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APRESENTAÇÃO

O Seminário de Línguas Estrangeiras (SELEs) é um even-
to acadêmico-científico da Faculdade de Letras da UFG que 
acontece bianualmente desde 1995 sendo destinado a alunos, 
professores, pesquisadores e demais interessados das áreas de 
espanhol, francês, inglês, italiano do Estado de Goiás e demais 
regiões. E nesta nona edição, pela primeira vez, contamos com 
o português para estrangeiros.

Em 1995, o evento envolvia somente a área de inglês e não 
teve uma temática específica. Era somente UFG Seminar for 
Students and Teachers of English. Em 1997, também não houve 
um tema, mas o evento teve o nome de II Seminário de Lín-
guas Estrangeiras contemplando, assim, os demais idiomas da 
Faculdade. Em 1999, no III SELEs o tema abordado foi “ Novas 
Metodologias Aplicadas ao Ensino de Línguas Estrangeiras”. Na 
virada do milênio, em 2001, o tema tratado no IV SELEs foi “ 
O Ensino de LEs no Novo Milênio”. Em 2003, “A Formação do 
Professor de Línguas Estrangeiras” direcionou as discussões do 
V SELEs. No VI SELEs, em 2005, o tema foi “Reflexões sobre 
o Ensino e a Aprendizagem de LEs”. Na penúltima edição, em 
2009, abordamos “A Transdisciplinaridade e o Ensino de Lín-
guas”. O último, ocorrido em 2012, pelo fato de termos sediado 
o ENEL em 2011, abordou o tema “A Formação e a Prática de 
Professores de Línguas”. O IX SELEs, ocorrendo em 2017 por 
várias razões entre elas ter sediado o Congresso Latino Ameri-
cano de Formação de Professores de Línguas e o Colóquio Na-
cional de Letras, tem “A Internacionalização do Ensino Superior e 



11

o Papel das Línguas Estrangeiras” como tema em discussão. 

O que se percebe é que a cada edição do SELEs escolhemos 
uma temática que diz respeito ao momento educacional pelo qual 
a sociedade passa. Em 2003, por exemplo, estávamos em um pro-
cesso de implementação das novas diretrizes curriculares nacio-
nais para a formação dos professores da educação básica. Nes-
ta nona edição, a proposta principal do IX Seminário de Línguas 
Estrangeiras (SELEs) consistiu em discutir, junto aos discentes, 
docentes, pesquisadores e demais interessados, o processo de 
internacionalização das instituições de educação superior (IES) 
brasileiras, mais precisamente o papel das línguas estrangeiras e 
do português como língua estrangeira/adicional nesse processo, 
uma vez que tal questão é condição sine qua non para a ampliação 
da inserção internacional das IES. 

Tivemos conosco, entre outros palestrantes e pesquisado-
res renomados, a Presidente do Programa Idiomas sem Fron-
teiras, Profa Denise Abreu e Lima, que proferiu a palestra de 
abertura do evento. Nela, foi destacado o fato de que o mundo 
atual, caracterizado pelo dinamismo do desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, aponta para a importância de uma socie-
dade baseada no conhecimento e este processo requer que as 
universidades brasileiras encontrem alternativas de inserção 
encaminhadas à internacionalização da educação superior. A in-
ternacionalização deve estar, pois, no planejamento estratégico 
de toda instituição de ensino superior, não se restringindo a um 
setor específico, mas, sim, em âmbitos ampliados, como os da 
pesquisa, do ensino, da extensão e da gestão, em uma perspec-
tiva intercultural. 
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No período de sua realização, de 8 a 10 novembro, foram 
compartilhadas por meio de palestras, mesas coordenadas e co-
municações individuais as vivências acadêmicas e empíricas dos 
participantes do IX SELEs. Tais trabalhos relacionavam-se à 
temática principal do evento bem como aos processos de en-
sino e de aprendizagem dos vários idiomas envolvidos promo-
vendo a atualização e a qualificação de professores, estudantes 
e pesquisadores participantes. Destaco ainda a organização do 
Cantinho Internacional – uma mostra de cunho linguístco-
-cultural que brindou os participantes com várias atividades: 
exposição de literatura e artesanato do Senegal, mostra de ar-
tesanato típico de países de língua espanhola, apresentações de 
música chinesa bem como demonstrações do uso do leque e da 
castanhola pelos responsáveis pelo estande de espanhol.  Houve 
ainda a realização de atividades com recorte de ideogramas e 
outras figuras em papel de seda, distribução de pequenos brin-
des e a escrita, em ideogramas chineses, dos nomes dos par-
ticipantes que visitavam o estande de chinês. Outra atividade 
foi a realização de uma gincana sobre conhecimentos gerais da 
área de francês com sorteio de prêmios e degustação de alguns 
pratos da culinária francesa. Um cardápio especial com pratos 
típicos de países das línguas estrangeiras do nosso evento foi 
também servido no almoço no Restaurante Executivo do Cam-
pus Samambaia dando a oportunidade de os participantes sabo-
rearem especialidades como Gazpacho Andaluz, Hachis Parmen-
tier, Lasagna, Roast Beef, Tortilla de Patatas e Tarte Tain.

Das várias atividades acadêmicas do evento, apresentamos 
aqui o conjunto de trabalhos submetidos pelos participantes or-



13

ganizados nestes que são os Anais Eletrônicos do IX Seminário 
de Línguas Estrangeiras. Esperamos que estes Anais possam 
contribuir para o aperfeiçoamento daqueles interessados nas 
questões envolvidas no processo de ensino-aprendizagem de 
línguas. Desejamos a todos e todas uma excelente leitura!

Eliane Carolina de Oliveira

(Organizadora)



PRÁTICAS DIGITAIS NO ENSINO DE INGLÊS:  
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM DUAS TURMAS  

DO CENTRO DE LÍNGUAS DA FACULDADE  
DE LETRAS/UFG

Arthur Ribeiro Nascimento (UFG)

Eliane Carolina Oliveira (UFG)

RESUMO

Nosso objetivo é atestar a importância da mediação por meio 
de práticas digitais e seus efeitos no engajamento dos alunos em 
duas turmas de inglês do projeto de extensão Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras/UFG, e contribuir para a formação de 
professores de língua estrangeira durante a graduação Para a 
realização deste trabalho, recorremos à perspectiva êmica para 
que os participantes pudessem se expressar sobre seu contato 
com o meio digital. O aporte teórico a respeito de letramen-
to e letramento digital é dado por Gee (2015), Da Silva (2011), 
Ferraz (2012) e Soares (2002; 1999). A apreciação das respostas 
dadas ao formulário do Google permitiu aos pesquisadores en-
tender a relação entre os alunos e algumas ferramentas digitais, 
bem como seu uso, e o planejamento das sessões.

ABSTRACT

Our objective is to highlight the importance of mediation 
through digital practices and its effects on the engagement of 
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students in two English classes of the Language Center exten-
sion project from the Faculdade de Letras/UFG, and contribute 
on the training of foreign language teachers during the under-
graduation. For the accomplishment of this work, we resorted 
to the emic perspective so that the participants could express 
themselves on their contact with the digital medium. The the-
oretical contribution regarding literacy and digital literacy is 
given by Gee (2015), Da Silva (2011), Ferraz (2012) and Soares 
(2002, 1999). The Google form answers appreciation allowed 
the researchers to understand the relationship between stu-
dents and some digital tools, as well as their use, and the plan-
ning of sessions. 

PALAVRAS-CHAVE: práticas digitais; ensino-aprendizagem 
de línguas estrangeiras; letramento digital.

Introdução

Com o advento da explosão informacional, a alta adesão dos 
alunos às tecnologias digitais e suas interfaces com as práticas 
pedagógicas, este trabalho se justifica na busca pela descentra-
lização do aprendizado por meio do modelo de palestras e no 
estabelecimento de relações entre as tecnologias digitais dispo-
níveis e um ensino que faça sentido aos alunos, ajudando-os a 
produzir significados a partir do mundo que os circunda.

Muitos autores já discorreram sobre as potencialidades das 
tecnologias digitais em contextos educacionais, entretanto, per-
cebemos que ainda há muito o que se conhecer sobre aspectos 
metodológicos, instrumentais e, ainda, transdisciplinares e suas 
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interfaces com o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.

Para os alunos do Centro de Línguas, esse trabalho é impor-
tante, pois atualizar as metodologias de ensino-aprendizagem 
muitas vezes possibilita que eles se sintam motivados por esta-
rem aprendendo a partir de uma nova perspectiva que muito lhes 
é familiar. O interesse por parte do professor em buscar novos 
meios de mediar o aprendizado é frequentemente bem-aceito pe-
los aprendizes, seja qual for a disciplina, mas sobretudo naquelas 
em que os alunos historicamente apresentam mais dificuldades.

Como graduando da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás no curso de Letras Inglês desde 2016 e profes-
sor do Centro de Línguas há um ano e meio, este trabalho objeti-
va trazer algumas reflexões sobre uma experiência desenvolvida 
com turmas com média superior a vinte alunos por sala a qual 
trouxe a tona uma preocupação sobre o gerenciamento desses 
indivíduos para que atendessem as suas próprias expectativas, 
além das dos professores do Centro de Línguas e do próprio cur-
so oferecido pelo projeto de extensão.  

Muitos estudos afirmam que, em cursos de idiomas com 
mais de quinze alunos por sala, problemas tendem a emergir 
com uma maior facilidade, o que me fez pensar sobre iniciati-
vas que poderia usar para poder acompanhar mais de perto o 
desempenho dos discentes. Fez-se necessário a busca de novas 
técnicas de ensino que envolvessem a todos, proporcionando 
um contato mais próximo, mesmo que virtual entre o profes-
sor e os alunoa. Esse tipo de prática, como será mostrado mais 
adiante, oportuniza que o docente conheça melhor os discen-
tes a partir de sua produção e os orienta a planejar atividades 
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que estejam ao alcance da maioria.

Uma outra motivação para executar essa pesquisa foi uma 
disciplina ofertada pela coautora durante a graduação que, com 
formato híbrido, estabelecia relações entre as tecnologias e o 
ensino de línguas estrangeiras. Além do caráter formativo que a 
disciplina ofereceu, os aspectos instrumentais foram de grande 
valor e incentivo para a condução desta pesquisa. Percebi que 
fazer experiências com recursos digitais poderia acrescentar 
muito no meu desempenho como professor de língua inglesa, 
uma vez que os alunos sempre se mostraram bastante recepti-
vos para metodologias inovadoras. 

Objetivos

São objetivos deste trabalho:

• Atestar os resultados advindos do uso da teoria da 
mediação por meio de práticas digitais no engaja-
mento dos alunos em duas turmas de inglês do pro-
jeto de extensão Centro de Línguas da Faculdade de 
Letras/UFG. 

• Contribuir para a formação inicial e continuada de 
professores de língua estrangeira no âmbito da gra-
duação

• Atender aos anseios de um projeto de extensão que 
quer se ajustar a um mundo em plena revolução tec-
nológica reinventando suas práticas.
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Aporte teórico

Quando começamos este trabalho, tinha a ideia de que quan-
do chamávamos alguém de letrado significava dizer que a pessoa 
era dotada de uma cultura geral distinta, que tratávamos a partir 
desse adjetivo, de alguém erudito, capaz intelectualmente de algo 
que a maioria das pessoas não conseguiria tão facilmente.

A partir da leitura de Gee (2015), nos deparamos logo na pri-
meira frase da introdução que, aquele livro era sobre o tema 
‘letramento’ como “mais do que a habilidade mental de ler e 
escrever” (p.10, tradução nossa). Naquele momento pensei: o 
que mais haveria de ser o letramento do que isso?

No capítulo subsequente, o autor fornece algumas respostas, 
quando afirma que não podemos fugir da realidade de que, seja 
ler textos ou o mundo, qualquer forma de leitura é social. Isso 
implica que, ao nosso processo de letramento estão conectados 
vários outros fatores, históricos, políticos, econômicos, de gê-
nero, sociais e culturais.

Gee (2015) destaca ainda que o letramento provoca um sem-
-fim de sequelas sociais importantes que têm alterado a socie-
dade, a história e a identidade humana. Por isso, reproduzir prá-
ticas de ensino que refletem a sociedade de uma outra época é 
o mesmo que colaborar para que esta não se desenvolva em sua 
plenitude, uma vez que tais modelos pedagógicos não corres-
pondem ao microcosmos da realidade atual.

Sobre o termo ‘letramento’, Soares (1999), afirma que é uma 
palavra que foi incorporada ao vocabulário da educação e da 
linguística na segunda metade dos anos 80 e que, desde então, 
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tornou-se cada vez mais assídua no discurso escrito e falado de 
especialistas. Para a autora, o que justifica este surgimento re-
lativamente recente, foi a manifestação de novos fatos, ideias 
e maneiras de compreender tal fenômeno. Para Soares (ibid), 
o conceito de letramento que compartilhamos atualmente tem 
origem na palavra da língua inglesa literacy, que significa o esta-
do ou condição que assume aquele que sabe ler e escrever. Nes-
te texto, a autora atenta para a ideia implícita que a escrita traz 
resultados sociais, culturais, políticos, econômicos, cognitivos, 
linguísticos, seja para o grupo social em que for introduzida, 
seja para o indivíduo que aprenda a usá-la.

Em outra publicação, Soares (2002) busca ampliar o enten-
dimento sobre o fenômeno chamado letramento a partir da 
eclosão da cibercultura trazendo uma discussão sobre espaços 
de escrita e mecanismos de produção, reprodução e difusão da 
escrita e utiliza, pela primeira vez, o termo ‘letramento digital’. 
A autora reconhece a inserção cada dia maior das tecnologias 
de comunicação eletrônica e da escrita digital sobre culturas de 
letramento tipográfico típicas da escrita e leitura no papel. Para 
ela, existem diversos destaques na distinção deste fenômeno. 
Seu foco está nas práticas sociais de leitura e as condições de 
quem as exerce como integração das pessoas e do processo de 
interpretação desta interação, partindo da conjectura que os su-
jeitos ou grupos que dominam o uso das tecnologias de leitura 
e escrita possuem as habilidades e atitudes necessárias para a 
participação ativa e competente na conjuntura em que as práti-
cas de leitura e escrita têm finalidade fundamental. 

Uma vez que nossa atual dimensão seja amplamente conhe-
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cida como geração digital, Ferraz (2012) empresta uma impor-
tante concepção sobre letramento digital. Para a autora, “estar 
letrado digitalmente significa engajar-se na dimensão opera-
cional de forma crítica, ou seja, refletindo durante o processo 
e construindo sentidos” (p.130). Em outras palavras, cabe aos 
atores do processo de ensino-aprendizagem entenderem que as 
ferramentas atuais não podem dispensar o pensamento crítico 
para fins de elaboração de significado.

Mais adiante, a autora completa essa ideia dizendo que “em-
bora as tecnologias sejam frequentemente colocadas como ins-
trumentos, é importante conciliar as dimensões instrumentais, 
culturais e críticas se desejamos ir além das propostas repro-
dutivistas para a educação” (FERRAZ, 2012, p.131). Assim, não 
adianta usarmos as tecnologias disponíveis para ministrar o 
mesmo tipo de aula que faziam nossos antepassados. Se faz ne-
cessário, por parte do professor, atualizar-se sobre as esferas 
sociais e ideológicas dos alunos e proporcionar uma educação 
que promova a emancipação dos educandos.

Na sequência, a autora propõe que haja uma interação entre 
a educação de línguas estrangeiras e as epistemologias digitais 
com o objetivo de estabelecer uma maior relação entre teoria e 
prática nos contextos educacionais contemporâneos.

Da Silva (2011), completa esta linha de raciocínio relatando 
que, de acordo com pesquisas na área, a simples atualização das 
mídias não reflete questões como a conexão global e a diversi-
dade local, assim representando a subjetividade humana em um 
outro momento. Portanto, não basta usar o data show e slides 
para o professor dizer que está se relacionando com novas fer-
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ramentas de ensino. É preciso entender que não só os equipa-
mentos de sala de aula necessitam ser atualizados, mas também 
as metodologias de ensino-aprendizagem.

O autor ainda complementa que, a ausência de limites físicos 
e a total liberdade de ir e vir, transformaram a forma com que os 
indivíduos fazem contato com o mundo que os circunda. Essa 
perspectiva não colabora para modelos de aula centralizados, 
sendo assim força de transformação dessas práticas, uma vez que 
o ensino-aprendizagem tam a ver com a construção de sentido.

Para Da Silva (ibid), a cultura digital transformou os sujei-
tos de forma que estamos em permanente mudança, uma vez 
que as tecnologias, de igual forma, são constantemente atu-
alizadas, revistas ou trocadas. Essa visão contribui para mu-
danças, tanto no aprender como no ensinar, sugerindo, assim, 
que, da mesma forma com que os alunos já não aprendem mais 
como os alunos de gerações passadas, os professores não po-
dem ensinar como seus ancestrais.

