

mapeia os recursos que usamos para avaliar a experiência social (MARTIN, 
2000; MARTIN; WHITE 2005; WHITE, 2003). O sistema principal da 
avaliatividade é a atitude, composta por: afeto, que trata da expressão de 
emoções (felicidade, medo, etc.). Relacionado ao afeto há dois subsistemas: 
julgamento, que trata da avaliação moral (honestidade, generosidade, etc.); e 
apreciação, que trata da avaliação estética (sutileza, beleza, etc.).  A 
apreciação inclui, ainda, a avaliação social, que se refere à avaliação positiva 
ou negativa de produtos, atividades, processos ou fenômenos sociais. 

Além da atitude, a avaliatividade envolve mais dois subsistemas: o 
engajamento – monoglossia (o falante toma uma posição radical) ou 
heteroglossia (o falante reconhece a diversidade entre várias vozes); e a 
gradação, que envolve um conjunto de recursos para aumentar ou diminuir a 
intensidade da avaliação.  

A avaliação, a negociação e o envolvimento constituem o conceito de 
relações, da LSF, que diz respeito às relações de poder e de solidariedade 
entre os interlocutores. Kärkkäinen (2006) considera uma visão de avaliação 
mais dialógica, dinâmica e emergente – considerando-a mais como uma 
característica intersubjetiva do que subjetiva da língua. Ela se baseia no 
trabalho de Du Bois (2000, 2002, 2004) que advoga a noção de avaliação 
envolvendo não somente a dimensão subjetiva, mas também o compromisso 
intersubjetivo com outras subjetividades: “sem a intersubjetividade, a 
subjetividade é inarticulada, incoerente, disforme” (Du BOIS, 2004 apud 
KÄRKKÄINEN, 2006). 

1.3 Multimodalidade 
Macken-Horarik (2004) analisa a contribuição complementar entre 

imagem (ilustrações) e palavras (do texto) no processo da construção de 
significados. Na publicidade, o leitor fará a leitura do texto e da imagem de 
modo que a comunicação seja efetivada. 

A fim de desenvolver uma gramática semiótica adequada para a análise do 
discurso multimodal, temos de começar de algum lugar, afirma Macken-
Horarik (2004). Nesse sentido, a autora apoia-se na Linguística Sistêmico-
Funcional (LSF), de Halliday (1994,) que se tem revelado útil em vários 
aspectos. A LSF tenta relacionar as estruturas linguísticas ao contexto social 
em que são produzidas e como uma gramática orientada para escolhas em 
vez de regras, permite mapear não apenas palavras, mas a combinação de 
palavras a que Halliday chama de “wordings”, interpretando esses sintagmas 
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linguísticos em termos funcionais.  As escolhas linguísticas são modeladas em 
termos de sistema de redes – uma gama de opções relacionadas a diferentes 
significados, que são realizadas por uma seleção léxico-gramatical (tipos de 
oração e frases). A LSF incorpora três tipos de significados na análise da 
comunicação humana, isto é, metafunções que forneceram aos semioticistas 
categorias abstratas e gerais para a análise de diferentes sistemas semióticos. 

Macken-Horarik (2004), na análise do texto verbo-visual, refere-se à 
proposta de  Kress e Van Leeuwen (1996), que adaptam o modelo da LSF, 
também levando em conta os três sistemas para análise do significado nas 
imagens interativas.  O sistema de contato, por meio do qual a imagem age 
sobre o espectador de alguma maneira (exigindo uma resposta ou oferecendo 
uma “informação” visual). O sistema de distância social, por meio do 
qual o espectador é convidado a aproximar-se dos participantes 
representados (distância social íntima), mantida a uma distância razoável 
(distância social) ou 'na posição de afastamento' (distância impessoal). Dentro 
da atitude há, também, dois grupos de sistemas: a dimensão horizontal, 
que cria envolvimento dos espectadores (por meio da frontalidade) ou 
afastamento (através da lateralidade) e a dimensão vertical, que cria a 
relação de poder entre o espectador e participantes representados 
(hierárquico ou solidário). Além disso, há os significados representacionais e 
os composicionais. Os significados composicionais envolvem a narrativa (ator 
é o participante envolvido) e o conceitual (os participantes são representados 
em termos de classe, estrutura e significado). Já os significados 
composicionais envolvem layout (incluindo valores informacionais como 
posição central ou polarizada e vertical ou horizontal, moldura (conexão 
entre elementos) e saliência (tamanho, cor, plano e profundidade de foco). 
	 De acordo com Kress e Van Leeuwen (2006), a cor pode ser analisada 

como uma combinação de valores, como em uma escala. A imagem se torna 
real quando suas cores são tão saturadas (puras) quanto aquelas cores 
padrões mais usadas na tecnologia fotográfica, tornando-se um marcador de 
modalidade. 

1.3.1. O texto multimodal e a cor como recurso semiótico 
De acordo com Kress e Van Leeuwen (2002), sabemos que cor “significa”. 