Nesse prisma, encontramos em Vygotsky (2001) e em sua 
visão sócio-construtivista do desenvolvimento humano outro 
importante construto que embasa o presente trabalho: a teoria 
da mediação. Nela, o papel do ambiente social na construção do 
conhecimento e na aprendizagem é defendido enfaticamente. 
Na ótica vygotskiana, o desenvolvimento do indivíduo resulta 
de um processo sócio-histórico no qual a aquisição de conhe-
cimentos ocorre mediante a interação do sujeito com o meio 
em que está inserido. Essa interação é sempre uma atividade 
mediada e, no âmbito da aprendizagem escolar, o professor e 
os colegas com maior experiência são os principais mediadores. 
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Lantolf (2000) afirma que Vygotsky considera significativo 
o papel das ferramentas no entendimento que os indivíduos 
fazem em relação ao mundo e eles próprios. Seja por intermé-
dio de signos formados pela linguagem verbal, gestos, escrita, 
desenhos, diagramas e outros, seja por artefatos criados pelos 
grupos sociais através dos tempos como, por exemplo, o cinzel, 
o lápis e, mais atualmente, os recursos digitais, os seres huma-
nos não agem diretamente sobre o mundo físico sem o inter-
médio de ferramentas. Estas, de acordo com Vygotsky (ibid), 
são artefatos criados pelos seres humanos em um âmbito cul-
tural específico e em condições históricas também específicas 
que, como tal, trazem consigo as características da cultura em 
questão. Tais ferramentas são utilizadas como auxiliares na re-
solução de problemas que não poderiam ser resolvidos da mes-
ma forma em sua ausência. Por sua vez, elas também exercem 
influência sobre os indivíduos que as utilizam, na medida em 
que lhes possibilitam conhecer fenômenos e realizar atividades 
anteriormente desconhecidas. 

Os recursos digitais como o computador, a internet e os dis-
positivos moveis são característicos da época contemporânea, 
sendo, para os individuas da geração digital, instrumentos me-
diadores do conhecimento, da interação humana e, como afir-
mamos inicialmente, meios que auxiliam os aprendizes a pro-
duzir significados a partir do mundo que os circunda.

Tem-se, assim, o aporte teórico que visa contribuir para 
evidenciar os resultados da aplicação dos conceitos da teoria 
da mediação e de práticas digitais no engajamento dos alunos 
participantes. 
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Metodologia

Para a realização deste trabalho, recorremos à perspectiva 
êmica na pesquisa a qual privilegia o ponto de vista dos partici-
pantes, de modo que estes, por meio de respostas a um formu-
lário do Google, pudessem se expressar sobre seu contato com 
o meio digital.

Segundo Mota-Roth (2003), essa perspectiva entende que a 
observação e a entrevista permitem uma aquisição fundamenta-
da dos significados, aos valores e às interpretações do grupo so-
bre sua própria dinâmica social. Uma vez que o pesquisador não é 
membro do grupo, embora esteja nele, essa metodologia deman-
da um convênio com a circunstância pesquisada, para determinar 
corresponsabilidades, como a segurança no anonimato.

Os dois grupos estudados correspondem a duas turmas de 
Inglês como língua estrangeira, do nível 3, do Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. 

Para a coleta dos dados, realizada no segundo semestre de 
2017, foi solicitado aos discentes que respondessem a um ques-
tionário semiestruturado construído com o auxílio do formulá-
rio do Google (Anexo 1). As respostas nos ajudaram a entender o 
perfil dos alunos, bem como o uso da internet por eles, além de 
avaliar a receptividade dos discentes a metodologias que envol-
vessem práticas digitais.

A partir das respostas obtidas, pudemos planejar algumas 
atividades educativas que fossem do alcance de todos e que pu-
dessem reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula.
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Atividades realizadas

Com objetivo de verificar a importância da mediação por 
meio de práticas digitais e seus efeitos no engajamento dos alu-
nos, convidei-os a participar, em diferentes ocasiões, de ativi-
dades em que interagissem com algumas ferramentas digitais 
durante a aula e também fora dela.

Em uma oportunidade onde o contexto da aula era referente 
a museus, levei os alunos para o laboratório de informática para 
que, utilizando computadores e a internet, fizessem uma visita 
virtual a um dos museus brasileiros que disponibilizam seus 
acervos no sítio Era Virtual1. Expliquei para eles que a maioria 
oferecia visitas virtuais em vários idiomas e que se eles quises-
sem desenvolver a compreensão auditiva, poderiam escolher 
aqueles que disponibilizavam o áudio em inglês. Além disso, in-
centivei que buscassem algum museu que lhes chamasse mais 
a atenção, por qualquer motivo que fosse. Em seguida, esta-
beleci um determinado tempo para que pudessem navegar e, 
caso tivessem terminado antes do tempo previsto, sugeri que 
visitassem outro museu de sua preferência. Após o término da 
atividade, pedi para que compartilhassem a experiência com o 
restante da turma e ainda, revelassem o motivo que os levaram 
ao museu escolhido. Sugeri aos outros alunos que fizessem per-
guntas quando achassem pertinente e notei que a participação 
dos alunos nesse dia foi intensa, diferentemente dos demais dias 
em que passávamos em sala de aula. Como eles não tinham o há-

1 O projeto era virtual vem sendo executado desde 2008 e conta com visitações virtuais 
a museus brasileiros e seus acervos, parques nacionais e ainda as cidades consideradas 
como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Para mais informações, visite <www.
eravirtual.org>.
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bito de se expressar com tanta frequência para a turma, imaginei 
que quando pedisse um voluntário para compartilhar suas im-
pressões, não teria muitos candidatos. Contrariando minhas ex-
pectativas, muitos alunos quiseram participar desse momento e 
acabei por ter que escolher somente alguns para que o fizessem, 
já que não teríamos tempo suficiente para que todos falassem.

Em diferentes ocasiões pedi para que os estudantes usassem 
também a rede de compartilhamento de vídeos YouTube para 
desenvolver trabalhos de produção oral. No primeiro trabalho, 
pedi para que relatassem uma ocasião pessoal que, para eles, fos-
se digna de ser relembrada, para a qual eles tinham que preparar 
um relato que seria filmado e postado na rede social em questão. 
Em um outro momento, pedi para que realizassem um traba-
lho parecido, desta vez com o tema “A casa dos meus sonhos”. 
Sugeri que, caso eles se sentissem à vontade, mostrassem a sua 
própria casa, descrevendo os cômodos que gostavam mais. Em 
outra oportunidade, pedi para que fizessem uma propaganda da 
cidade em que moravam para pessoas de outros países. Nessa 
ocasião, percebi que muitos dos alunos moravam em cidades do 
entorno da capital, uma vez que muitos deles me perguntaram 
se poderiam falar sobre a sua cidade ou deveriam se concentrar 
em falar sobre Goiânia. Com isso, sugeri que eles mesmos fizes-
sem essa escolha, deixando-os um pouco mais à vontade para 
falar até mesmo da cidade natal deles, visto que alguns eram na-
turais de outras cidades do interior e até de outros estados. Uma 
outra proposta que fiz a eles foi fazer gravar um comentário crí-
tico sobre um filme que tivessem assistido, a partir de uma aula 
de prática escrita com o mesmo tema.
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 Para esses momentos, estabeleci que os vídeos deveriam ter 
no mínimo trinta segundos e um máximo de um minuto. Incen-
tivei-os a usar algumas ferramentas, como o software gratuito de 
gravação de tela Screencast-o-matic (https://screencast-o-matic.
com/), para que pudessem gerar vídeos visualmente mais atra-
tivos, mas nenhum dos alunos usou tal programa ou outro que 
fosse. Basicamente, todos gravaram suas falas e publicaram sem 
maior edição. Minha hipótese sobre isso é que talvez eles não 
tivessem muita familiaridade com editores de vídeo e por isso 
acabaram por optar em fazer algo mais simples. Pude perceber 
que a adesão à tarefa foi unânime e muitos se mostraram bastan-
te positivos em fazer este tipo de produção.

Em outra aula, escrevi no quadro algumas perguntas em que 
algumas palavras faltavam e pedi para que o grupo me dissesse 
quais eram essas palavras e como poderiam estruturar as sen-
tenças apropriadamente. Em seguida, pedi para que escolhessem 
uma foto que tivessem no celular para poder compartilhar com 
um colega e falassem sobre a razão de terem tirado aquela foto 
naquele momento e estimulei que os alunos usassem as pergun-
tas no quadro anteriormente, como, por exemplo ‘Why was it a 
special day for you?’, para solicitar mais informações sobre as fo-
tos. Nesse momento, a pedido dos educandos, protelei o tempo 
limite algumas vezes, visto que eles estavam usando a língua alvo 
com uma maior frequência do que nos dias habituais. Outro fato 
que me chamou atenção foi que os alunos estavam engajados em 
procurar as palavras que não sabiam com os colegas, nos celula-
res através de aplicativos, e comigo, reiteradamente.

Outro recurso que utilizei durante as aulas foi a rede social 
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Facebook e sua interface com o YouTube. Na ocasião, estudáva-
mos números com quatro dígitos ou mais. Publiquei na minha 
página um vídeo com o tema e pedi para que os alunos, como 
tarefa de casa, publicassem comentários usando figuras (memes 
ou emoticons). Apesar dos alunos terem espontaneamente elo-
giado o exercício, uma minoria participou desse momento vir-
tual. Quando perguntei o motivo de tamanha abstenção, muitos 
disseram que ficaram ocupados com outras atividades e não se 
lembraram da tarefa, enquanto outros alegaram dificuldades 
técnicas, tais como queda do sinal de internet e falta de energia. 
Ainda assim, compartilhei vídeos pertinentes aos assuntos trata-
dos em sala de aula para que os alunos tivessem acesso a outras 
fontes que não eu, professor. É interessante relatar que, durante 
as aulas, depois de algum tempo, os próprios alunos me suge-
riam canais ou vídeos com a mesma temática da aula. 

Além da ferramenta de vídeo, incentivei durante todo o se-
mestre para que usassem a rede social como meio de comunica-
ção comigo, caso precisassem se ausentar por longos períodos e 
assim se atualizar sobre o desenvolvimento das atividades.

Um outro recurso bastante usado pelas turmas foi o aplicati-
vo de mensagens instantâneas Whatsapp. Esse aplicativo foi usa-
do, a princípio, para facilitar a comunicação entre os alunos e o 
professor. Entretanto, pude perceber que os alunos, não rara-
mente, compartilhavam vídeos do Youtube sobre os tópicos estu-
dados em sala. Aproveitando essa iniciativa, que foi totalmente 
por parte dos alunos, sugeri por meio do recurso, outros vídeos 
que tinham conexão com o que tinham compartilhado.
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O que aprendi?

Com ajuda do referencial teórico e a observação dos portfó-
lios gerados pelos estudantes, pude entender que letramento é 
uma prática social. Isso significa dizer que, aprender um idioma 
é mais do que a decodificar símbolos. Para que o aprendizado 
faça sentido para os alunos, eles precisam aprender não só o que 
está nos livros didáticos. Precisam ser levados a experimentar 
o mundo ao seu redor e ser incentivados a conhecer diferentes 
mundos, de diferentes indivíduos ou grupos.

Além disso, os questionários foram uma ferramenta útil para 
desvendar quem são meus alunos, a relação que eles têm com as 
tecnologias digitais e ainda, perceber quais ferramentas obtive-
ram maior adesão às atividades.

A primeira impressão que tive a partir das análises das res-
postas foi sobre a vasta gama etária dos meus alunos, com nas-
cimentos compreendidos entre dezembro de 1964 e agosto de 
1998. Dentre os entrevistados, 21,6% dos alunos nasceram en-
tre 1964 e 1972; outros 21,6% têm gênese entre 1984 e 1988. A 
maioria, 46,6%, nasceu entre 1990 e 1998, e 10% optou por não 
declarar a idade.

Quando perguntados se acessavam a internet, a resposta não 
provocou grandes surpresas, e gerou o seguinte gráfico:
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Figura 1: Gráfico sobre o acesso à internet.
Fonte: Autoria própria

Sobre os lugares em que os alunos acessam a internet, as res-
postas ao questionário geraram o seguinte gráfico:

Figura 2: Gráfico sobre os lugares em que os alunos têm acesso à internet
Fonte: Autoria própria

Os dados nos permitem constatar que a maioria quase unâ-
nime acessa a rede em casa, sendo que no trabalho, esse núme-
ro cai para 71,4%. Em instituições de ensino, 57,1% afirma co-
nectar-se, enquanto em bibliotecas esse número decresce para 
32,1%. Apenas um aluno afirmou usar internet móvel, revelando 
a dependência dos alunos a roteadores de internet.
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Na imagem seguinte, podemos notar a partir de qual disposi-
tivo os alunos mais acessam a rede. Os dados do gráfico revelam 
que o uso do tablet é maior do que eu imaginava, enquanto o uso 
do computador e do celular foi atestado pela quase totalidade 
dos discentes. Alguns outros equipamentos, tais como smartv, 
não foram citados, revelando a popularidade iminente de certos 
dispositivos em relação a outros.

Figura 3: Gráfico sobre os dispositivos mais utilizados para acesso à internet.
Fonte: Autoria própria.

Em relação ao tempo de uso diário, 71,4% afirma que fica co-
nectado mais de dez horas por dia e os demais dizem que ficam 
entre duas a oito horas. Entre os sítios mais frequentados estão 
redes sociais, sendo as mais citadas Facebook, YouTube, Tumblr 
e Pinterest, seguido por sítios de notícias, locais e regionais. Os 
aplicativos mais usados são os de rede social, sendo as mais ci-
tadas Facebook, Instagram e Whatsapp, seguido por aplicativos 
de edição de texto e planilha eletrônica. Algumas vezes aplicati-
vos de bancos foram citados e aplicativos educativos foram ra-
ramente lembrados. No que diz respeito à finalidade do uso de 
tais recursos, obter informação, comunicação e entretenimento 
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foram as mais citadas. Alguns alunos afirmaram que fazem uso 
com fins acadêmicos, e outros poucos disseram que necessitam 
ficar conectados a aplicativos profissionais. 

Sobre o uso do celular e do computador em sala de aula, to-
dos os alunos concordaram que os dispositivos digitais podem 
acrescentar em sala de aula, principalmente em habilidades 
como prática oral e compreensão auditiva. Um outro ponto bas-
tante citado foi sobre o uso consciente de tais dispositivos visto 
que é muito fácil distrair-se com coisas alheias à aula, como po-
demos perceber nas seguintes falas:

Acho útil, porém se for utilizado somente 
para os fins da aula, o que eu acredito que para 
a maioria das pessoas é muito difícil ter um con-
trole sobre e acabar se distraindo com outras 
coisas. (H.P.) 

Se for bem orientado, acredito que seja uma 
ótima ferramenta, mas os estudantes precisar 
tomar consciência do uso para cada momento. 
(R.J.)

Os alunos que participaram das atividades se mostraram to-
dos positivos com a incorporação de práticas digitais nas aulas 
de inglês, principalmente pela relação com outros materiais que 
não o livro didático ou o formato tradicional da aula. 

Vejamos o que alguns deles disseram sobre a visita virtual 
aos museus:

Eu achei a aula de hoje diferente de todas que 
já fiz aqui no Centro de Línguas, gostei, acho que 
me motivou a me esforçar mais para aprender 
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novas palavras sobre novos assuntos e também 
ter novos conhecimentos fora do que vemos no 
livro ou em outras atividades comuns a maioria 
das aulas. (M.M.)

Este aluno mostrou-se bastante entusiasmado com a propos-
ta que ele mesmo considerou diferente, de forma que o motivou 
a aprofundar-se mais no conteúdo, além de ter incentivado a 
buscar outros conhecimentos além do livro didático.

Achei que hoje nossa aula foi diferente e mo-
tivadora. Nos proporcionou contato com a lín-
gua. O listen (sic) sempre nos ajuda a ficar com a 
audição mais aguçada nos preparando para com-
preender melhor. (S.M.)

A fala deste outro aluno me chamou atenção para o fato de 
que ele tem consciência de suas dificuldades de compreender o 
inglês quando falado e assim, por meio da atividade, pude traba-
lhar uma habilidade que ele considera importante. Além disso, o 
aspecto motivador ficou bastante explícito em sua fala.

Tanto o aluno L.C. a seguir quanto eu concordamos quanto 
a intenção de superar e transdisciplinarizar o estudo da língua 
inglesa, quando colocamos frente a frente diferentes assuntos 
que estão além do livro didático:

Gostei bastante da ideia de visita virtual aos 
museus. A proposta vai além do estudo da in-
glesa e proporciona, de forma interdisciplinar, a 
conexão com assuntos relacionados a cultura e a 
virtualidade nos espaços da arte. (L.C.)

Além disso, pude perceber pelo questionário aplicado, que 
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alguns alunos mostraram resistência com o uso das redes so-
ciais, principalmente o YouTube. Foi necessário oferecer outras 
alternativas para que eles compartilhassem suas produções co-
migo, com o intuito de poder dar sugestões e correções. Para 
isso, propus que esses alunos me enviassem seus vídeos por ou-
tras plataformas, como e-mail, Whatsapp, e compartilhassem os 
arquivos armazenados em algumas nuvens, como o Google Drive 
ou o Dropbox. 

Essa resistência se deu principalmente pela exposição gerada 
pela publicação em redes sociais, e muitos me relataram que se 
sentiam envergonhados de publicar vídeos falando em inglês. 
Muitas vezes consegui reverter essa situação dando explicações 
técnicas sobre como funcionam as configurações de privacida-
de do YouTube. Ainda sobre esse assunto, pude perceber que a 
familiarização dos alunos com essas ferramentas não dependia 
da idade que tinham, pois a ocorrência desse fenômeno não re-
velou nenhuma tendência quanto a faixa etária dos alunos. 

Como professor, percebi que é muito importante saber usar 
com maestria as ferramentas digitais de modo a não reproduzir 
o modelo de aula tradicional. Além disso, esses tipos de práticas 
requerem do profissional um conhecimento de mundo amplia-
do, de forma que buscar a transdisciplinaridade só traz benefí-
cios para os momentos de ensino-aprendizagem.

O que gostaria de aprender mais?

Durante todo esse processo algumas dúvidas foram surgindo 
e, a partir delas gostaria de orientar minha práxis, doravante, 
para tentar resolver algumas destas questões.
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Primeiramente, o fato de levar os estudantes para ambientes 
virtuais fez com que estes produzissem de forma muito mais 
eficiente, porém individual, no idioma alvo. Como eu poderia 
orientar minhas propostas para que os alunos pudessem não só 
contribuir para seu próprio crescimento mas também com o co-
letivo? Essa preocupação é levantada por algumas razões: cada 
vez mais sinto que as tecnologias digitais têm o poder de isolar 
os seres humanos, tanto em si mesmos como em bolhas ideoló-
gicas, graças aos recursos da web 2.0. Na esfera da situação em 
que empreguei as atividades, eles não tinham que interagir uns 
com os outros, somente comigo. O melhor caminho que devo 
eu escolher são práticas orientadas para que eles tenham que 
colaborar para o crescimento da turma como um todo.

Uma outra preocupação é em relação a autonomia dos alu-
nos. Percebi que eles deram um passo em direção a uma maior 
independência do professor, mas apenas práticas melhor plane-
jadas com o objetivo da emancipação farão os alunos perceber o 
potencial que possuem para fazer muito daquilo que se julgam 
incapazes de realizar sozinhos ou com a ajuda dos colegas. 

Percebi o potencial que algumas ferramentas da web 2.02, 
sobretudo as redes sociais, têm como ferramentas pedagógi-
cas. Apesar ainda de muitas vezes não considerar a adesão dos 
alunos em atividades que eles usaram a língua alvo suficiente, a 
qualidade dos trabalhos entregues foi muita vezes superior as 
minhas expectativas, uma vez que lhes foi dado mais tempo para 

2  O termo Web 2.0 descreve um “conjunto de tendências econômicas, sociais e tecnoló-
gicas que coletivamente formam a base para a próxima geração da internet – uma mídia 
mais madura e distintiva caracterizada pela participação dos usuários, abertura e efeitos 
de rede” (MUSSER et al. 2006, p. 4 citados em  OLIVEIRA, 2013, p. 205). 
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que se preparassem. Talvez a forma de conduzir os alunos a rea-
lizar atividades nas redes sociais não tenha sido apropriadamen-
te planejada. Para isso, é importante pesquisar outros relatos de 
uso dessas ferramentas, tanto positivos quanto negativos.

Por último, e de forma alguma menos interessante, pude 
conhecer mais a mim mesmo como profissional e percebi que 
tenho uma familiaridade muito grande com as tecnologias digi-
tais. Antes de realizar essa pesquisa, me considerava imigrante 
digital3, no entanto, passada toda essa primeira experiência, per-
cebi que tenho mais características de um nativo digital do que 
muitos alunos, cerca de dez anos mais novos do que eu. É fato 
que tive acesso a computadores e celulares muito antes do que 
várias outras pessoas da mesma idade que eu. Essa reflexão me 
conduziu ao pensamento de que ser imigrante ou nativo digital 
pouco tem a ver com a idade do usuário, e sim com as condições 
sociais que o levam a ter acesso a certo tipo de tecnologia.

Em relação aos objetivos deste trabalho, podemos dizer que o 
papel do professor na mediação por meio de práticas digitais gerou 
efeitos bastante positivos no engajamento das turmas pesquisa-
das, além de ter contribuído para a formação inicial e continuada 
de professores de línguas estrangeiras no âmbito da graduação, e 
ainda, foi bastante efetivo no atendimento aos anseios do referido 
projeto de extensão tendo em vista seu ajuste ao mundo em plena 
revolução tecnológica a partir da reinvenção de suas práticas.

3 Termo cunhado por Marc Prensky (2001), Nativo digital seria a pessoa inserida no 
mundo digital, que se sente à vontade com ela e está na maior parte do tempo conec-
tada. Imigrantes digitais são aqueles que chegam maduros à era digital e precisam de 
um esforço extra para adaptar-se. Para saber mais, consulte <https://www.marcprensky.
com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20
Part1.pdf> . 
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ANEXO 1

1. Qual é seu pseudônimo?

____________________________________________________

2. Qual é sua data de nascimento?

____________________________________________________

3. Você acessa a internet?

SIM (  ) NÃO (  )

4. Em que lugares você acessa a internet?

CASA ( )      TRABALHO (  ) 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO (  )         BIBLIOTECA (  )

OUTROS (  ) ESPECIFIQUE:________________________

5. A partir de quais dispositivos você acessa a internet?

COMPUTADOR (  )     TABLET (  )     CELULAR (  ) 

OUTROS (  ) ESPECIFIQUE: __________________________

6. Quantas horas por dia você fica conectado?

____________________________________________________
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7. Quais os sites que você mais frequenta? 

____________________________________________________

8. Que aplicativos você mais usa?

____________________________________________________

9. Com que finalidades você usa esses recursos?

____________________________________________________

10. O que você achou da aula?

____________________________________________________

11. Comente o que você acha sobre usar o computador em sala 
de aula.

___________________________________________________



Multiletramento e aprendizagem de inglês (LE)

Camila Cynara Lima de Almeida (UNB)

Rossini Fonseca Silveira (UNB)

Resumo

Este artigo discute a abordagem multimodal no processo de 
aprendizagem de inglês como língua estrangeira, dando ênfase 
à necessidade de o professor estar preparado para interagir com 
um público habituado ao uso da tecnologia e exposto a constru-
ções multimodais de sentido com frequência. Além disso, trata-
-se sobre a leitura e a produção de textos de gêneros diversos, 
fatores que suscitam a reflexão sobre a abordagem multimodal e 
o ato de ensinar uma língua estrangeira na contemporaneidade.

Abstract

This paper discusses the multimodal approach in the lear-
ning process of English as a foreign language, emphasizing the 
need for the teacher to be prepared to interact with the use of 
technology used and exposed to multimodal constructions of 
meaning often public. Moreover, it is about reading and wri-
ting papers of various genres, factors which cause reflection 
on the multimodal approach and the act of teaching a foreign 
language nowadays.

PALAVRAS-CHAVE: abordagem multimodal; ensino de lín-
gua estrangeira; multiletramento.
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Introdução

Falar sobre Multimodalidade é, sobretudo, ampliar a concep-
ção sobre a copresença das semioses que atuam na produção de 
sentido de um dado texto (escrito ou oral) em interação social. 
É reconhecer a potencialidade das múltiplas linguagens dos tex-
tos reveladas a partir de uma abordagem multifocal que é, cada 
vez mais, demandada pelas relações entre professores compro-
metidos com o processo de ensinar língua estrangeira e com os 
alunos imersos no universo das práticas de letramento digital. 

A compreensão do texto como um todo, ou seja, em seu as-
pecto multimodal representa, na compreensão de Kress (2010), 
Lemke (2002) e Rojo (2011), uma forma de englobar o planeja-
mento de estratégias para articular as variadas linguagens se-
gundo um propósito, um objetivo comunicativo, um público-al-
vo ou um determinado gênero, processo que orienta e amplia a 
ação do professor de língua estrangeira (doravante LE) frente 
aos desafios emergentes de ensinar inglês.

É preciso considerar que, mesmo antes de entrar na escola, 
o aluno já faz uso de estratégias multimodais na composição de 
seus textos como forma de interagir com a sociedade contem-
porânea, em que a vida é marcada pelo uso das mais variadas 
linguagens ao mesmo tempo e a todo tempo. É preciso consi-
derar, por exemplo, que mesmo os alunos que não têm com-
putador em casa estão, em certo grau, vinculados a atividades 
do meio digital que ocorrem na comunidade em que vivem o 
que exige deles a construção de mecanismos de interação com o 
mundo que os cerca, ou do qual desejam fazer parte. Tal prática 
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pode também ser aproveitada pelo professor para o ensino de 
LE, quando esse procura incentivar o aluno a buscar recursos 
que ancorem uma relação de sentido com o texto.

Nesta perspectiva, o objetivo principal deste artigo é identi-
ficar e analisar algumas das possibilidades de abordagem mul-
timodal oferecidas pelas atividades que são propostas no livro 
didático (doravante LD) que é utilizado pelo professor de Lín-
gua Inglesa da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública 
do município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. É impor-
tante que o professor instigue em seus alunos a atenção para o 
processo de leitura e de compreensão dos textos, provocando a 
reflexão deles sobre elementos e marcas que revelem e orien-
tem as intenções dos autores no processo de produção e, por 
conseguinte, que auxiliam estes aprendizes no processo de mul-
tiletramento em LE.

O artigo acha-se dividido em quatro partes. A primeira trata 
da abordagem multimodal para a interação com a sociedade mi-
diática. Nessa seção discute-se o papel do professor no desenvol-
vimento das múltiplas linguagens do aluno para a construção de 
sentido sobre o texto em LE. Na segunda parte, apresenta-se a 
metodologia utilizada para a compreensão deste estudo. Na se-
quência, discutem-se os dados, com a finalidade de identificar e 
analisar o uso e os desafios da abordagem multimodal no ensino 
de LE. Finaliza-se, então, com as considerações parciais acerca 
do estudo realizado e suas possíveis contribuições futuras.
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Multimodalidade e multiletramento

A vida na sociedade contemporânea é marcada pela comuni-
cação em variados tipos de linguagem, o que vem exigindo do 
leitor a capacidade de compreender as diversas linguagens em 
que as informações acontecem. Este fenômeno, apesar de não 
ser recente, vem ganhando força com o advento da Era Digital, 
que possibilita a troca de uma gama de informações em tem-
po real. Neste caminho o texto multimodal, que é definido por 
Kress & van Leeuwen (1996, p. 183) como o texto cujo signifi-
cado se realiza por mais de um código semiótico, apresenta-se 
como uma forma de entender como estes diversos modos de 
linguagem interagem na composição de significados.

Estudos sob a perspectiva multimodal argumentam que a 
comunicação humana é essencialmente multimodal, uma vez 
que usa modos semióticos de forma conjunta e interativa para 
a realização de significados (KRESS, 2010). Na sociedade mi-
diática atual na qual a comunicação é cada vez mais digital, a 
Multimodalidade representa uma discussão mais ampla, enfa-
tizando escolhas que vão além dos aspectos gramaticais e le-
xicais. Essa comunicação se dá a partir de imagens, posições e 
processos utilizados ou destacados no texto escrito e inclusive 
da utilização de recursos como o itálico e o negrito, da escolha 
por determinadas cores e do uso de diferentes fontes e tamanho 
para o texto escrito.

No contexto escolar, estudos como os de Sturken e Cartwri-
ght (2001) apontam para um processo de didatização marcado 
pela presença cada vez mais comum da linguagem visual, sobre-
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tudo, em materiais didáticos para o ensino de LE que fazem lar-
go uso de imagens e desenhos, demonstrando que os elementos 
visuais estão imbricados nos significados das atividades sociais, 
assim como na construção de valores e das crenças sobre a “cul-
tura visual” (STURKEN E CARTWRIGHT, 2001, p. 1). 

A partir deste entendimento, Unsworth (2001, p. 8) aponta 
para a necessidade de o aluno perceber existência de três natu-
rezas da linguagem: a verbal, a visual e a digital, e que elas são 
tanto independentes quanto interativas na construção de sig-
nificados, exigindo da abordagem do professor não só um pro-
cesso de letramento, mas sim de multiletramento que possibi-
lite entender tanto a estrutura e o conteúdo da imagem, quanto 
interpretar o sentido dela em relação à realidade social que o 
cerca. Esta capacidade é chamada por Royce (2002) de compe-
tência comunicativa multimodal, pois envolve a faculdade de 
entender textos com combinações de possibilidades de signifi-
cados entre vários modos de linguagem.

Estudos sobre Multiletramento (HEBERLE, 2010; MEURER, 
2007; KRESS; VAN LEEUWEN, 2001; MOTTA-ROTH, 2009) 
consideram a importância das inter-relações dos modos assim 
como outros recursos semióticos, além da linguagem verbal em 
textos. As pesquisas atestam que não existem textos monomo-
dais ou monossemióticos, uma vez que todos utilizam algum 
tipo de recurso visual em sua tipografia ou formatação, visando 
tanto a orientar a leitura como a criar efeitos de sentidos par-
ticulares para determinados elementos da construção textual.

Essa nova postura diante das práticas de letramento assu-
me uma relevância ainda maior quando se observa as mudanças 
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ocasionadas pelos efeitos práticos de fenômenos como o da glo-
balização sobre a sociedade atual, principalmente no que tange 
sobre o uso de novas tecnologias de comunicação que ampliam 
o acesso a diversas culturas e altera a noção que se tem de mun-
do. Desta forma, cabe ao professor criar práticas educativas que 
capacitem os alunos a terem uma postura ativa e crítica diante 
dessa nova configuração sociocultural.

Dionísio (2006, p. 13) também aponta para um processo de 
letramento que não resume a geração de significados a elemen-
tos do texto verbal, mas ao resultado do encontro de vários 
modos de linguagem, visto que “uma pessoa letrada deve ser 
capaz de atribuir sentido a mensagens oriundas de múltiplas 
fontes de linguagem”. Essa percepção visual corrobora com 
o entendimento da perspectiva multimodal à medida que se 
percebe que o esclarecimento do sentido acontece pela forma 
de valorização do contato com o mundo através das ações nele 
desempenhadas, ou seja, os significados criados por palavras 
e imagens dependem e sãos determinados pela concretização 
de práticas de leitura e da interação desta ação com o mundo, 
traduzindo-se em valores.

Se por um lado as imagens podem ilustrar, argumentar, com-
plementar ou simplesmente enfeitar os textos, enunciados e 
tarefas do livro didático, por outro, elas podem ser exploradas 
com a finalidade didática de nortear o olhar dos aprendizes so-
bre um ponto de linguagem em foco, reconhecendo conexões 
que sustentam a construção de sentido do texto. É importante 
ressaltar ainda que a relação entre enunciado e imagem pode 
contribuir para consolidar o conhecimento objetivado pela aula 
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de línguas, inclusive aulas de LE.

A possibilidade do uso de imagens no ensino de inglês tem 
sido um recurso valorizado na escolha de materiais didáticos 
para a sala de aula. Um grande exemplo disso é a preferência 
dos professores por LDs que oferecem recursos imagéticos ou 
modos diferentes de linguagem que auxiliem o trabalho com os 
textos e estabeleçam relações mais estreitas com os objetivos 
didáticos. Tais possibilidades geradas pela disposição de diver-
sificados modos de linguagem inserem a análise dos materiais 
de ensino de LE numa perspectiva multimodal que oportuniza 
aos indivíduos utilizar suas próprias capacidades para significar. 

Mais que imagens, os modos de linguagem intermediam in-
terações complexas entre o leitor e o objeto de estudo em LE. 
São ilustrações de escrita, de fala, de letras de músicas visua-
lizadas ou assistidas em vídeo clipes, de filmes, de páginas da 
internet, de propagandas, de inscrições em camisetas e pôsteres 
que complementam as informações apresentadas pelo LD ou 
outros materiais didáticos. A mobilização de tais recursos gera 
oportunidades de interpretação por parte dos alunos enrique-
cendo a construção de sentido e, consequentemente, as possi-
bilidades de aprendizagem de uma LE.

Neste entendimento é importante reconhecer que o uso de 
variados modos de linguagem gera um conjunto didático que 
aguça a capacidade que o aluno tem para criar significados. É 
preciso, contudo que o professor busque formas de ativar este 
conjunto de modos de linguagem presentes no material didáti-
co, percebendo a necessidade de complementar o trabalho com 
o texto escrito, atentando para o uso de cores, imagens, elemen-
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tos textuais e lexicais em destaque, além das relações destes 
textos com outros modos de linguagem utilizados na interação 
social vivenciada pelos alunos.