Contrastes nos significados das cores em partes do mundo balançam nossa 
confiança na segurança do significado da cor e seus termos. Por um lado, a 
conexão de significado e cor parece óbvia, quase natural; por outro lado, 
parece idiossincrático, imprevisível e anárquico. Ainda, segundo os autores, a 
cor é um recurso semiótico como outros, já que é regular, com signos que são 
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motivados em sua constituição pelos interesses de produtores de signos, e não 
um todo arbitrário e anárquico. A tarefa é então entender as diferentes 
motivações e interesses desses produtores de signos em diferentes grupos, 
sejam eles pequenos ou grandes, locais ou globais. 

É verdade que há um discurso dominante sobre a cor que está relacionado 
com o afeto e, também é verdade, que Halliday e outros pesquisadores 
(POYTON, 1985; MARTIN, 1992) veem o afeto como um aspecto da 
metafunção interpessoal. Mas a função comunicativa da cor não está restrita 
ao afeto; pode-se afirmar que a própria cor é metafuncional (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2002). 

Começando com a metafunção ideacional, a cor pode claramente ser 
usada para denotar pessoas específicas, lugares e coisas, bem como classes de 
pessoas, lugares e ideias gerais. A cor, na metafunção interpessoal, é usada 
para expressar o significado interpessoal. Assim como a linguagem nos 
permite realizar atos de fala, também a cor nos permite realizar "atos de 
cor”.  Finalmente, a cor também pode funcionar no nível da metafunção 
textual. A coesão textual também pode ser promovida pela "coordenação de 
cores", e não pela repetição de uma única cor (KRESS; VAN LEEUWEEN, 
2002). 

1.4 Persuasão 
Latour e Woolgar (1979: 240) afirmam que “o resultado de uma persuasão 

retórica é que os participantes devem ser convencidos de que não foram 
convencidos”. Esse tipo de persuasão, que acontece cumulativamente 
conforme o texto se desenrola, pode ser extremamente eficaz em certos 
contextos. Apresentamos inicialmente a noção de “legitimação” e, a seguir, 
alguns recursos de persuasão implícita. 

1.4.1 Legitimação no discurso 
Reyes (2011) explica que, do latim legitimus (legal), a palavra “legitimação” 

(LEG) relaciona-se com lex/legis (lei, acordo). A LEG refere-se ao processo 
pelo qual os falantes dão crédito ou licenciam um tipo de comportamento 
social (mental ou físico). O processo de LEG atua por meio da 
argumentação, isto é, por meio de argumentos que explicam as ações, ideias, 
pensamentos, declarações, etc. 

No enquadre interdisciplinar, ancorado na Análise do Discurso Crítica e 
usando instrumentos da LSF, Reyes (2011) explica alguns modos linguísticos 
específicos pelos quais a língua representa um instrumento de controle 
(BORDIEU, 2001 apud REYS, 2011) no discurso e na sociedade.  
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Reyes (2011) desenvolve um conjunto de categorias propostas por Van 
Leeuwen (1996, 2007, 2008) e analisa os modos linguísticos pelos quais se 
constrói a LEG no discurso:  

1- A LEG via emoções (o apelo às emoções);  
2- A LEG via futuro hipotético (colocar uma ameaça no futuro que 

requeira uma ação iminente no presente); 
3- A LEG via racionalidade hipotética (decisões seriam resultado de um 

processo examinado); 
4- A LEG via vozes de experts (especialistas em determinados campos 

apoiam as propostas); 
5- A LEG via altruísta (as propostas não apresentam interesses sociais). 

As cinco estratégias de legitimação aqui apresentadas são efetivas porque 
compartilhamos, como uma sociedade, certos valores e visões de mundo. Este 
estudo considera estudos retóricos para entender a construção do significado 
por meio da variável tempo (HART; SPARROW, 2001; HART et al., 2005 
apud REYES, 2011). 

1.5 Slogan 
Iasbeck (2002) obteve alguns dados em seu estudo dos slogans: (a) os slogans 

mais eficazes desprendem-se do caráter meramente referencial, utilizando-se 
da vantagem de conotações simbólicas; (b) os slogans publicitários criam, 
provocam e/ou sedimentam relações funcionais com os demais modos de 
pensar e de agir, presentes nos demais sistemas culturais; (c) os slogans 
necessitam alimentar-se de elementos periféricos da não-cultura , sob pena 1

de se tornarem obsoletos. Os slogans, com algumas exceções, têm prazo muito 
curto de validade, tornando-se “datados” após poucos meses de uso. 

O texto publicitário, segundo o autor, e mais especificamente os slogans, 
utilizam-se de metáforas, metonímias, elipses, assumindo assim o repertório 
do público-alvo e identificando as necessidades daquele segmento num 
processo que cria comunicação pela empatia. Por meio da organização 
metafórica, podemos entender como se organiza o pensamento de uma dada 
cultura, a sua maneira de conceituar algo através de relações singulares com 
outras realidades. A experiência comum talvez seja a base dessas formações 
(LAKOFF; JOHNSON, 1993). 