A partir destas ideias, o texto verbal passa a ser um entre 
os diversos tipos de significado e a busca da aprendizagem na 
sala de aula de LE é perpassada pela integração das diversas se-
mioses presentes nas atividades, potencializando o processo de 
aprendizagem por meio da conscientização do aprendiz sobre o 
conhecimento do mundo em volta dele. Neste enfoque, a abor-
dagem multimodal valoriza o conhecimento sobre o material 
didático e a formação continuada do professor como agente no 
processo de ensino e aprendizagem. 

Aspectos metodológicos

A metodologia utilizada neste trabalho é de cunho qualita-
tivo-interpretativista, uma vez que se baseia na análise multi-
modal de documentos bibliográficos: amostras de atividades de 
inglês como LE presentes no LD UPGRADE, volume 3, utilizado 
pela 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública do municí-
pio de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. 

A semiótica da comunicação visual adota uma abordagem 
linguística sistêmica descrevendo um conjunto de escolhas que 
formam o significado potencial da linguagem. Nesta perspecti-
va a linguagem modela três tipos amplos de significados: o ide-
acional, o interpessoal e o textual (Martinec & van Leeuwen, 
2008:3). Essa classificação decorre dos estudos de Halliday 
(1994) no qual são destacados três tipos específicos de trabalho 
semiótico denominados de metafunções. Este trabalho enfoca 
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a metafunção textual, pois analisa o modo com que o texto or-
ganiza as metafunções ideacional (relacionada ao tipo de ati-
vidade em curso) e a interpessoal (o tipo de relação entre os 
participantes).

Por análise multimodal entende-se uma análise que compre-
ende uma série de formas representativas que fazem parte da 
construção do sentido de um texto. Uma vez que ao se trabalhar 
com a análise de discursos multimodais é necessário encontrar 
sentidos velados em elementos sintáticos, imagéticos e de orga-
nização de layouts, por exemplo, o que implica numa análise de 
cunho social e subjetiva - qualitativa. Nesta proposta de análise 
de textos multimodais será observada a ordem de significados 
estabelecida pelas metafunções das semioses  visuais a partir da 
relação entre o texto e elementos de significado representacio-
nal, interativo e composicional dos outros modos que o acom-
panham (KRESS & LEEUWEN, 1996).

Segundo Flick (2009, p. 21), as aceleradas mudanças sociais 
pelas quais o mundo passa faz com que o pesquisador enfrente 
contextos e perspectivas variadas e os métodos dedutivos tra-
dicionais acabam por fracassar diante de novos objetos tão di-
versos. Por isso, para compreender de forma mais abrangente 
um contexto, o pesquisador tende cada vez mais a se utilizar de 
estratégias indutivas, que necessitam de sensibilização por par-
te dele, ao invés de testar teorias ou apenas quantificar dados.

Análise multimodal

O primeiro enxerto analisado presente no LD utilizado na 
escola pública de Luís Eduardo Magalhães foi o seguinte: 
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Esta atividade pertence à 1ª lição do LD. O indicativo de que se 
trata da 1ª lição do LD é o próprio número 1 em destaque no canto 
esquerdo superior da página (1). Em (2) é possível ler o nome da 
lição: Ethical Decision-Making4. A partir do nome da lição é possí-
vel saber qual é o tema central do conjunto de atividades que será 
desenvolvido nas próximas páginas. No caso, ética.

4 Tradução: Tomada de decisões éticas.
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É possível perceber no livro uma tendência multimodal. A 
presença de uma seção “Pre-reading” (3) estimula a habilidade 
multimodal do aluno porque solicita que ele leia a imagem e a 
associe com o título da lição (2) antes de partir para a leitura 
do texto escrito (6), conduzindo-o a uma observação minuciosa 
de elementos verbais e não-verbais que compõem o texto, de 
forma a ativar o conhecimento que ele já possui sobre o assunto 
a ser trabalhado. 

A imagem (4) traz claramente um contexto de sala de aula. 
Observa-se a partir do que está escrito no quadro-negro que a 
atividade proposta pelo professor dessa turma é uma redação 
sobre o tema ética (Quão importante é a ética na sociedade de 
hoje?). Supõe-se que a atividade deveria ser feita individual-
mente já que se pressupõe a tentativa do ilustrador de demons-
trar uma situação irônica. Trata-se de uma situação irônica uma 
vez que dos 4 alunos visíveis apenas 1 está focado na resolução 
da atividade de forma individual enquanto os outros 3, de forma 
antiética, procuram ver o que seu colega está escrevendo para 
dar prosseguimento ao seu trabalho, numa atividade popular-
mente conhecida como “cola”.

Sobre a imagem (4) é interessante observar que há uma assi-
natura autoral nela, podendo, portanto, tratar-se de uma char-
ge. Além disso, cabe observar que os alunos dessa sala de aula, 
retratada na imagem, são adultos, o que talvez indique que, para 
esse cartunista, a noção de moralidade tem mais relação com a 
fase adulta e atitudes antiéticas só poderia se dar nessa idade, 
quando já se tem uma ideia do que é de fato moral e imoral e 
deixa-se de ser amoral.
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O título do texto (5) traz a pergunta “O que significa ser um 
cidadão?”. Assim, percebe-se que durante a autoria do LD os 
responsáveis por ela entenderam que ética e cidadania são as-
suntos intimamente ligados. Ademais, o título antecipa o tema 
do texto escrito o que já permite ao professor fazer uma dis-
cussão prévia com os alunos acerca do tema o que suscita um 
processo de formação de valores agregado a uma abordagem 
multimodal sobre o texto

Enquanto isso, o texto escrito (6) informa de maneira mais 
profunda e contundente a relação entre ética, cidadania e socie-
dade expandindo assim a capacidade reflexiva do aluno. Já sua 
fonte (7) indica o local de veiculação do texto, o que permite ao 
aluno assimilar a relevância do texto dentro de um determinado 
contexto, como o de usuários da internet. 

Já a 2ª atividade analisa foi a capa da 2ª lição do LD. Assim 
como no 1º enxerto analisado, o que permite identificar que se 
trata da 2ª lição do livro é o número 2 presente no canto superior 
esquerdo da página (2). O nome da segunda lição é “Coping with 
Stress” (2), que significa em português “Lidando com o estresse”. 

Novamente nota-se a abordagem multimodal do LD em sua 
subseção “Pre-reading” (3), que pede que o aprendiz faça uma 
leitura da figura (4). A figura contém a imagem de uma zebra 
que está perdendo suas listras e acredita que isso se deve ao 
estresse. O texto é apresentado como sugestão para o trabalho 
com o tema transversal saúde e se relaciona o stress à necessi-
dade de adaptação às mudanças ocorridas na fase da adolescên-
cia sejam elas físicas, intelectuais ou sociais. 
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Em (5) nota-se que os autores optaram por associar a fonte 
do texto (7) à imagem mantendo a figura de um navegador de 
internet na página de onde foi retirado o texto escrito (6), como 
também sugerem ao professor leituras complementares e sites 
de pesquisa sobre o tema na internet, no suplemento pedagógi-
co disponível no manual do professor.
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Já a 3ª e última atividade analisada fala sobre a Lei Maria da 
Penha. Os principais elementos multimodais presentes nele são 
o título da seção do livro (1), as imagens do selo da Lei Maria da 
Penha (2), a imagem da mulher (3), o título do texto (4), o texto 
escrito (5) e a fonte do texto (6). 
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Quanto à (1), é importante a identificação da seção do LD 
tanto para o professor, que, tomando conhecimento da estru-
tura das seções do livro pode escolher as melhores formas de 
trabalhar a atividade, quanto para o aluno, que entende qual de 
suas habilidades será mais trabalhada no momento.

Observa-se em (2) que foi inserida na atividade uma figura 
que busca mostrar que a Lei Maria da Penha foi selada. Esse 
selo/carimbo indica que ela se trata de algo que possui uma cer-
tificação e uma legitimação, como os selos que recebem os atos 
oficiais do governo.

Já a foto em destaque (3) traz uma mulher fazendo um sinal 
com as mãos. É importante que o aluno entenda o significado 
desse gesto dentro de uma comunidade para entender melhor 
do que se trata a Lei Maria da Penha. No caso dos países de 
língua inglesa, esse gesto no qual a mão aberta aponta a palma 
para frente significa “pare”. Após ler o texto escrito (5) o aluno 
poderá associar a Lei ao gesto da mulher, que tende a significar 
algo como “pare com a agressão”, “basta de violência doméstica 
e impunidade”. 

Quanto à (4), pode-se entender que o conhecimento do tí-
tulo do texto permite que se tenha uma ideia antecipada do as-
sunto do texto escrito (5) para aqueles que sabem do que se 
trata a Lei. Para aqueles que não sabem o que é a Lei Maria da 
Penha, o título representa o termo que será esclarecido durante 
o texto escrito (5) Ainda neste sentido, o livro traz informações 
complementares na seção suplementar do manual do professor.

Até mesmo a indicação da fonte de pesquisa do texto (6), 
ao trazer a mídia veiculadora do texto, permite ao aluno en-



54

tender a dimensão que o assunto - uma Lei brasileira - atingiu, 
chegando à internet em língua inglesa. O fato de a fonte ser o 
site da organização National Online Resource Center on Violen-
ce Against Women - observação esta que deve ser levada pelo 
professor já que pelo endereço do site não é possível chegar a 
essa conclusão - indica que, possivelmente, o texto defenderá 
as mulheres e demonstrará pendência a ser favorável ao fim da 
violência doméstica.

Considerações parciais e implicações pedagógicas

Neste artigo buscou-se provocar uma reflexão sobre a im-
portância da abordagem multimodal para o ensino de línguas, 
com destaque para o ensino de LE, visto a necessidade vincular 
a construção de significados aos diferentes modos de linguagem 
que compõem o texto. Ressalta-se ainda, que qualquer texto, 
escrito ou falado, possui diversas semioses e que essas semioses 
estão vinculadas a significados que só podem ser percebidos a 
partir de uma visão crítica estimulada por propostas pedagógi-
cas em prol do multiletramento do aprendiz.

Sob o aspecto de representação, os recursos de imagéticos 
permitem à prática pedagógica atributos físicos e psicológicos 
que ativam, de modo individual, as representações analíticas 
dos participantes, seja associando as imagens de forma classifi-
catória, seja pelo acréscimo de algum atributo de representação 
simbólica que auxilia na composição do significado do texto.

Em termos educacionais, este trabalho aponta para uma me-
lhora significativa dos materiais didáticos para o ensino de LE. 
Os livros didáticos disponíveis para alunos da rede pública de 
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ensino vêm demonstrando grande preocupação em apresentar 
uma maior variedade e gêneros discursivos, assim como apro-
ximar o conhecimento estudos com o universo social do aluno, 
lançando mão de diversificados modos de linguagens, mídias e 
ferramentas tecnológicas. 

Cabe, contudo, destacar a tarefa do professor em aprofundar 
seu conhecimento sobre essa abordagem ao texto multimodal 
e refletir sobre como desenvolver sua aplicação em sala de aula 
de LE. É importante ressalvar que a sociedade atual, a partir da 
ampliação da noção de texto, vive uma nova configuração de 
práticas textuais o que demanda formação dos professores para 
o trabalho de interpretação e exploração dos elementos verbais 
reiterados pelos mais diversos aspectos do universo social e cul-
tural representado nos textos.

Sendo assim, espera-se que este artigo possa contribuir para 
com a melhoria do trabalho com os textos em LE na sala de aula, 
a partir da constituição prática de uma abordagem multimodal 
e do desenvolvimento do processo de multiletramento, tanto 
do professor quanto do aluno.
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ABSTRACT 

There is a semiotic bridge between Pygmalion, a play writ-
ten by George Shawn, and George Cukor’s My fair lady from 
1964. This study brings to light how some signs were adapted 
from the book to the movie. In order to analyse the signs cho-
sen, we used the perspectives from Peirce’s semiotic theory, 
Plaza’s translation theory, Martin’s cinematographic language 
and Cândido’s sociological critic of literature. Taking into con-
sideration these theories, we made a comparison between the 
semiotic systems. We discuss, for instance, how the character 
Eliza from the movie is presented in a more  romantic way than 
in the play. Her translation is defined as a transcription, accor-
ding to Plaza’s theoretical models. Moreover, we analised the 
Cockney language as a sign. The Cockney is seen as a London 
marginalized dialect that maintains its similarity to the book. 
The results highlight the importance of intersemiotic studies, 
once it makes people understand the complexity involved in the 
process of recreation-adaptation from the theatre to the cine-
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ma. After all, each consciousness has its  own way of interpre-
ting the signs, as it is advocated by Peirce.

RESUMO

Este trabalho consiste em uma análise intersemiótica entre 
a peça escrita por Bernard Shaw e a sua adaptação cinematográ-
fica dirigida por George Cukor. Com base nas teorias de Peirce 
acerca da semiótica, e de Plaza a respeito da tradução interse-
miótica, foram escolhidos dois signos para o estudo compara-
do. Os signos observados são: a personagem Eliza e o dialeto 
Cockney. Como resultado, Eliza é entendida como um signo 
traduzido em transposição e o Cockney, em transcriação. Estes 
resultados mostram como os processos de tradução são parti-
culares e complexos, pois cada processo de consciência – de 
acordo com Peirce- é diverso.

PALAVRAS-CHAVE: Peirce; tradução intersemiótica; My 
Fair Lady; Pigmaleão.

Introdução

A análise realizada tem o objetivo de comparar a peça “Pig-
maleão” de George Bernard Shaw (1913) e o filme “Minha bela 
dama” por George Cukor (1964), em aspectos literários e cine-
matográficos. A tradução semiótica é o foco desta pesquisa, que 
busca compreender teoricamente como a adaptação foi feita.

Tomando como base a teoria dos signos de Peirce, junto com 
outros autores considerados relevantes, a peça e o filme previa-
mente citados foram comparados e discutidos para poder, en-
tão, estabelecer um estudo semiótico dentre os mesmos. Dian-
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te de uma leitura crítica de “Pigmaleão”, foi possível observar 
que a película “Minha bela dama” interpreta a peça de Shaw de 
maneira respeitável, com talentosas atuações e músicas ines-
quecíveis. Por se tratar de um musical, a adaptação de Cukor 
transforma os signos da peça original, e as falas tornam-se nú-
meros musicais.

Este estudo releva dois signos cuja relevância foi julgada 
importante para a adaptação escolhida. O primeiro deles foi o 
personagem Eliza, uma simples vendedora de flores que passa 
por um processo linguístico e social que mudaria o curso da 
vida; o segundo, o Cockney – o dialeto proferido pela classe 
baixa de Londres.

A pesquisa tem cunho bibliográfico, e caráter interpreta-
tivista. Em outras palavras, as fontes de referência são em 
sua maior parte livros e artigos acadêmicos, com exceção do 
filme usado, tratado como aqui como documento histórico, 
livros, artigos e sites. Sobre a condição interpretativa, utili-
zando das teorias de Peirce (2010), sobre a natureza do sig-
no, e de Plaza (2003), sobre tradução semiótica, conduziu-se 
uma análise de como os signos do texto teatral foram tradu-
zidos para o filme musical.

O trabalho é dividido em seções. A princípio elaborou-se uma 
fundamentação teórica com três subdivisões. A primeira seção, 
intitulada “Literatura”, contém uma definição de literatura e 
explanação das características do texto dramático. A segunda, 
“O que é o cinema?”, esboça alguns fatos relevantes sobre a 
história do cinema e também aspectos relevantes da linguagem 
cinematográfica. Por último, “A relação entre cinema e literatu-
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ra”, se atém a descrever como a teoria de Plaza (2003) auxilia na 
análise da tradução entre esses dois meios semióticos.

A segunda parte do trabalho consiste na apresentação dos 
antecedentes do autor do texto dramático, George Shaw e do 
diretor, George Dewey Cukor. A terceira parte descreve e ana-
lisa as duas obras separadamente. Após explicitar as teorias de 
referências, as obras usadas e suas devidas análises, a averigua-
ção da tradução intersemiótica foi realizada. Novamente, pro-
duziu- se uma divisão, dessa vez, por signos escolhidos pelas 
autoras. Nesta seção, a relação de tradução dos signos no texto 
dramático e no filme musical é mostrada e classificada, de acor-
do com a teoria de Plaza (2003).

Literatura

A discussão do espaço entre a Literatura e o Cinema precisa 
passar antes pela definição desses dois modos de expressão. No 
caso da Literatura, ao longo dos anos, estudiosos a definiram 
de modos diferentes, exaltando uma ou outra característica da 
Literatura. Terry Eagleton, em “Teoria da Literatura: uma in-
trodução” passa brevemente pelos mais conhecidos conceitos 
atribuídos a Literatura.

A primeira possibilidade que Eagleton (1994, p.1) expõe é de 
Literatura como escrita “imaginativa”, em oposição aos fatos 
verídicos (histórias de ficção). Em outra tentativa de conceitu-
ar, Eagleton (1994) retoma os formalistas Russos, que tentaram 
definir a Literatura destacando a sua parte estrutural em detri-
mento ao conteúdo. É explicado, assim, que para esta corrente 
de crítica literária, a Literatura era “uma organização particular 
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da linguagem” (1994, pág. 3), esta forma especial de linguagem 
se opunha a linguagem cotidiana.

Uma terceira tentativa de conceituar a Literatura define-a 
como um discurso “não pragmático”; ela não tem um motivo prá-
tico para ser lida, sendo sobre as coisas em geral. Todavia, como 
as outras definições, esta encerra um problema: considerar ou 
não Literatura como pragmática faz mais parte do que como ela é 
lida, do que o texto é por si mesmo, sendo assim “[a] definição de 
Literatura fica dependendo da maneira pela alguém resolve ler, 
e não da natureza daquilo que é lido” (EAGLETON, 1994, p. 9). 
Eagleton (1994), então, conclui que a Literatura está mais conec-
tada ao modo como as pessoas se relacionam com ela do que uma 
suposta essência inerente. Assim sendo, a categoria de Literatura 
está ligada a um tipo de escrita, de tema, de características que 
são valorizadas por alguém em algum tempo.

Exatamente por se atribuir valores a alguns tipos de escritos 
é que não se pode definir a categoria Literatura objetivamente. 
Para esta ser analisada, é preciso que se observem todos os fato-
res constituintes da obra, pois “só a podemos entender fundin-
do texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra” 
(CÂNDIDO, 2006, p. 12). Por conseguinte, este trabalho encara 
a Literatura como um tipo de escrita altamente valorizada sócio 
historicamente que não tem uma essência em si mesma.

Pigmaleão, analisado neste trabalho, é considerado um 
teatro ou texto dramático. As tentativas de conceituar esse 
gênero são variadas: “definindo-o como ação, conflito, cri-
se, emoção, podemos chegar à conclusão de que esses ele-
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mentos não se excluem, mas se somam e ganham destaque 
em épocas diferentes de acordo com a estética em vigor.” 
(CATAZONI e GARCIA, 2015, p.119). Como em outras de-
finições, o valor atribuído é volúvel em relação à época. É 
sempre lembrado como o gênero para ser encenado, porém a 
sua natureza textual não pode ser desvalorizada. Para Garcia 
e Catazoni (2015, p.120) “o dramaturgo deve dirigir-se tanto 
ao leitor da obra impressa quanto ao espectador e ambos 
os destinadores devem ser capazes de sentir-se satisfeitos 
diante da obra enunciada”, ou seja, o texto teatral é uma obra 
para ser lida e\ou encenada.

Com algumas exceções, uma das características marcantes 
deste tipo de texto é a ausência de um narrador para explicar e 
apresentar os personagens. Como consequência da falta de um 
narrador, há outros recursos que são utilizados para demons-
trar as intenções dos personagens que os diálogos não conse-
guem suprir ocasionalmente: as rubricas - indicações cênicas - e 
a linguagem não verbal.

Catazoni e Garcia (2015) também chamam a atenção para o 
ponto de vista, que é mais complexo de ser analisado no texto 
teatral, mas que é mais bem visto na performance do teatro. 
Para esse trabalho, é interessante notar como alguns dos recur-
sos utilizados para enfocar algo no teatro são similares ao do 
cinema, sendo eles: o recorte de luz, luz sobre o que se quer 
destacar; gestualidade do ator; marcação cênica, as posições 
definidas podem dar ênfase; inflexão, ritmo e volume da voz; 
inclusão de sonoplastia e características do cenário, figurino e 
maquiagem (Idem, p. 123).
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Outras características do texto teatral são explicadas por So-
ares (2007), que aponta a união comum no teatro do patético 
(pathos) e o problema, “as perguntas do problema vão sendo 
respondidas pela força progressiva do pathos que, eliminando 
as distâncias entre ator e espectador, leva este, obrigatoriamen-
te, à simpatia” (Idem, p. 59-60). Logo, as características defini-
das do texto a ser estudado são a ausência de um narrador (mas 
um enunciador que articula a história), grifos e o problema en-
volvido na temática do texto.

O que é o cinema?

Com atenção voltada ao cinema, se faz necessário compre-
ender que sua origem, que advém de várias expressões artísti-
cas. Historicistas acreditam que o cinema não possuía um có-
digo próprio em seus primórdios e sim, que era uma mistura 
de diversas formas culturais da época, como, por exemplo, os 
espetáculos de lanterna mágica, o teatro popular, os cartuns, as 
revistas ilustradas, e até os cartões postais (COSTA, 2006).

Em 1895, quando a primeira exibição foi elaborada por Geor-
ges Mélies, ele revolucionou a sétima arte quando usufruiu da 
ajuda dos cinematógrafos. A tecnologia foi essencial para a pro-
dução dos filmes, inclusive em seu primeiro curta-metragem 
que simplesmente mostrava um trem vindo em direção à câme-
ra. Esse efeito foi recebido com espanto, pois nunca na história 
foi visto um conjunto de imagens tão real e convincente. De 
acordo com Bernardet (1993), essa surpresa vinda de uma “im-
pressão da realidade” é a base do sucesso que hoje é o cinema.

A ousadia de Mélies contribuiu para um novo ciclo de trans-
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formações cinematográficas, inspirando dessa forma diferentes 
meios de se produzir, distribuir e exibir um filme. Sendo que 
todo esse contexto caminha em conjunto com a evolução da 
projeção de imagens, com a renovação do divertimento popular, 
com invenções inéditas de instrumentos óticos e com as pes-
quisas com imagens fotográficas (COSTA, 2006).

A produção de um filme requer uma equipe eficiente que 
consiga cumprir de forma satisfatória todos os detalhes que ele 
necessita. O posicionamento das câmeras, que apesar de passar 
despercebido pelo público, é de incrível importância para a obra 
fílmica. Conforme Bernardet (1993), estes aparelhos vão retra-
tar toda a destreza do olho humano. Logo, compreende-se que 
câmera molda a perspectiva da realidade.

A linguagem cinematográfica se estabelece a partir do mo-
mento que os cineastas analisam suas determinadas filmagens e 
começam a combiná-las com outras cenas e assim, formar uma 
montagem. Carrière (1931) explica que para demostrar o que o 
diretor deseja, ele trabalha com vários ângulos para então, ex-
pressar de maneira eficiente a emoção da cena. Esta estratégia 
foi possível graças à justaposição de cenas em movimento, visto 
que a segunda anula a primeira ao sucedê-la (Idem).

Além dos ângulos, a movimentação das câmeras é essencial 
na produção fílmica. Martin (2005) divide o uso das câmeras 
em três: travelling - que é quando a câmera se desloca, mas seu 
ângulo entre o eixo ótico e a trajetória feita permanece o mes-
mo; panorâmica - na qual é realizada uma rotação ao redor dos 
eixos verticais e horizontais das próprias câmeras sem que elas 
se desloquem – e trajetória que é uma espécie de misturas entre 
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os dois que busca incluir toda a narrativa filmada.

Quanto ao uso da música, esta se faz presente desde os espe-
táculos de lanterna mágica até nos teatros, pois ela possui a des-
treza de cativar o público, tornando a atração mais interessante. 
Com o cinema não é diferente, a equipe de sonoplastia e composi-
ção é responsável por deixar as cenas leves ou tensas, sempre tra-
balhando com o contexto do filme. Hauer (2011) argumenta que 
para analisarmos a música do filme é necessário o contexto, pois 
sem ele é impossível articular a música às emoções de uma cena.

Da mesma forma que o diretor trabalha com a montagem das 
cenas afim de demostrar a sua ideia, o compositor e o sonoplas-
ta desejam aprimorar a obra com suas criações. Cabe à trilha 
sonora o desafio de manipular o abstrato a fim de transcender 
o tempo, dando início, finalmente, ao cinema sincronizado a 
partir de 1927 (GARCIA, 2O14). A elaboração da trilha sonora 
se dá antes, durante e depois das gravações; sob o cuidado de 
especialistas e diversos tipos de aparelhos com o intuito de ser 
aprimorado em estúdios. Como o objetivo de retratar a cena 
com veemência, o som sofre diversas modificações até ser com-
pletamente coerente ao projeto audiovisual em vigor (Idem).

Garcia (2014) menciona que o som do cinema é previamente 
pensado e elaborado, logo estamos diante de uma música con-
creta. Esta que acompanha o ritmo das imagens – internas ou 
externas - ilustra e reflete os movimentos, as ações e por fim, o 
pensamento. Dessa forma, a trilha sonora é parte fundamental 
de um filme, principalmente se for uma obra que exige composi-
ções que falem através de canções e danças, como no musical es-
colhido “Minha bela dama” de 1964, dirigido por George Cukor.
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A relação entre cinema e literatura

O homem desde os primórdios teve necessidade de se co-
municar. Foi através da arte que surgiu os primeiros registros 
das civilizações, nas cavernas, onde os nossos ancestrais de-
senhavam figuras que representavam seu cotidiano, servindo, 
hoje, como fonte de pesquisa pré-histórica. A arte é, então, uma 
expressão intrínseca dos seres humanos, quando produzimos 
arte, construímos uma linguagem, um sistema de signos.

A literatura e o cinema se configuram como produções artís-
ticas, meios de expressão humana e como tais, possuem lingua-
gem própria (ALVES, 2013), sendo a literária formada por sig-
nos verbais e a cinematográfica por signos verbais e não verbais 
(híbrida). Para que uma adaptação seja realizada é necessário 
que os signos da primeira obra (no caso desta pesquisa, a obra 
literária) sejam traduzidos para a outra, uma segunda, o cinema.

A adaptação cinematográfica é uma tradução, que para Sales 
e Procópio (2012, p.38) significa “o ato de transladar, transpor-
tar elementos inerentes ao texto, um sentido, algo que vai ser 
transportado e, portanto, já existente”. Então, a tradução é in-
tersemiótica lida com dois sistemas, no qual o original – o livro- 
e traduzido para as telas cinematográficas.

A semiótica é proposta por Peirce como a ciência que estuda 
as linguagens, sendo a  semiose seu objeto de estudo (SANTA-
ELLA, 1983), definida como “o modo de atuação do signo ou sua 
interpretação pelo receptor” (ALVES, 2012, p.134). Para Peirce, 
o signo é tudo aquilo que pode ser interpretado por alguém, 
sendo este conceito muito vasto, mas tendo a sua importância 
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na significação atribuída por cada indivíduo a cada signo possí-
vel no universo. Como cada consciência é distinta, cada inter-
pretante será individual.

O signo, na teoria peirceana, forma uma tríade, na qual a pri-
meira instância é a impressão das coisas a nossa volta; a segun-
da instância está ligada à materialidade das coisas, o objeto; e em 
terceiro lugar há a união do signo com o objeto em um pensa-
mento em signos, que representa e interpreta o mundo, chama-
do de interpretante (SANTAELLA, 1983). Consequentemente, 
seguindo a teoria de Peirce (2000), estuda-se o signo em três 
relações: com ele mesmo, com o objeto e com o interpretante.

O signo relaciona-se com o objeto em três categorias: sendo 
um ícone, “qualquer coisa, seja uma qualidade, um existente in-
dividual ou uma lei, é Ícone de qualquer coisa, na medida em que 
for semelhante a essa coisa e utilizada como seu signo” (PEIR-
CE, 2000, p.52); índice, possuindo uma qualidade em comum 
com o objeto, “o Índice é uma espécie de Ícone, um Íconede 
tipo especial; e não é a mera semelhança com seu Objeto, 
mesmo que sob estes aspectos que o torna um signo, mas sim 
sua efetiva modificação pelo Objeto” (Idem); e símbolo, “um 
signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de uma 
lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no 
sentido de fazer com que o Símbolo seja interpretado como se 
referindo àquele Objeto” (Idem).

Pensando na tricotomia signo-objeto de Peirce, Plaza (2003) 
define três tipos de tradução, utilizando dos conceitos de ícone, 
índice e símbolo. Eles representam respectivamente a tradu-
ção como: transcriação, transposição e transcodificação. Plaza 
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(2003) argumenta que a tradução é uma recriação estética, na 
qual um signo resulta outro signo, baseando-se no princípio da 
similaridade, ao mesmo tempo em que possui um tom diferen-
ciador (ALVES, 2013). Logo, a pesquisa intersemiótica busca 
encontrar as semelhanças e as diferenças entre as obras esco-
lhidas, no intuito de entender como se produziu a tradução in-
tersemiótica da obra literária.

O autor

George Bernard Shaw nasceu em 26 de Julho de 1856 em Du-
blin, capital da Irlanda. Vindo de uma família tradicional pro-
testante empobrecida, mudou-se aos 20 anos para Londres, 
onde se envolveu com escritos de Karl Marx e de Friedrich En-
gels. Segundo Brown (1979), Shaw apreciava as artes, principal-
mente a música, e através dela conseguiu seu primeiro trabalho 
como crítico musical em um jornal. Ademais, o autor era grande 
leitor de autores ingleses, e tinha Shakespeare na mais alta cota.

Escreveu sua primeira  peça  em  1893  “As Casas de Viúvos”,  
e  um  ano  depois, lançou “O Homem e as Armas”. A primeira 
trata-se de um drama, que critica os proprietários de bairros 
pobres, e a segunda é considerada uma sátira a romantização da 
guerra (Idem). O autor definiu-se, portanto, por abordar ques-
tões sociais e criticá-las em suas peças. Brown (1979) argumen-
ta que este era a vontade de Shaw, estimular a opinião pública 
sobre os vários temas, derrubando os ideais da burguesia.

McCabe (1914, pg. 162) analisa que para Shaw, “primeiro e, 
sobretudo, o autor dramático tem que ter um sério propósito”5 

5 “First, and above all, the dramatist must have a serious purpose.” (MCCABE)
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(tradução nossa), seus escritos e artigos no jornal em que traba-
lhava revelavam sua ideologia socialista. Devido ao seu compro-
metimento e vontade de expor suas ideias, acreditava que suas 
obras não deveriam apenas ser entretenimento. Por essa ótica, 
percebe-se como os temas de suas obras estão sempre relacio-
nados a problemas sociais e da classe dos trabalhadores.

Outro aspecto mencionado por McCabe (1914, pg. 164) refe-
re-se ao tom de humor presente em suas obras. O autor cita que 
o tom cômico também pode ser encarado como uma caracterís-
tica prática do teatro: um modo de falar com um público maior 
através da comédia. Por fim, McCabe (1914, pg. 165) concebe 
Shaw como um Realista, “Ele é um realista, de certo modo da 
nova escola dramática; você põe alguns pedaços de vida no pal-
co, não sendo novas combinações de velhos plots e personagens 
próprios”6 (tradução nossa).

Tomlinson (1976) acrescenta que o estilo do autor tem um 
caráter extremamente visual, sendo tão importante quanto o 
verbal nas peças. A ligação entre as duas linguagens é prepon-
derante na escrita de Shaw, podendo ser classificada como po-
ética, devido ao fato da poesia se encontrar na ação, pois fala e 
movimento são associados no drama (Idem).

Assim sendo, uma das marcas características das obras de 
George Bernard Shaw é a preocupação com a ordem social e 
uma vontade de instruir o público sobre as mazelas da Inglater-
ra, principalmente, no tempo em que ele vivia.

6 “He is a realist in the sense of the new dramatic school; you must put slices of life on 
the stage, not new combinations of old stage-plots and property-characters” (MCCABE).”
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O diretor

George Dewey Cukor (1899-1983), norte-americano, nascido 
em Nova York, amante do teatro, foi o responsável pela direção 
de “My Fair Lady”. Em 1929 (ano da Grande Depressão), Cukor 
mudou-se para Los Angeles e deu inicio a sua extensa carreira. 
Sessenta e sete obras foram produzidas pelas mãos do diretor 
(BIOGRAPHY.COM EDITORS, 201-?), sendo treze delas des-
creditadas, incluindo sucessos como “E o vento Levou” (1939), 
“O mágico de Oz” (1939), “As aventuras de Tom Sayer” (1938) 
e “Tinha que ser sua” (1938) (IMDB, 200-?), nas quais o diretor 
deixou a produção durante as filmagens.

Nochimson (2014) argumenta que Cukor tinha um estilo 
altruísta, ele nunca escrevia os próprios roteiros, e sempre 
utilizava romances ou peças de teatro como base para seus 
filmes. Desta forma, ele é considerado um “[d]iretor que ar-
tisticamente lidou com o espaço entre a linguagem da lite-
ratura impressa e do palco, por um lado, e a linguagem do 
cinema, pelo outro”7  (Idem, p.76). Isto se justifica, pois ele 
adaptou para as telas cinematográficas várias obras literá-
rias, dentre elas “Little Women” (1933), “David Cooperfield” 
(1935), “Camille” (1936), “E o vento levou” (1939) e “Minha 
bela dama” (1964). Ademais, estas películas foram prova de 
que ninguém utilizou melhor a linguagem da “romantic fan-
tasy” de Hollywood (NOCHIMSON; 2014).