 Expressão muito utilizada nas teses eslavas da Semiótica da Cultura, é de autoria dos 1

semioticistas das escolas de Tartu e Moscou. O conceito de não-cultura refere-se a todos os 
acontecimentos, ideias e objetos que não participam de uma determinada cultura. Assim, tudo o 
que não participa dessa dada cultura é, para ela, sua correspondente não-cultura.
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1.6 Metadiscurso 
As estratégias acima referidas também revelam que os receptores têm um 

papel muito ativo na decodificação dos anúncios. Na criação de slogans, por 
exemplo, os redatores em geral antecipam possível oposição oriunda de duas 
fontes principais: o receptor pode rejeitar o anúncio porque a mensagem não 
corresponde à sua expectativa, i.e., ela falha em encontrar as condições de 
adequação (HYLAND, 1996); e as mensagens podem falhar em alcançar as 
condições de aceitabilidade requeridas pelos participantes da interação 
(FUERTES-OLIVERA, 2001:1295).  

Para superar essa oposição, recorre-se em geral ao metadiscurso (MD). A 
primeira objeção é superada por meio do MD textual que ajuda os leitores a 
processar o texto e a interpretá-lo consistentemente em relação às 
expectativas da compreensão epistemológica e do gênero. Da mesma forma, 
a segunda objeção é contornada por meio do MD interpessoal que capacita 
os redatores a adotar um tipo de equilíbrio entre a informação e a persuasão. 
Por exemplo, cabeçalhos e slogans atingem essas condições graças à 
intertextualidade, hedges, marcadores endofóricos e marcadores pessoais e 
enfáticos. 

O MD, então, focaliza nossa atenção sobre os aspectos de um texto que 
organizam o discurso, engajam a audiência e sinalizam a atitude do escritor. 
Como um construto pragmático central, o MD “permite-nos ver como os 
escritores procuram influenciar a compreensão dos leitores tanto do texto 
quanto das suas atitudes referentes ao conteúdo e à audiência” (HYLAND, 
1998: 437). 

1.6.1 Metadiscurso – MD em slogans   
As publicidades são tipos híbridos de texto envolvendo elementos verbais e 

icônicos que estão intimamente ligados para produzir o efeito desejado sobre 
o receptor (HATIM, 1990; VELASCO-SACRISTÁN, 1999).  

As funções do MD na publicidade, segundo Fuertes-Olivera et al. (2001), 
são apresentadas no Quadro 1: 
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"  
Quadro 1: Funções do MD no anúncio publicitário: slogans.  

(Fuertes-Olivera et al, 2001) 

De acordo com Halliday (1994), a função interpessoal da língua capacita 
seus usuários a participar no ato comunicativo com outras pessoas. Essa 
função refere-se ao aspecto interacional da língua, tipificado por vocativos, 
opções de mood e modalidade. Em outras palavras, o MD interpessoal 
contribui para a relação escritor-leitor por meio de hedges, enfáticos e 
diferentes tipos de marcadores. 

Os anúncios, embora tenham como meta atingir milhões de pessoas 
rapidamente, devem dar a impressão de que visam ao consumidor 
pessoalmente. Na taxonomia do MD na presente pesquisa, eu e nós (e os 
correspondentes: meu, nosso, nos, me, nossos) são considerados elementos 
metadiscursivos usados para identificar o produto/serviço com a empresa. 
Assim fazendo, os redatores confiam em 3 estratégias diferentes, mas 
relacionadas. 

1º. 	Esses marcadores pessoais produzem um senso de solidariedade em 
relação ao comprador potencial;   

2º. 	Os marcadores pessoais ajudam os compradores potenciais a associar o 
produto com ícones culturais, ou pelo reforço de estereótipos, ou pela quebra 
deles; 

3º.	O marcador pessoal associa a empresa ou o produto com uma 
celebridade. 

O uso da primeira pessoa pronominal pelo redator permite-lhe misturar 
“intenções privadas” com os propósitos comunicativos reconhecidos 
socialmente (BATHIA, 1993 apud FUERTES-OLIVERA, 2001). 
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Modalizadores (hedges), itens como “possível, talvez, apenas”, marcam a 
relutância do escritor em apresentar ou avaliar o conteúdo proposicional 
categoricamente.    

Salager-Meyer (2000 apud FUERTES-OLIVERA et al., 2001) explica que a 
linguagem (seja científica, seja comum) é penetrada pelo modalizador porque 
este recurso realiza três funções: é usado para baixar o tom ou dissimular um 
ponto de vista para torná-lo socialmente aceito, é usado para negociar o 
significado, especialmente na conversa face-a-face, faz menção indireta das 
qualidades do produto anunciado. 