Entre os anos 40 e 50, acredita-se que Hollywood se abriu 

7 “[f]ilmmaker who could artfully bridge the gap between the language of print literature 
and of the stage on  one  hand, and the language of cinema on the other” (CUKOR, G., 
LONG, R. E.)
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para ideias advindas do cinema europeu, então, algumas técni-
cas de som e iluminação foram aderidas nas películas (Idem). 
Em “Keeper of the flame” (1943) é possível observar esta in-
fluência na obra de Cukor, este flerta com o estilo “New Wave” 
e o Neo-realismo europeu. Características como o uso da luz 
controlada e a gravação dos sons em estúdio, além de cenas com 
espaços vazios foram utilizadas no filme citado, e nos subse-
quentes produzidos pelo diretor. Por outro lado, ele manteve-se 
fiel ao clássico hollywoodiano estilo, utilizando a câmera estáti-
ca e o contracampo (Idem).

A dublagem é outra característica estilística de Cukor. Na 
adaptação, para que o filme se tornasse ainda mais agradável, 
o diretor teve que elaborar um complexo sistema de dublagem 
(CUKOR, G.; LONG, R. E., 2001). Assim, filmes musicais deman-
davam inúmeros esforços para que se unissem as cenas ao áudio, 
sendo este filmado a parte (Idem). Desta forma, pode ser obser-
vado que o trabalho que Cukor realiza é feito com grande maes-
tria, pois o filme é considerado um dos seus maiores produções.

Pigmaleão

Pigmaleão é um texto dramático, segundo a distinção de 
Moisés (2012) acerca de teatro e drama, que conta o desenro-
lar da aposta entre Higgins e Pickering em fazer Eliza Doolitt-
le, uma florista pobre, se passar por uma dama da sociedade, 
aprendendo o dialeto padrão e perdendo seu dialeto, o Cockney. 
A tarefa de dar aulas a Eliza aceita por Higgins mostra-se mais 
complicada do que o esperado, pois ela encontra problemas em 
pronunciar os sons como o ensinado. Além de ter que aprender 
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modos e um vocabulário condizente com os de uma dama da 
alta sociedade. Depois de alguns meses, Eliza é levada a um bai-
le e consegue perfeitamente se passar por alguém de uma classe 
superior, fazendo com que Higgins ganhe a aposta.

Personagens

A história gira em torno principalmente dos três persona-
gens mencionados: Eliza Doolittle, Henry Higgins e o Profes-
sor Pickering. Eliza aparece no começo do primeiro ato: Freddy, 
que está procurando por um táxi de modo quase desesperado e 
esbarra em uma “florista que vem correndo em direção contrá-
ria, procurando abrigo” (SHAW. 2007, p. 15). As falas de Eliza 
primeira vêm marcadas como ‘Florista’ e o seu modo de falar é 
peculiar “Florista: Dirvagá cum a loça, Ferderico. Num inxerga 
não, hômi?” (Idem, p. 15).

A descrição geral de Eliza tem um tom degradante. Primei-
ramente, ela já não é uma figura romântica, mesmo que seja 
tão jovem. Suas roupas são grandes demais, surradas e ordi-
nárias; seu chapéu nunca foi lavado. Ela parece não tomar ba-
nho, pois seu cabelo tem cor de rato - um animal relacionado 
à falta de higiene, e consequentemente a classes inferiores. 
Contudo, é mostrado que é devido a sua ‘condição’ social que 
ela se encontra desta maneira, não apenas por desleixo pró-
prio. Até mesmo sua fisionomia não é descrita com adjetivos 
positivos, embora o tom tente ser elogioso, dizendo que seus 
traços não são tão ruins; mas como seus traços comparados 
com os de mulheres da alta sociedade são inferiores. Por úl-
timo, uma marca de sua classe social trabalhadora e de baixo 
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poder econômico aparece, o descuido com os dentes, conse-
quência da falta de acesso a uma saúde bucal.

O personagem que se dispõe a ensinar Eliza, mediante uma 
aposta, é Henry Higgins. Ele aparece no texto na rubrica inicial 
como “[t]odos completam a chuva com o olhar desesperançado, 
exceto um homem que, de costas pro resto, está apenas preocu-
pado com o que escreve num caderno de notas” (SHAW, 2007, 
p. 13). Por isso, Higgins é marcado como ‘Tomador de notas’ até 
revelar seu nome. Ele consegue dizer de que região as pessoas são 
apenas ouvindo elas falaram e isso surpreende e fascina muitas 
das pessoas ao redor. O personagem revela-se como estudioso 
de fonética e se vangloria de suas habilidades, aparentando ser 
um sujeito orgulhoso: “Tomador de notas: Vê, por exemplo, esta 
criatura com inglês de sarjeta. (...) Pois olha, cavalheiro, em três 
meses eu podia fazer essa garota se passar por duquesa numa re-
cepção de qualquer grande embaixada” (Idem, p. 28). Ademais, 
Higgins acredita na ideia de língua como status e poder.

Diferentemente de Higgins, Pickering se mostra gentil e 
compreensível durante o processo de transformação de Eliza. 
Aparece no primeiro ato com suas falas marcadas como ‘Cava-
lheiro’ e se envolve na confusão entre o Tomador de notas, Hi-
ggins e a Florista, Eliza. Apenas no final do primeiro ato, ele se 
revela como filólogo, estudioso de dialetos na Índia. No ato se-
guinte, quando Eliza se dispõe a pagar as aulas, é Pickering que 
dá a idéia da aposta: “Pickering: Higgins, estou interessado. Que 
tal a recepção da Embaixada? Proclamarei aos quatro ventos 
que você é o maior professor vivo se conseguir o que prometeu. 
Aposto todas as despesas com a experiência em como você não 
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consegue” (SHAW, 2007, p. 41). Pickering é um homem estudio-
so e viajado, fazendo parte da aristocracia inglesa.

Além de Eliza, Pickering e Higgins (personagens principais), 
outros personagens compõem a peça como secundários. A Sra. 
Pearce é a governanta na casa de Higgins, cuidando do bem-es-
tar de Eliza, de um modo firme que muitas vezes assusta Eliza 
“Sra. Pearce: Olha aqui: você não quer ficar limpa, cheirosa e 
macia como um lady? Você não pode ser uma pessoa limpa por 
dentro se não estiver limpa por fora” (Idem, p. 52). A Sra. Hig-
gins, mãe de Higgins, também é descrita no drama, “com mais 
de sessenta anos e há muito tempo perdido a disposição de se 
vestir fora de moda” (Idem, p. 79). E finalmente Freddy, rapaz 
que desenvolve um interesse amoroso por Eliza.

Setting

Todos os personagens do drama vivem em Londres, descrito 
na primeira rubrica do livro, “Londres, 11h15 da noite, Torrentes 
de chuva, grossa, de verão” (SHAW, 2007, p. 13). Esta passagem 
descreve o primeiro cenário do livro, o pórtico da igreja de São 
Paulo. O livro já começa com uma paisagem chuvosa, típica da 
ambientação londrina. Contudo, a chuva não deixa o cenário 
melancólico ou triste, pois a movimentação das pessoas procu-
rando táxis e o barulho dos apitos se sobrepõe à chuva. Neste 
cenário ocorre a introdução dos personagens principais.

O segundo cenário não é ao ar livre. A proposta de Eliza em 
receber aulas e a consequente aposta de Pickering se dá na casa 
de Higgins, em “uma sala no primeiro andar, dando pra rua, e, 
em princípio, devia ser sala de visitas. Há portas duplas nas na 
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parede dos fundos. Quem entra encontra à direita dois armá-
rios-arquivos bem altos” (Idem , p. 33). A rubrica segue des-
crevendo minuciosamente todos os aparelhos que Higgins usa 
para gravar os dialetos de pessoas variadas e sua disposição pela 
sala. É um lugar ricamente mobiliado e em sua disposição até se 
encontram frutas e bombons ao alcance das mãos. Depois que 
Eliza aceita em receber as aulas, ela é levada para um suíte dis-
ponível, entretanto estes não são descritos com detalhes.

Outro cenário também não é externo: a casa da mãe de Hi-
ggins. A sala de visitas é descrita em contraste com a de Hig-
gins “completamente diferente da sala do filho, que acabamos 
de ver, não está atopetada de móveis, mesinhas nem miudezas. 
No centro há uma grande otomana; e isso, mais os tapetes, o 
papel de paredes Morris” (SHAW, 2007, p. 78). Sendo a casa 
caracterizada, em geral, como simples, contudo de melhor bom 
gosto do que a sala de Higgins.

Por último, a recepção em que Eliza consegue passar como 
uma duquesa, “[a] porta da entrada tem um toldo e tapete que 
vai até o meio-fio, pois há uma grande recepção.” (Idem, p.100) 
apresenta-se como cenário. Neste último cenário não faltam 
luxo, reforçando a ideia de que Eliza está em lugar muito aci-
ma de sua classe e que precisa fingir muito bem para conseguir 
cumprir seu papel, “dentro da casa eles se encontram em um 
espaço hall do qual parte uma grande escada central. À esquerda 
estão os cabides usuais para os casacos masculinos (...)” (Idem).
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Estrutura

Seguindo o modelo da análise de história de Freytag (1900, p. 
115), há cinco pontos importantes em uma peça: “[i]ntrodução, 
elevação da ação, clímax, declínio da ação e resolução” (Tradu-
ção nossa). Estes pontos podem caracterizar apenas cenas, ou 
no caso de  peças de cinco atos, cada uma dessas partes pode ser 
apresentada um ato.

A introdução é usada para explicar lugar, época, personagens, 
as relações estabelecidas entre eles, também pode se marcar o 
tom geral da obra e o fluxo em que os acontecimentos aconte-
cem (FREYTAG, 1900, p. 118). Segundo este modelo, o ato I de 
Pigmaleão é a introdução, no qual temos a descrição de Lon-
dres, e dos personagens principais.

Segundo o modelo, no ato II se dá a elevação da ação. Em 
Pigmaleão, configura-se no momento em que a aposta é acei-
ta por parte de Higgins e Eliza esforça-se a estudar fonética e 
etiqueta. Já o ato III é o clímax do texto dramático, o momento 
em que os resultados da elevação da ação se mostram de modo 
decisivo, a maior cena do desenvolvimento do conflito (Idem).

O declínio da ação é o ato IV, em que Eliza discute com Hi-
ggins, sai da casa do mesmo e se encontra com Fredy. Segundo 
Freytag (1900, p. 134) é o momento em que o conflito do herói 
tem um final momentâneo, que afeta toda a sua vida. Assim, 
Eliza se reconcilia com Higgins e a relação deles se mantém no 
nível amigável, enquanto Eliza almeja se casar com Freddy e en-
fim, conseguir apoio para abrir a sua loja de flores.
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Fatores externos

De acordo com Cândido (2006), os fatores externos à obra 
devem ser compreendidos no intuito de proceder a análise for-
mal literária. Mais do que isso, a sociedade que cerca o autor, 
a obra e o público, tríade fundamental para Cândido, servem 
como elementos de estudo para os fatores internos, estruturais, 
do texto. Logo, “se tomarmos o cuidado de considerar os fato-
res sociais (como foi exposto) no seu papel de formadores da 
estrutura, veremos que tanto eles quanto os psíquicos são deci-
sivos para a análise literária” (Idem, p.22).

Então, constata-se que Pigmaleão provém de uma sociedade 
pós-vitoriana (MARINS, 2010). Segundo Monteiro, J. (2009), 
as características desta sociedade remontam a era vitoriana, 
pois o reinado da Rainha Vitória não é o marco para o período, 
e sim os ideais difundidos. Este período se inicia com o fim das 
guerras napoleônicas, 1812, findando-se com a Primeira Guerra 
Mundial, em 1914. Consequentemente, as questões externas à 
peça voltam-se para esse cenário.

A era vitoriana foi um período de grande desenvolvimento 
econômico e político da Inglaterra. Com isto, houve uma in-
tensa urbanização nas cidades, porém as condições de vida não 
eram as melhores, a riqueza era concentrada na mão de poucos 
e classe trabalhadora não tinha muitos direitos (MONTEIRO, 
J., 2009). A sociedade baseava-se na religião, de caráter purita-
no, sendo a mulher vista como o sexo “frágil” (Idem).

A aristocracia feminina, portanto, era formada por ladies. 
Para obterem uma educação, as ladies tinham preceptoras, mu-
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lheres que não tinham alto poder aquisitivo, sendo muitas vezes 
filhas de párocos, gentlewoman. Já as mulheres sem instrução, 
pobres, eram relegadas a trabalhados braçais, considerados in-
feriores (Idem). Os casamentos eram realizados com a premis-
sa do interesse; as mulheres pertenciam à suas famílias, e pelo 
casamento passavam para o domínio do marido, como um ne-
gócio (PEREIRA, 2010).

Em Pigmaleão, o professor Higgins representa a sociedade 
vitoriana, arraigada de valores, principalmente no quesito edu-
cação, nobres deveriam ser educados, sabendo falar sua língua 
na forma culta. A mulher para esta sociedade era apenas um 
objeto, assim como Higgins vê Eliza; em nenhum momento 
ele se preocupa com o que ela pensa ou sente, o que ele quer é 
transformá-la em uma lady, e ganhar a aposta com Pickering. A 
sociedade estratificada da Inglaterra no drama é representada 
por Higgins e sua mãe, sendo a aristocracia; Freddy, a burguesia; 
Mrs. Pearce, os serviçais; Eliza e seu pai, a classe trabalhadora. 
Assim como ocorria, pessoas de classe inferior só ascendiam 
socialmente por herança, como Mr. Doolittle, ou casamentos 
fortuitos. Por outro lado, o casamento de Eliza com Freddy 
não se apresenta como fortuito, e é uma oposição ao padrão de 
comportamento de uma mulher, pois estas não se casavam por 
amor, e sim por dinheiro.

Mito de Ovídio

Outra relação estabelecida em Pigmaleão é o intertexto 
com o mito de Ovídio, de mesmo nome. Pigmaleão era um 
rei da ilha de Chipre, na Grécia, e escultor. Desiludido com 



80

as mulheres, ele passa a abominá-las. Então, decide criar uma 
estátua, a qual representaria a mulher perfeita, Galateia. Ele 
se apaixona por ela, e Afrodite, compadecida, dá vida à estátua. 
Eles se casam e têm dois filhos. Marins (2010) explica que a 
peça de Shaw é uma paródia para este mito, pois confere um 
novo olhar sobre a pela original.

Logo, analisa-se que o drama renova o mito ao lançar outro 
final à história, rompendo e criticando os valores da era vito-
riana, que colocavam a mulher como submissa e frágil (Idem). 
Aliás, Eliza diz que vai se casar com Freddy por que ele a ama, 
e Higgins não. Para a sociedade do início do século XX, os casa-
mentos eram realizados por interesses financeiros, e não amo-
rosos. Então, Eliza quebra com o estereótipo feminino desta 
sociedade vitoriana.

My Fair Lady – O musical

Os anos 60 para a empresa hollywoodiana foram de extre-
ma importância, pois nesse momento, a indústria do entreteni-
mento estava sofrendo severas mudanças das quais influencia-
ram o cinema inevitavelmente. Com o surgimento da televisão, 
Hollywood teve que investir em outras formas de divertimento, 
como séries de TV, filmes de televisão e inclusive, discos.

O musical foi uma dessas formas inovadoras para enfim cati-
var o público novamente, pois de acordo com Neumeyer (2013), 
as músicas eram cantadas e gravadas por famosos cantores da 
época. Este gênero do cinema teve origem na década de 30, nos 
Estados Unidos. Reis (2009) acredita que o musical foi um antí-
doto para crise econômica da Segunda Guerra Mundial e Guerra 



81

Fria, contendo marcas recorrentes de otimismo e happy ending.

O filme de Cukor possui estas características atribuídas ao 
gênero musical. Assim, é observado que as cenas cantadas e 
dançadas aparecem em meio à ação do filme, proporcionando a 
ideia de que personagens estão expressando suas ideias e sen-
timentos através das músicas originais. A película contém as 
duas marcas propostas por Reis (2009), o otimismo, inerente 
aos personagens, e o happy end, pois o final da história dá a 
entender que Higgins e Eliza ficam juntos, quando esta retorna 
a casa desse e, então, ele fala “Onde estão meus chinelos?”. O 
filme encerra-se como uma melodia eloquente, proporcionando 
uma ideia de final feliz.

Câmeras

No início de “Minha bela dama” (1964), Cukor faz o uso 
principalmente de dois movimentos de câmeras: travelling 
e panorâmica, ambos descritivos. Quando Eliza esbarra em 
Freddy, a câmera a acompanha sem se deslocar e ainda quan-
do a personagem cai, percebe-se a posição contreplongée e a 
plongée por parte de Freddy. Conforme o filme continua, o 
uso da panorâmica se dá quando Eliza tenta vender flores à 
Pickering, quando Higgins faz sua aparição à vendedora, e no 
primeiro ato musical. Já em outros momentos, ocorre o des-
locamento do equipamento junto com os atores; portanto, 
o travelling está presente nas primeiras cenas quando segue 
damas descendo as escadas do teatro, quando Eliza começa a 
fazer um escândalo em frente ao estabelecimento, no diálo-
go entre o coronel e o professor e por fim, na aparição do pai 
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de Eliza, que andava por Londres com dois companheiros.

Outra característica cinematográfica é o tipo de tomada, isto 
é, a “distância entre a câmera e o assunto” (MARTIN, 2005, 
p.46). Nas primeiras cenas do filme é possível encontrar exem-
plos de diversos planos, começando pelo geral que mostra Lon-
dres de noite e chovendo; o plano conjunto que exibe vários 
personagens esperando na porta do teatro por um transporte; o 
plano americano que aparece o primeiro encontro entre o Hig-
gins e Eliza; e o plano médio que mostra a expressão de Eliza a 
respeito das reflexões do professor.

Cenário

O musical foi filmado em sua totalidade nos estúdios da War-
ner Bros., na Califórnia (IMDB, s/d). Dentro dos estúdios, foi 
criada uma réplica do Covent Garden, de Londres, assim como 
as ruas da cidade. Foram gastos aproximadamente dezessete 
milhões de dólares, com a produção da película, segundo Miller 
(s/d). Ele cita que as ruas de paralelepípedo do Covent Garden ti-
veram suas pedras feitas manualmente, e o diretor de arte, Gene 
Allen, passava horas pintando e repintando os sets para dar a im-
pressão de envelhecido. O que se nota é que os estúdios queriam 
que o filme fosse filmado em Hollywood e não em Londres.

Tendo em vista que todos os sets foram criados para o filme, 
a impressão que se tem é a que estamos vendo uma peça da 
Broadway. Embora, saiba-se que não foi intencional a escolha 
dos estúdios, o efeito produzido pelos cenários é de que filme 
se transforma em um ícone para o musical que o deu origem.
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Trilha Sonora

No filme que a ação e os diálogos, entremeiam-se as canções 
originais, cantadas pelos atores, em sua maior parte. Uma vez 
que My Fair Lady já havia se transformado no aclamado musical 
da Broadway em 1956, tendo suas músicas compostas por Alan 
Jay Lerner e Frederick Loewe, Jack Warner conseguiu comprar 
os direitos e produzir o filme (VERAS, 2007). Assim, as canções 
da peça passaram para o filme de Cukor.

Na trilha sonora de My Fair Lady, as canções originais desem-
penham a função de dar continuidade a ação, como menciona 
Veras (Idem), e de transportar o telespectador para a realidade 
de Eliza e Higgins. São apresentados dezessete números mu-
sicais, sendo: Why can’t the English, Wouldn’t it be loverly? , I’m 
an Ordinary Man, With a Little Bit O’ Luck, Just You Wait, Poor 
Professor Higgins, The Rain in the Spain, I Could Have Danced All 
Night, Ascot Gavotte, On the Street Where You Live, You did it, 
Show me, Get Me To The Church On Time, A Hymn To Him, With-
out you e I’ve Grown Accustomed to Her Face.

A primeira canção original é “Why Can›t The English?, apre-
sentada por Higgins. Ela perpassa um sentido de raiva e indig-
nação, sendo índice, dos sentimentos do personagem pelo fato 
de que ele acredita que as pessoas não sabiam falar de manei-
ra “correta” a língua inglesa, como ele mesmo diz, a língua de 
Shakespeare e Milton deveria ser valorizada. A letra da música 
fala que Eliza deveria ser punida “pelo assassinato a sangue frio 
da língua inglesa” (Tradução nossa). Ele despreza o fato da lín-
gua ter variações, em sua concepção só uma é a correta, “Por-
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que os Ingleses não podem ensinar suas crianças a falar? Esta 
classe é distinta, agora, deve ser antiga. Se você fala do mesmo 
jeito que ela (Eliza) fala, senhor, ao invés de fazer o que você 
faz, você deveria vender flores também!” (Tradução nossa). As-
sim, para Higgins, a língua inglesa é distinta, pertencendo a uma 
classe seleta, e apenas pessoas trabalhadoras, pobres, falariam 
como Eliza. Os valores a serem perpetuados deveriam ser os a 
nobreza, não os da classe considerada inferior, segundo ele.

Durante uma conversa com Pickering sobre como lidar 
com mulheres, Higgins entoa outra canção, “I’m an Ordi-
nary Man”, na qual diz que sua vida é comum, não desejando 
mais que isso, pois se uma mulher entrasse em sua vida, iria 
transformá-la em um caos, “Deixe uma mulher entrar em 
sua vida, e sua paciência não terá chance” (Tradução nossa). 
Esta é uma canção com dois tons, enquanto ele fala sobre a 
sua vida tranquila, a música tem um melodia singela, e cal-
ma, quando ele fala sobre uma mulher em sua vida, a melodia 
passa a ser agitada e tom transforma-se em severo, mostran-
do a renitência do personagem em relação a ter uma esposa.

Em um tom melancólico e de pena, os empregados da casa 
de Higgins, em coro, entoam “Poor Professor Higgins”, lamen-
tando o quanto o professor pena para ensinar Eliza a falar de 
maneira correta, “Oh, pobre professor Higgins! Nove da noite, 
dez da noite, e depois da meia- noite todo dia. Um da manhã, 
duas da manhã, três! Desista, Professor Higgins!”. Esta música 
lembra a função do coro no teatro grego, a de aconselhar os per-
sonagens da tragédia, como explicita Duarte (2013, p.12) “coro 
trágico é por natureza mais contemplativo e passivo, limitando-
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-se a comentar a ação e aconselhar o herói, com quem mantém 
uma relação de dependência”.

Em um número teatral, ladys e gentlemen do clube Ascot 
apresentam “Ascot Gavotte”. “Gavotte” é uma dança popular, 
de origem francesa, que começa no terceiro tempo do compasso 
e é composta em quatro compassos. O que se observa, é que 
esta canção original remete a este tipo de dança francesa. No fil-
me, os personagens cantam e coreografam o que parece ser uma 
dança símbolo das relações sociais daquele grupo, marcada pelo 
ritmo das rimas, como as de away e day, e ripping e flusing: “Es-
perando pela deixa para sair/ Que emocionante, absolutamen-
te formidável/ O momento do dia da abertura de Ascot/ Pulsos 
acelerando! Faces corando!” (Tradução nossa).

Análise intersemiótica

Realizamos, neste estudo, a análise intersemiótica da perso-
nagem Eliza e do Cockney English.

Eliza

Já no começo da descrição de Eliza, a expressão “figura 
romântica” remete a heroínas de romance, que como Eliza, 
estão na flor da idade, mas não possuem a mesma vestimen-
ta e código de higiene pessoal. A narrativa revela que ela está 
o mais limpa possível dentro dos seus limites, comparando-a 
com outras mulheres de uma classe social elevada. Uma com-
paração desleal, visto que Eliza passa o dia trabalhando e não 
tem condições econômicas para comprar roupas novas. Tam-
bém, na cena em que Eliza é obrigada a tomar banho, “Liza: Eu 
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num poussu, madama: realmenti num consigo. Nunca num fiz 
isso na vida.” (SHAW, 2007, p. 53-54), vemos que ela não tem 
noções sobre higiene pessoal.

Na película, a primeira sequência em que Eliza é apresentada 
(00:05:05 até 00:06:00) a câmera possui uma perspectiva ob-
jetiva, portando-se como um observador oculto (MASCELLI, 
2010). Em contracampo, há dois planos distintos, a família de 
Freddy e Eliza procurando abrigo da chuva. O plano é geral 
quando mostra Eliza se deslocando de longe, tornando-se pla-
no americano para focar os personagens de Eliza, Freddy e sua 
família. Eliza esbarra em Freddy (00:05:30), e a câmera mostra 
um plano detalhe, e assim podemos ver uma mulher jovem, de 
cabelos emaranhados, usando um simples chapéu, roupas de 
tom escuro e bege, que parecem surradas. Quanto a trilha sono-
ra, ao fundo ouve-se ruídos naturais (MARTIN, 2003) definidos 
por cavalos e chuva. Além disso, notam-se palavras-ruídos - som 
das conversas humanas (Idem) - e, um score (HAUER, 2011) 
composto por uma orquestra, que funciona como índice para o 
movimento da cidade.

A primeiridade, a primeira apreensão da personagem de Eli-
za, se manifesta por ser uma mulher, jovem, vestindo roupas 
escuras e um chapéu. A personagem tem cabelos emaranhados, 
vestimentas sujas, têm traços bonitos, sendo bastante magra. 
Ademais, ela fala em dialeto, o Cockney, e vende flores - sendo 
estas características vistas em secundidade. Quanto a terceiri-
dade, observamos que a personagem é pobre, vinda de um bair-
ro marginalizado de Londres, onde falam a variante Cockney. 
Ela não se configura como uma garota educada, pois não segue 



87

os padrões de comportamento adequados à sociedade inglesa 
do início do século XX.

Partindo dessas duas definições, pode-se perceber que a 
tradução cinematográfica mantém as características do texto 
dramático. Sendo assim, o foco da câmera em Eliza, mostran-
do principalmente seu rosto, chama a atenção para a sua apa-
rência jovem e até mesmo bonita, porém suja e mal cuidada. A 
sua classe social é demonstrada pelos seus trejeitos rudes da 
atuação de Audrey Hepburn, algo que também é mostrado com 
o figurino, que são escuros e desgastados. Desta forma, con-
clui-se que a tradução executada é uma transcriação - conceito 
de Plaza (2003), tradução pautada pela semelhança - do texto 
teatral para o filme.

O poder da linguagem: O Cockney

O modo de falar da personagem Eliza é uma das questões 
mais proeminentes em ambos os sistemas. Na nota do tradu-
tor da versão em Português (SHAW, 2007), explicita-se que este 
modo de falar diferenciado é uma tentativa de reprodução do 
Cockney no original. Assim, no original podemos encontrar a se-
guinte fala “Nah then, Freddy: look wh’ y’ gowin, deah.” (SHAW, 
2016, p. 2). Algumas páginas depois, o autor, em uma nota, diz 
que prefere desistir de tentar reproduzir o dialeto sem a ajuda 
de um alfabeto fonético, alegando que o dialeto não seria com-
preensível fora de Londres.

No musical, precisa-se levar em conta que a atriz está tentando 
reproduzir o dialeto com sua fala. Na obra cinematográfica, com 
um sotaque aprendido e imitado, a personagem diz “Look where 
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you’re going, dear. Look where you’re going.” (00:05:34), /lʊk eə 
ju: gaʊiŋ dɪə/ (transcrição fonética da fala do filme), já no inglês 
britânico “padrão”, a fala seria transcrita da seguinte forma: /lʊk 
weə ju: ˈɡəʊ.ɪŋ dɪə/. Consequentemente, nota-se a diferença entre 
o dialeto considerado padrão e o Cockney, embora haja uma seme-
lhança com a tentativa de transcrição de Shaw no original.

Portanto, a primeiridade de um dialeto é sua estrutura en-
quanto língua, seu sistema fonético, ritmo, padrões de entona-
ção. Em secundidade, ele é um código de comunicação, que se 
difere do inglês padrão em seus sons, estruturas, vocabulário e 
ritmo de entonação. Exemplos disto são a substituição dos sons 
do TH /θ/ e /ð/ por /f/ e /v/, o L vocalizado soando como /o/ ou /ʊ/ 
e a omissão do /h/ (NØDTVEDT, 2011). Em terceiridade, o dia-
leto representa uma variante que é marginalizada, funcionan-
do também como índice para uma classe social inferior. Eliza é 
representada como uma falante de Cockney, que é pobre, e tem 
que se passar por uma dama da aristocracia e para isso, deve 
aprender a língua padrão. Por conseguinte, o Cockney se estabe-
lece como o integrante dominado no jogo de poder em relação 
ao inglês tido como padrão:

A ideia de língua padrão é puramente ideo-
lógica e, por isso mesmo, abstrata. É uma forma 
que as classes dominantes possuem de contro-
lar a diversidade sociocultural e de inculcar nas 
pessoas outra ideia puramente ideológica: a de 
que há variantes linguísticas erradas, pois existe 
apenas uma variante linguística correta. E essa 
variante é característica de determinadas classes 
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sociais, que, não por acaso, são as classes domi-
nantes, que não medem esforços para silenciar 
variantes diferentes. (OLIVEIRA, 2014, p. 41)

Eliza se dispõe a aprender o inglês padrão e assim se subme-
te a ideia de que há uma variante melhor. Contudo, ao longo do 
filme, é possível notar que quando ela não se força a reproduzir 
os sons ensinados, seu Cockney aparece novamente, configuran-
do um embate entre os dois sistemas linguísticos. Sendo a tra-
dução do texto dramático para o filme feito pela semelhança, a 
tradução é uma transcriação (PLAZA, 2013).

Considerações finais

O trabalho realizado buscou através das teorias da semióti-
ca estabelecer as conexões executadas pelo diretor do musical 
Minha Bela Dama, George Cukor, e o texto original Pigmaleão, 
escrito por George Bernard Shaw. Estas conexões foram defini-
das como o diretor interpretou o original, mantendo muitos dos 
significados e alterando outros, também.

Para que o objetivo fosse concretizado, utilizamos teorias de 
Peirce, Santaella, que estudou a teoria da semiótica de Peirce 
profundamente, e Plaza que utilizou a semióticas para compre-
ender como ocorrem as traduções entre sistemas semióticos 
distintos. Ademais, as ideias de Martin, Carrière, Bernadet, e 
Hauer que discutiram os elementos fundamentais e essenciais 
para a criação de uma película. Também, para analisar a literatu-
ra, buscaram-se as discussões de Cândido em torno da sociolo-
gia da literatura e as proposições de Catazoni e Garcia a respei-
to da peça teatral.
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O que se averiguou é que a história criada por Shaw ainda 
faz alusão com o mito grego de Ovídio, e ambos os livro e filme 
refletem o tempo histórico em que foram produzidos, nos fa-
zendo entender o motivo por de trás dos finais distintos que as 
obras possuem. Também, observou-se que as músicas refletem 
as emoções dos personagens e servem ao filme como índices do 
que está acontecendo na ação. Já Cenário é visto, então, como 
ícone, pois foi reproduzido como semelhante ao encontrado na 
época histórica em que se passa a narrativa.

Quanto aos signos, Eliza é definida em primeiridade como 
uma mulher, jovem, que veste roupas escuras e um chapéu; em 
secundidade, ela é magra e fala o Cockney; em terceiridade, ela é 
pobre, marginalizada, suja e não é educada. Ela é uma transcri-
ção da personagem literária.

Já o Cockney, este foi apresentado como um dialeto, que pos-
sui sistema fonético, ritmo, e padrão de entonação, sua primei-
ridade. Em secundidade, difere no inglês “padrão” nos sons, 
vocabulário, ritmo e entonação, sendo considerado esse, uma 
variante marginalizada, em terceiridade, um signo que é trans-
crito do original.

Conclui-se, então, que a tradução executada representou a 
maior parte signos de forma que manteve os sentidos originais. 
Portanto, entende-se que a tradução intersemiótica é um gran-
de palco no qual dois protagonistas, o diretor e o autor, estão 
inseridos, ambos tem o mesmo roteiro. Contudo, cada um de-
les vai interpretá-lo de forma distinta, pois cada consciência 
– como discute Peirce - possui um processo distinto de inter-
pretação sígnica.
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ABSTRACT

The use of the interactive whiteboard has become popular 
in different educational settings, bringing up discussions on its 
use, teacher education and language teaching. We aim at discus-
sing the implementation of this whiteboard at a federal school 
in Seropédica- State of Rio de Janeiro. We have considered our 
teaching experience as language teachers regarding the poten-
tials and the constraints in use of the equipment. The reflec-
tions were constructed based on interdisciplinary readings on 
the use of ICTs, the digital whiteboard and language teaching. 
We believe these considerations may motivate teachers to cri-
tically consider the implementation of digital whiteboard and 
other tools.

RESUMO

O uso da lousa digital popularizou-se em diferentes espaços 
educativos, trazendo discussões sobre a utilização pedagógica, 
a formação docente e a comercialização de línguas. Objetiva-
mos discutir a implementação desse recurso, baseando-nos na 



97

nossa experiência no ensino de línguas em uma escola federal 
na zona rural do RJ. Consideramos, portanto, as potencialida-
des e as limitações do uso do equipamento. As reflexões foram 
construídas de forma interdisciplinar, apoiadas em leituras so-
bre o uso de TICs, a lousa digital e o ensino de línguas. Con-
fiamos que estas considerações possam motivar professores a 
encararem criticamente a implementação da lousa digital e de 
outras ferramentas.

PALAVRAS-CHAVE: ensino de línguas; novas tecnologias; 
lousa digital.