O uso de modalizadores em slogans e manchetes para persuadir 
compradores potenciais obedece aos seguintes critérios: 

(a) Os modalizadores reforçam o valor da proposição, intensificando a 
afirmação do endereçador de que o slogan é verdadeiro; 

(b) Os modalizadores baixam o tom por meio da redução de força do 
verbo ou da predicação. O efeito dessa redução está de acordo com as 
convenções sociais que demandam que o fato seja de algum modo 
disfarçado; 

(c) Os modalizadores introduzem algum grau de dúvida referente à 
verdade do slogan; 

(d) Os modalizadores asseguram ao receptor que os redatores não 
pretendem restringir sua liberdade de ação. 

Os enfatizadores como “naturalmente, certo, incrível” implicam certeza e 
enfatizam a força da proposição. Pesquisas sobre a tendência do mercado e o 
comportamento do consumidor sugerem que a maioria deles deve receber 
“informação” para superar um tipo de dilema moral que enfrentam quando 
confrontados com a possibilidade de adquirir algo que não precisam 
realmente. Redatores mitigam essa carga usando adjetivos, advérbios ou 
frases intensificadores que tenham efeito de elevar o nome ou a frase que 
modificam, assim persuadindo o consumidor a comparar aquilo que lhe está 
sendo oferecido porque o traço-chave é certo e necessário (FUERTES-
OLIVERA et al., 2001: 1301). 

O MD textual refere-se a recursos que ajudam a formar um texto coeren-
te relacionando proposições individuais entre si e a outros textos. Hyland 
(1998) distingue entre os conectivos lógicos, marcadores de frame, 
marcadores endofóricos, evidenciadores e comentário. 

Myers (1994: 7 apud FUERTES-OLIVERA et al., 2001) afirma que “foi 
uma mudança crucial na história da publicidade quando os anunciantes 
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perceberam que a venda não deve focar nas virtudes do produto, ela deve 
focar na oferta de novas posições ao consumidor”. Redatores atingem isso, 
em geral, por meio do uso de marcadores endofóricos e evidenciadores. 

Marcadores endofóricos são expressões que se referem a outras partes do 
texto e ajudam a tornar saliente o material ideacional adicional, assim 
ajudando os endereçados a recobrar as intenções argumentativas do 
endereçador. Na publicidade, marcadores endofóricos consistem em 
relacionar imagem com palavras. 

Fuertes-Olivera et al. (2001) afirmam que essa relação é uma estratégia 
metadiscursiva que oferece informação metatextual em nível muito abstrato: 
os redatores associam a informação fornecida a ícones culturais ou 
celebridades com o objetivo de persuadir o consumidor cansado a adquirir o 
produto (talvez para emular a celebridade) ou para aumentar a imagem do 
produto (talvez para desenvolver um nicho de mercado especial) e essa 
relação pode ser expressa no slogan. 

Evidenciadores indicam a fonte da informação textual que se origina fora 
do texto corrente. Eles estabelecem a intertextualidade, assim ajudando o 
redator a persuadir consumidores por meio da associação da sua mensagem 
a outros artefatos culturais. Uma vez que a interrelação não é expressa, os 
redatores precisam recorrer a textos muito bem conhecidos. 

1.7 Metonímia 
Na Linguística Cognitiva, a metonímia é considerada como sendo “um 

processo cognitivo que evoca um frame , e não meramente uma questão da 2

substituição de expressões linguísticas” (PANTHER; RADDEN, 1999: 9 apud 
FENG, 2017). Dessa perspectiva, “uma metonímia consiste de uma 
estrutura/conceito fonte, que via uma pista no modo comunicativo (língua, 
imagens, música, som, gesto, etc.) permite ao endereçado da metonímia 
in fer i r – com base em seu f rame – a e s t ru tura/conce i to 
alvo” (FORCEVILLE, 2009: 58 apud FENG, 2017). O “endereçado” faz a 
inferência por meio de pistas visuais com base no seu conhecimento cultural 
bem como no contexto imediato de comunicação. 

Diante da impossibilidade de representar todos os membros de uma 
categoria em imagens visuais, todas as representações visuais são 
necessariamente parciais e, portanto, metonímicas. Pode-se, então, de modo 
seme lhante à meton ímia – “pa lavra s pe lo s conce i to s que 

 De acordo com Minsky (1977: 355), então, um frame pode ser considerado uma representação 2

mental do nosso conhecimento de mundo, uma estrutura de dados que está localizada na memória 
humana e pode ser selecionada ou recuperada quando necessária.
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expressam” (LAKOFF; TURNER, 1989: 108 apud FENG, 2017) – estender o 
recurso das palavras aos recursos visuais (e.g. a aparência, expressões faciais, 
roupas dos personagens) e conseguir a metonímia geral de signo de recursos 
visuais por significado. 

Tendo em vista essas considerações, Feng (2017) modela a realização visual 
da metonímia com base na teoria sociossemiótica de Halliday (1978; 
HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) e na gramática visual inspirada em 
Kress e VAN Leeuwen (2006). De acordo com Kress e Van Leeuwen (2002: 
350) a imagem visual, assim como a língua, preenche três metafunções:  a 
representação do mundo da experiência (significado representacional), a 
interação entre os participantes representada no design visual e seus 
espectadores (significado interativo) e os arranjos composicionais dos recursos 
visuais (significado composicional). As análises dos slogans na pesquisa são 
feitas na esteira da proposta de Feng (2017). 

2. METODOLOGIA 
A pesquisa recorre à uma metodologia que se apoia na gramática da 

oração para explicar o modo como os traços léxico-gramaticais da estrutura 
superficial do texto comunicam ideologias específicas e identidades no nível 
profundo do discurso no enquadre da Linguística Sistêmico-Funcional, de 
Halliday (1994).  Baseando-se em Kress e Van Leeuwen (1996) é feita a 
análise da contribuição complementar entre imagens e palavras no processo 
da construção de significados (MACKEN-HORARIK, 2004), bem como a 
teoria da cor (KRESS; VAN LEEUWEN, 2002). 

A pesquisa visa responder às seguintes perguntas: (a) de que modo a LSF 
pode contribuir na análise do processo persuasivo verbo-visual (imagem e 
cor) dos slogans?; (b) que função tem o metadiscurso nesse processo?; (c) qual é 
a função da relação entre metonímia e slogan nesse processo?  

A seguir apresentamos os dados e os procedimentos de análise. 

2.1 Dados 
O corpus deste trabalho constituiu-se da análise de três publicidades 

veiculadas para o público feminino, em websites específicos de perfumes e 
cosméticos, consultados entre os meses de abril de 2017 e março de 2018, das 
marcas RACCO, O BOTICÁRIO e AVON. No quadro 2 são apresentadas 
as descrições das publicidades selecionadas para análise. 
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Quadro 2: Anúncios publicitários selecionados para análise. 

2.2 Procedimentos de Análise  
O procedimento de análise envolve as seguintes etapas: 
(a) análise da imagem segundo a LSF; 
(b) análise do MD interpessoal e textual, envolvendo a avaliatividade. 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

"  
Quadro 3:  Imagens analisadas 

Por exiguidade de espaço apresentaremos apenas a análise dos dados da 
publicidade de marca RACCO. 
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3.1 Análise da imagem 
A análise da imagem foi feita examinando cada um desses significados 

semióticos com o apoio da Linguística Sistêmico-Funcional, na esteira de 
Kress e Van Leeuwen (1996), que adaptam o modelo, levando em conta os 
três sistemas para análise do significado nas imagens interativas, que são: (a) 
contato; (b) distância social; e  (c) dimensão (horizontal e vertical). 

"  
Figura 1: Spray e gel da marca Racco. 

 Fonte: Site Photogram <http://photagram.net/media/Be6JTSyHNcn>. Acesso em 
07/02/2018. 

O sistema de contato é o meio pelo qual a imagem age sobre o 
espectador de alguma maneira. O anúncio publicitário multimodal da 
RACCO mostra uma modelo ao lado de dois frascos: um do Gel Fixador e 
outro do Spray Modelador, encimados pelo slogan que apregoa: “Seu cabelo 
do jeito que você quer!”. O processo persuasivo do contato direto com o 
espectador se dá por meio do olhar da modelo, a qual aparentemente o 
convida para a aquisição do produto. 

O sistema de distância social é o meio pelo qual o espectador é 
convidado a aproximar-se dos participantes representados (distância social 
íntima), mantida a uma distância razoável (distância social). O espectador é 
convidado a aproximar-se dos participantes representados a uma distância 
social próxima, por meio do olhar direto da modelo, a qual está num 
enquadre que aparenta uma proximidade física numa suposta interação com 
o interlocutor. 

E os dois grupos de sistemas dentro de atitude: (i) dimensão horizontal, 
que cria envolvimento dos espectadores e (ii) dimensão vertical, que cria a 
relação de poder entre o espectador e os participantes representados.  Em 
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termos de atitude, prevalece a dimensão horizontal, que cria envolvimento 
dos espectadores por meio da frontalidade, que representa solidariedade, ao 
contrário da verticalidade que sugere diferença de posição hierárquica. É 
possível observar que a imagem estabelece uma relação de envolvimento, 
num ângulo frontal no nível do olhar do espectador, indicando que há 
proximidade entre o participante (modelo) na publicidade e a consumidora. 
O produto é representado significativamente como se fosse responsável pelos 
cachos desejados da participante, indicando que o conteúdo promove a 
beleza da modelo, realizando, assim, o processo de persuasão. 

3.1.1   Análise da cor 
Recorrendo à LSF, Kress e Van Leeuween (2002) analisam a cor como 

recurso semiótico. Em termos do significado ideacional, o anúncio informa 
que sua finalidade é a publicidade do gel e fixador modelador e que esses 
produtos estão acondicionados em invólucros de cor laranja. Em termos do 
significado interpessoal, a combinação de cores sóbrias do fundo cinza e o 
preto do vestido da modelo criam um ambiente tranquilo e de requinte para 
o observador e ainda contribui para a exaltação do produto. Essa 
combinação é, no entanto, quebrada pela cor laranja dos invólucros, para 
chamar atenção do espectador em direção dos produtos anunciados, além de 
remeter ao brilho do pôr do sol, contribuindo com a intersubjetividade do 
consumidor que vai sentir como se os cabelos fossem vibrantes e radiantes, a 
cor da “transformação” (HELLER, 2013) que ocorrerá no cabelo. 

A cor pode funcionar no nível do significado textual. Assim, a cor laranja 
dos invólucros combina com a cor da palavra “quer” que está em evidência, 
bem como com uma das tonalidades do cabelo da modelo, formando uma 
coesão de cores (KRESS; VAN LEEUWEEN, 2002). 

3.1.2   Análise do metadiscurso 
Como já foi mencionado, as publicidades são tipos híbridos de texto 

envolvendo elementos verbais e icônicos que estão intimamente ligados para 
produzir o efeito desejado sobre o receptor (HATIM, 1990; VELASCO-
SACRISTÁN, 1999). Nesse contexto, o metadiscurso (MD), tendo em vista 
que a escrita constitui um engajamento social e comunicativo entre escritor e 
leitor, é definido como “esses aspectos do texto que explicitamente referem-se 
à organização do discurso ou da avaliação do escritor em direção do 
conteúdo ou do leitor” (HYLAND, 1998: 438). 

Esse slogan, pelo processo endofórico – relacionando verbiagem à imagem - 
tem as palavras “Seu cabelo do jeito que você quer!” ao lado da figura de 
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uma linda jovem com cabelos revoltos como sugerindo uma moda. Os 
cabelos em desalinho podem chamar a atenção para os produtos de beleza 
capilar. O penteado pode remeter um penteado moderno bem ao gosto de 
mulheres que têm personalidade: “do jeito que você quer”. Essa informação 
é fornecida pelo processo metonímico, que preenche a informação implícita 
recorrendo ao frame da maioria das espectadoras. 

"  
 Figura 2: Spray e gel da marca Racco. Fonte: Site Photogram  

<http://photagram.net/media/Be6JTSyHNcn>. Acesso em 07/02/2018.  
  
A escolha de “você” - marcador pessoal, que aponta à solidariedade na 

relação com a consumidora - aproxima a marca RACCO à leitora, dando a 
aparência de que a empresa está se dirigindo especial e diretamente às 
aspirações num movimento íntimo de igualdade na relação. Para tanto, a 
RACCO – pelo processo da intertextualidade – sabe atingir esse ponto 
importante na autoestima da consumidora, atingindo exatamente as 
informações contidas no frame da maioria das mulheres de hoje: 
empoderada, linda, independente, que tem segurança para poder ousar e 
conquistar o seu lugar do jeito que ela é. 

A expressão “do jeito ...”, é um exemplo de hedge, por meio do qual a 
RACCO dissimula a persuasão, agindo como se não visasse a restrição da 
liberdade da compradora. Ao mesmo tempo, ameniza por meio do enfático 
“você QUER!” o possível dilema consumista da receptora da publicidade.  

Na relação endofórica entre verbiagem e imagem, vê-se em funcionamento 
o acrônimo AIDA: A linda jovem chama a atenção, seguido do interesse 
que os lindos cabelos de penteado atual e jovem, que desperta o desejo da 
espectadora, levando-a a entrar em ação, ou seja, comprar o produto.    
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4. DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 
As publicidades da RACCO, AVON e BOTICÁRIO foram examinadas, 

dividindo a análise em duas partes: a contribuição imagética e a verbal, 
embora ambas atuem conjuntamente na persuasão do/da leitor(a). Quanto à 
imagem, que incluiu a cor, a análise foi feita levando em conta os sistemas: 
contato, distância social e dimensão (horizontal ou vertical).    

Na análise da publicidade RACCO, foi possível observar que o contato 
tenta ser imediato, sem oferecer dificuldade, para chamar a atenção da 
leitora – em termos da fórmula AIDA – provocando o seu interesse que o 
fará ler os dizeres do slogan. Nesse sentido, apenas a RACCO recorreu à 
figura feminina, que, por meio da metonímia, evoca o frame da mulher 
provida de vontade própria: “Como você quer”.   

O fator cor apresenta-se em tons vibrantes, em termos interpessoais, 
informando sobre a finalidade do produto anunciado; ao mesmo tempo em 
que tenta combinar os dizeres do slogan em termos textuais, como ensinam 
Kress e Van Leuween (2002).   

Pode-se notar como o slogan, embora de pequena extensão quanto ao 
volume verbal, pode com a ajuda da imagem e da cor, enviar a mensagem 
desejada às leitoras, graças ao frame proporcionado pela metonímia, 
promovendo o preenchimento dos vazios da expressão verbal por meio do 
significado estocado na mente do observador. Nesse propósito, o 
metadiscurso (MD) focaliza a atenção da leitora sobre os aspectos de um 
texto que organizam o discurso, engajam a audiência e sinalizam a atitude do 
escritor. Nesse sentido, a intenção comunicativa restringe-se a enfocar 
estratégias de persuasão em que é crucial a questão da coerência, função a 
que se presta o MD. Vê-se aqui o funcionamento via metadiscurso, o 
acrônimo AIDA: uma linda imagem chama atenção, seguido do interesse 
que as cores em combinação com o slogan despertam o desejo da 
espectadora, induzindo-a entrar em ação, ou seja, comprar o produto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A análise da publicidade de produtos de beleza foi reveladora em vários 

sentidos, dentre os quais, destaca-se a força do slogan, publicidade que conta 
com poucas palavras, mas que tem o poder de chamar a atenção da 
consumidora para finalmente levá-la a adquirir o produto. Pode-se perceber, 
então, a força de persuasão que uma imagem publicitária tem, graças ao 
conjunto de vários fatores, dos quais foi possível examinar apenas alguns. O 
que chamou atenção foi o fato de pequenas informações terem a capacidade 
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de comunicar muito, pois contam com a contribuição da própria leitora, pelo 
processo da intersubjetividade – a percepção dos propósitos do interlocutor. 
Assim, os consumidores são persuadidos justamente porque a publicidade 
capta os desejos deles inserindo-os na construção textual desses anúncios, 
com mecanismos linguísticos persuasivos que só fazem sentido no mundo 
textual. 

Trata-se de um fenômeno natural, de ocorrência diária, mas o fato alerta 
para a questão da criticidade que devemos ter ao ser envolvido por palavras e 
imagens convidativas presentes na compreensão do sucesso publicitário de 
textos de diminuta extensão como é o slogan, aliado à imagem, também, 
limitada diante da impossibilidade da reprodução da realidade 
tridimensional. Nesse sentido, é relevante educar os alunos para a força da 
palavra que pode representar uma realidade, nem sempre condizente com a 
verdade e dessa forma, contribuir para o processo de uma leitura crítica, 
observando a persuasão que existe na subjacência do texto por meios de 
recursos visuais, pictóricos e cores. 

A análise mostrou a relevância da Linguística Sistêmico-Funcional, com 
colaboração das teorias da multimodalidade, persuasão escrita, legitimação, 
intersubjetividade, metadiscurso e linguagem publicitária, apresentando 
mecanismos linguísticos fundamentais para a compreensão da ideologia 
utilizada na construção do gênero textual anúncio publicitário. Além disso, o 
gênero textual traz subsídios concretos para auxiliar o desenvolvimento da 
compreensão crítica dos alunos, aproximando-os das práticas de linguagens, 
seus usos reais e percepção da persuasão dos mais diversos gêneros textuais 
que circulam em todas as esferas sociais.  
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RESUMO: A presente resenha 
crítica foi organizada com o 
p r o p ó s i t o d e a p r e s e n t a r 
informações referentes ao livro 
Ensaios para uma sócio-história do 
português brasileiro, de autoria da 
profa. dra. Rosa Virgínia Mattos e 
Silva (USP). A obra representa um 
pensamento intenso e estimulante 
sobre a história social linguística do 
Brasil, que descreve sobre vários 
tópicos concernentes à Linguística, 
ela aborda a variação linguística 
entre o português europeu e o 
português brasileiro, a interação 
linguística existente no contexto 
sócio-histórica, abordando cinco de 
suas principais abordagens sobre o 

ABSTRACT: This critical review 
was organized with the purpose of  
presenting information related to 
the book Essays for a social history 
of  Brazilian Portuguese, authored 
by Professor Rosa Virgínia Mattos 
e Silva (USP), a work that 
addresses the linguistic variation 
between European Portuguese and 
Brazilian Portuguese, as well as the 
linguistic interaction provided by 
the social-historical context, 
address ing five of  i t s main 
approaches on the subject, i.e.: 1) 
the linguistic history of  Brazil is 
not only reduced to the history of  
the Portuguese Language in Brazil, 
neither to the history of  Brazilian 
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A obra Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro tem autoria de Rosa 
Virgínia Mattos e Silva – doutora em Linguística pela Universidade de São 
Paulo (USP) em 1971, com pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) em 1981, foi professora titular e emérita de Língua 
Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Pesquisadora I-A do CNPq, com investigação na área de Linguística, tinha 
ênfase nos seguintes temas: linguística histórica, história da língua 
portuguesa, história do português brasileiro, português arcaico e ensino da 
língua portuguesa.  

As informações reunidas e analisadas pela autora proporcionam uma 
leitura rica especialmente para estudantes, que buscam o aprofundamento no 
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o tema, a saber: 1) a história 
linguística do Brasil não se reduz 
apenas à história da língua 
portuguesa no Brasil, nem à 
história do português brasileiro; 2) 
o português brasileiro surge em 
contexto multilíngue; 3) três atores 
principais evidenciam-se na cena 
linguística do Brasil colonial: o 
português europeu, as línguas 
gerais indígenas e o português 
geral brasileiro; 4) africanos e 
a f ro d e s c e n d e n t e s fo r a m o s 
principais difusores da língua 
portuguesa no Brasil; e 5) o 
passado sócio-histórico-linguístico 
do Brasil deve ser interpretado 
para a compreensão do português 
brasileiro da atualidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Linguística 
Sócio-histórica; descrioulização; 
Teoria da Crioulização. 

Po r t u g u e s e ; 2 ) Po r t u g u e s e 
Language comes in a multilingual 
context; 3) three main actors are 
evident in the linguistic scene of  
co lon ia l Braz i l : Por tuguese 
Language, general indigenous 
Languages and common Brazilian 
Portuguese; 4) Africans and Afro 
descendants were the main 
di f fusers of  the Portuguese 
language in Brazil; and 5) social-
historical linguistic past of  Brazil 
should be interpreted for the 
understanding of  the Brazilian 
Portuguese language of  nowadays. 

KEYWORDS: Social-historical 
Linguistics; decreolization; Theory 
of  Creolisation. 



estudo do nosso português brasileiro, servindo também como um 
complemento para os estudos linguísticos no Brasil. No livro publicado pela 
Parábola Editorial em 2004, podemos ver as trajetórias do português 
brasileiro desde o período do Brasil colonial e pós-colonial. A obra está 
dividida em três capítulos: 

O primeiro capítulo, O português brasileiro e o português europeu contemporâneos: 
alguns aspectos da diferença, trata de como a língua tomou sua forma particular, 
distinguindo-se do português europeu, mediante a indiscutível dependência 
do Brasil colônia da coroa portuguesa naqueles tempos remotos. Com foco 
no aspecto fônico, a autora identifica características fonéticas do português 
brasileiro e do europeu numa abordagem esclarecedora e didática 
estritamente comparativa. Em seguida, aborda um estudo sintático que 
considera o sistema pronominal como ponto central da diferença existente 
entre o português brasileiro (aspectos diferenciais presentes nos pronomes 
pessoais) e o português europeu (o uso dos pronomes complementos clíticos).  

No segundo capítulo, Condicionamentos sócio históricos na formação do português 
brasileiro, a autora se abstém de aspectos gramaticais de análise e volta seu 
olhar para os aspectos históricos, expondo os pensamentos de dois dos 
principais pensadores e estudiosos presentes na periodização do português 
brasileiro, que são respectivamente Serafim da Silva Neto e Paul Teyssier. Ela 
se utiliza dos ideais defendidos por eles para quebrar a tese da unidade 
linguística, já que os pensamentos de ambos são divergentes em alguns 
pontos.  

Avançando com a análise de cunho histórico, Silva apresenta o 
multilinguismo no Brasil colonial e pós-colonial levando em conta a 
influência dos indígenas, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Ao 
mesclarem seus valores culturais com os brasileiros, tais povos incorporaram 
ao léxico do português brasileiro vocábulos que ainda hoje são bem presentes 
na língua portuguesa brasileira atual, sendo que os povos de origem 
afrodescendentes são apontados como os principais difusores do português 
geral brasileiro. Em outras palavras, o português europeu era tido como culto 
e representava a norma culta, e o português brasileiro como inculto, sem 
prestígio e representativo da norma popular. 

O terceiro capítulo, Formulações teóricas para a diferença entre o português brasileiro 
e o europeu, retrata o cenário teórico atual em que convivem, para interpretar 
a formação do português brasileiro, três posições: a teoria da crioulização 
prévia generalizada, que está hoje sem grande defesa; a deriva ou evolução 
natural, que vem sendo investigada por Anthony Naro e Martha Scherre; e a 
crioulização fatorizada, que vem sendo investigada em pesquisas de campo, 
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os vestígios de descrioulização em comunidades afro-brasileiras isoladas, 
iniciado em meados da década de 1980.  

Entendemos que não há necessariamente nenhum motivo de orgulho em 
conservar características arcaicas da nossa língua. No entanto, sabemos que o 
português brasileiro é conservador em relação ao português europeu, sendo 
que o PB conservou muitos aspectos linguísticos (lexicais, fônicos e sintáticos), 
e o PE modificou diversos aspectos, ou seja, o PB passou a ser considerado 
errado para o PE. É importante, para a sociolinguística e sociedade em geral, 
a consciência das contribuições que tanto indígenas quanto africanos 
destinaram ao PB, o qual se apresenta, na realidade sincrônica, certamente 
heterogêneo, plural e polarizado. 

SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. Ensaios para uma socio-história do 
português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 176 p. 
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