Introdução

Todas as reflexões, estudos e saberes produzidos com relação 
à educação escolar devem ser considerados como eminentes, 
uma vez que trazem à tona discussões sobre as crenças e os valo-
res que nos constituem como sujeitos e nos impulsionam a (con)
viver em sociedade. Neste sentido, observando o espaço escolar 
como manifestação do social, ou seja, não estando isolado de ou-
tras instâncias da sociedade, percebemos que as identidades de 
professores, de estudantes e do próprio sistema educacional são 
construídas a partir das interações humanas, resultantes de seus 
contextos socio-históricos; as (novas) tecnologias apresentam 
papel fundamental na atual configuração do mundo. Na atuali-
dade, portanto, diante de um mundo bastante globalizado e plu-
ral, pode-se reconhecer que a educação escolar está fortemente 
marcada pela presença e uso de novas tecnologias da informação 
e comunicação (TICs), tanto no ensino presencial quanto na mo-
dalidade a distância; essas TICs têm apresentado diversos refle-
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xos na nossa prática pedagógica no ensino de línguas.

Em nossas pesquisas e práticas docentes, observamos pro-
fícua discussão quanto ao uso de ferramentas digitais. Se, por 
um lado, encontramos professores que encaram a implementa-
ção de dispositivos eletrônicos de forma bastante otimista; por 
outro, existem aqueles que enxergam essa prática como algo 
mais voltado à comercialização, com pouca utilização efetiva 
na prática docente (COSTA; PUGGIAN; VILAÇA, 2016). Há, 
ainda, aqueles que tratam as TICs com receio, por vezes, não 
tendo experimentado nenhum tipo de formação institucional 
para integrar novas ferramentas aos processos educativos. A 
proposta deste artigo, então, é a de discutir a implementa-
ção da lousa digital como ferramenta pedagógica em uma escola 
federal, localizada na zona rural do Estado do Rio de Janeiro, 
bem como os desdobramentos que emergem a partir da inser-
ção desse dispositivo no espaço escolar: as potencialidades do 
uso do equipamento, assim como as limitações que podem ser 
identificadas na ferramenta.

Salientamos que este trabalho tem como ponto de partida a 
nossa experiência docente no ensino de línguas espanhola e in-
glesa, em uma escola federal, localizada na zona rural do Rio de 
Janeiro, entretecendo nossas vivências diárias, leituras teóricas 
e reflexões acerca do nosso contexto educacional. Não temos a 
intenção de prescrever orientações que visem, ilusoriamente, 
homogeneizar as ações do educador; nem, tampouco, discutir 
o ensino específico de conteúdo linguístico quanto às línguas 
espanhola e inglesa. Pretendemos compartilhar nossas observa-
ções enquanto docentes e reflexões enquanto equipe de línguas, 
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sempre reconhecendo a singularidade de cada contexto, turma 
e comunidade escolar como um todo.

Na primeira parte deste artigo, apresentaremos nosso con-
texto de atuação docente e teceremos algumas considerações 
sobre as TICs. Em seguida, concentraremo-nos na discussão 
quanto à lousa digital como dispositivo pedagógico. Por fim, 
abordaremos o uso desse equipamento de modo a salientar al-
gumas potencialidades e limitações observadas quanto ao ensi-
no de línguas estrangeiras no nosso contexto de atuação. Encer-
ramos este trabalho com as considerações finais.

Abrindo a discussão: nosso contexto de atuação e as TICs

O Colégio Técnico da Universidade Federal Rural, doravan-
te CTUR, é uma escola pública federal localizada no município 
de Seropédica, zona rural do Estado do Rio de Janeiro. A esco-
la goza de bastante prestígio na região, sendo o corpo discente 
formado não apenas por alunos do entorno, mas também de es-
tudantes oriundos de diferentes cidades do Estado em busca de 
formação de excelência. O CTUR oferece à comunidade escolar 
os cursos de ensino médio, de ensino médio integrado aos cur-
sos técnicos de agroecologia, hospedagem e meio ambiente, os 
referidos cursos técnicos na modalidade concomitância externa 
e, ainda, o curso pós-médio em agrimensura.

A escola oferece a oportunidade de iniciação científica em 
diversos campos do conhecimento, além da proposta de forma-
ção cidadã através de diferentes formas de debate e seminário 
institucional para a comunidade escolar. Nesse sentido, o corpo 
docente tem sido convidado a se engajar em diferentes inicia-
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tivas com vistas a atender à proposta pedagógica da escola de 
trabalhar as diversidades e a formação cidadã, reconhecendo a 
urgência de se concentrar na formação do ser humano, sendo 
este o centro da educação escolar.

Alinados à proposta da escola e reconhecendo a necessidade 
de refletir continuamente sobre a atividade docente, a equipe 
de línguas estrangeiras tem se preocupado com a importân-
cia do uso das TICs no espaço escolar. No nosso contexto de 
atuação, é perceptível o interesse de diferentes alunos por dis-
positivos eletrônicos, o que acreditamos poder usar a favor da 
construção de conhecimentos. Assim, a proposta pedagógica do 
CTUR quanto ao ensino de línguas excede o caráter instrumen-
tal, entendendo que a escola deve trabalhar no viés da educação 
linguística, ou seja, abordando a linguagem como prática social, 
como forma de intervir no mundo; estando, portanto, entrete-
cida a múltiplas tramas de dizeres. Assim, refletimos sobre a 
relevância dada às TICs na contemporaneidade e a respeito da 
forma como elas têm moldado a sociedade (SILVA, 2012), res-
saltando que isso incide diretamente no papel do sujeito diante 
de novas ferramentas.

O CTUR recebe alunos de diferentes contextos sociais, sen-
do que nem todos têm acesso às TICs do mesmo modo. Essa 
informação se torna interessante, pois nos alerta para o fato de 
que ainda não existe total democratização no acesso às novas 
tecnologias, como sinaliza Coracini (2007), provavelmente de-
vido aos abismos sociais existentes no país. Todavia, julgamos 
vital, mesmo assim, utilizar recursos eletrônicos nas nossas au-
las de espanhol e de inglês, confiando que os alunos têm o direi-
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to de ter acesso a novas ferramentas, além de poderem refletir 
sobre as forças que, por vezes, restringem as TICs a poucas pes-
soas e escolas.

No que tange à educação linguística, o uso das TICs propicia 
contato com materiais diversos e que fogem de modelos cultu-
rais, por vezes, mais valorizados, oportunizando compreender 
a diversidade linguística, política e cultural de diferentes países 
de línguas espanhola e inglesa. Uma vez que nos propomos a 
recentrar o humano na escola, as novas ferramentas permitem 
identificar as diversidades dentro da própria comunidade esco-
lar, conhecendo, inclusive, localidades mais distantes, culturas 
agrícolas e outros pontos inusitados através dos próprios alu-
nos, que produzem vídeos, fotos, e compartilham depoimentos 
durante as aulas. A própria situação do CTUR sinaliza a plura-
lidade que se apresenta ao mundo: uma escola rural que recebe 
muitos estudantes oriundos de diferentes cidades.

Acentuamos durante as aulas que, embora nos refiramos às 
TICs considerando estas como emergentes de um mundo digi-
tal, é sempre importante refletir quanto ao adjetivo ‘novo’ ao 
abordar a temática tecnologia. Segundo Targino (1995, p. 194), 
“o moinho de água contribuiu para configurar a sociedade feu-
dal. A máquina a vapor fortaleceu a sociedade capitalista do sé-
culo XIX. De forma similar, a escrita, a imprensa, o rádio, a te-
levisão e, agora, a informática causaram impactos e viveram seu 
momento de nova tecnologia”; a partir dessa reflexão, discuti-
mos com nossos alunos o significado de chamar algo de ‘novo’, 
o que não implicaria em considerar rupturas entre o passado e o 
presente, mas em continuidades, ou seja, a busca por ferramen-
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tas que atendam às necessidades históricas e sociais. Isso, por 
vezes, nos ajuda a não supervalorizar os artefatos, mas a chamar 
a atenção de que estes são menos importantes que as relações 
humanas, desconstruindo a ideia de que uma ‘boa aula’ precisa 
ter recursos mais modernos.

Recorremos aos autores Mackenzie e Wajcman (1999, p. 01, 
tradução livre) para explicar que as tecnologias “alimentam, 
vestem e nos fornecem abrigo; elas nos transportam, entre-
tém e curam; elas fornecem as bases da riqueza e do lazer; elas 
também poluem e matam”, e isso aponta para a superioridade 
do homem sobre as suas invenções, bem como para a crítica a 
ideias reducionistas que consideram o campo como espaço in-
ferior à cidade, o que é recorrente nas reflexões sobre a própria 
formação da escola. Portanto, se atentarmos, mais uma vez, 
para o fato de que a escola é parte da sociedade, o que conside-
ramos, hoje, como novo, moderno, atual, em breve poderá ser 
obsoleto, substituível ou aprimorado. A humanidade, no entan-
to, é sempre singular e plural, mas nunca substituível; e deve 
encarar a TICs de forma crítica.

Em nossas aulas, quando falamos de (novas) tecnologias, 
referimo-nos, essencialmente, tanto ao fazer quanto ao legado 
em diferentes áreas do conhecimento. É importante pontuar, 
então, que o ‘algo novo’ não surgiu de forma repentina, mas re-
presenta os caminhos percorridos pelos humanos, ao longo da 
história, em busca de alternativas para comunicação, sobrevi-
vência e, até mesmo, otimização da vida. Logo, se as tecnolo-
gias são construídas de forma a participar da vida das pessoas, 
a escola precisa entender que essa integração é fundamental. 
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Como nossa escola oferece formação técnica, torna-se crucial 
discutir a participação das ferramentas e maquinários na vida 
em sociedade, sobretudo, sem reforçar discursos que diminuam 
o agir humano.

A seguir, teceremos algumas considerações sobre a lousa di-
gital como artefato incorporado à escola para, em seguida, re-
fletir sobre as potencialidades e limitações do dispositivo em 
nossas práticas docentes.

O ensino assistido pela lousa digital: primeiras considerações

Em um cenário de mudanças constantes, em que apenas o 
tempo define o que seria de vanguarda e o que seria retrógrado, 
observamos o surgimento e a proposta de implementação pe-
dagógica da lousa digital, como alternativa para o quadro negro. 
Greiffenhagen (2002) comenta que os quadros tradicionais já 
existiam desde o século XVII; todavia, tornaram-se populares 
apenas no século XIX. Bastos (2005, p. 136), por sua vez, acres-
centa que “é no final do século XIX que o uso do quadro-negro 
instala-se nas escolas e que começa a ocupar um espaço central 
na sala de aula”. Por séculos, explica a autora, esse quadro foi 
considerado um ícone da educação, associado, com frequência, 
à figura do professor.

No final do século XX, a empresa Smart Technologies (SMART 
TECHNOLOGIES INC., 2011) anunciou o lançamento do que 
seria a primeira lousa digital. Essa ferramenta difere do antigo 
quadro por romper com sua estaticidade. De acordo com o fa-
bricante, as “lousas digitais representam uma maneira eficaz de 
interagir com conteúdo digital e multimídia, em um ambiente co-
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laborativo de aprendizagem” (TECHNOLOGIES INC., 2011, on-
line, tradução livre). É possível reconhecer que a importância do 
quadro se manteve com o passar do tempo; contudo, este acabou 
por acompanhar as diversas inovações tecnológicas e também 
evoluiu para o mundo digital em algumas escolas.

Esta seção tem por objetivo apresentar a lousa eletrônica e 
discutir, de forma mais ampla, as possíveis expectativas e moti-
vações que fazem desta um dispositivo possível de ser integrado 
ao ambiente escolar, em especial no que concerne ao ensino de 
línguas. Embora comentemos sobre algumas implicações rela-
cionadas ao uso da ferramenta, não nos aprofundaremos, agora, 
nas potencialidades e limitações que esta pode apresentar no 
espaço da escola.

Assim, é interessante destacar que a lousa digital foi concebi-
da, primeiramente, para uso corporativo. Todavia, destacamos 
uma tímida inserção do aparato no sistema escolar, em meados 
da década de 1990, primeiramente no ensino superior e depois, 
na educação básica (GREIFFENHAGEN, 2002). Com relação ao 
hiato entre o desenvolvimento da lousa digital e uso pedagógico 
desta, é importante atentar para a reflexão de Paiva (2006, p. 
01), considerando- se que “quando surge uma nova tecnologia, 
a primeira atitude é a de desconfiança e de rejeição. Aos pou-
cos, a tecnologia começa a fazer parte das atividades sociais da 
linguagem e a escola acaba por incorporá-la em suas práticas 
pedagógicas”, o que explicaria o intervalo em questão.

No Reino Unido, percebemos amplo interesse na implemen-
tação da lousa digital, em especial no País de Gales e na Ingla-
terra (BEAUCHAMP, 2004; LIANG; HUANG; TSAI, 2012). Be-
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auchamp e Parkinson (2005, p. 97, tradução livre) acrescentam 
que foram vendidas 27 mil dessas lousas para fins educacionais 
somente no ano de 2002, o que, na visão dos autores, “leva a 
acreditar que muitos professores e responsáveis pelo orçamen-
to na área educacional consideram que esse investimento em 
tecnologia fará uma diferença significativa na aprendizagem 
dos alunos”. No Brasil, a partir de 2007, houve grande inserção 
da lousa digital no ensino de língua inglesa. Wilson (2008), por 
exemplo, compartilha o desafio de formar vários educadores de 
uma rede de escola de línguas para utilizarem a lousa eletrônica 
com autonomia técnica e pedagógica.

A popularização desse dispositivo, no ensino de línguas e de 
outras disciplinas, justifica- se pela capacidade de integração de 
muitas mídias e da oportunidade de manipulação do quadro de 
forma mais dinâmica, o que difere do uso apenas do retroproje-
tor e do data show. No ensino de línguas, o equipamento pode 
concentrar, em um único dispositivo, diferentes recursos de 
áudio e de vídeo, além de imagens, livros digitais e programas 
produzidos para ensino de pronúncia, vocabulário e gramática, 
por exemplo. Ao contrastar os alcances do quadro negro e do 
digital e, também, ao explicar o interesse na adoção do segundo, 
Liang, Huang e Tsai (2012, p. 356, tradução livre) pontuam que:

[...] em uma sala de aula tradicional, os pro-
fessores permitem aos alunos usar o quadro-ne-
gro para apresentarem alguma coisa. Exposições 
em sala de aula podem, agora, ser integradas 
com as funções da lousa digital e permitir aos 
estudantes mover o material, realizar tarefas e 
fazer anotações quando necessário.
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Logo, como outrora pontuamos, parece ser a capacidade de 
ruptura com recursos mais estáticos o que faz da lousa digital 
uma alternativa para maior interação, inclusive, entre alunos 
e o dispositivo. Segundo Beauchamp e Parkinson (2005, p. 98, 
tradução livre), a possibilidade de integrar mídias e possível uti-
lização da internet ampliam os usos do equipamento:

[o] poder da lousa digital se estabelece prin-
cipalmente em sua capacidade de anotação e a 
de se mover livre e facilmente entre as páginas 
de flipchart, revelando uma gama infinita de 
recursos pré-preparados, incorporando texto, 
gráficos, vídeo e sons, bem como uso direto da 
internet, se a sala de aula possuir uma conexão 
adequada.

A internet se torna um significativo auxílio para a lousa ele-
trônica, capaz de potencializar as suas funções. Através da rede 
mundial, conseguimos trazer elementos externos à sala de aula 
e acessar a diversos recursos disponibilizados online, oferecen-
do contato com diferentes estímulos linguísticos, culturais e so-
ciais. Através da educação linguística, torna-se possível abordar 
temáticas como interculturalidade e plurilinguismo de modo a 
problematizar a importância de formação humana para a diver-
sidade, assim como os processos de globalização que, por vezes, 
tratam diferentes culturas de forma assimétrica. Com a assis-
tência da internet, a lousa eletrônica passar a fazer parte “de 
um lugar de informação navegável e transparente centrado nos 
fluxos de informação” (LÉVY, 2001, p. 46), oportunizando iden-
tificar as relações de poder que se desvelam através das TICs.

Liang, Huang e Tsai (2012) argumentam que, diante da inser-
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ção da lousa eletrônica na sala de aula, surge a necessidade de se 
investigar como os docentes usam a ferramenta. Logo, percebe-
mos que não basta apenas adquirir esse ou aquele equipamento, 
mas explorar as potencialidades que os dispositivos oferecem à 
educação escolar. A própria inserção da lousa digital no ensino 
de línguas aponta para questões comerciais que tratam o dispo-
sitivo como um elemento capaz de garantir a aprendizagem de 
uma língua. No entanto, como externam Costa (2014) e Costa+, 
Vilaça e Puggian (2015; 2016), alguns professores de inglês, por 
exemplo, por não terem formação para utilizarem a lousa ele-
trônica, subutilizam o equipamento, tratando-o como se fosse 
um quadro tradicional.

Se a lousa eletrônica é vista, ainda que para alguns, como a 
substituição do quadro tradicional, cuja presença remonta há 
mais de dois séculos, o desempenho dos sujeitos em sala de aula 
também pode sofrer remodelações em face do uso de elementos 
das novas tecnologias. Com relação a isso, Zuin e Zuin (2011, p. 
215) ressaltam que:

[...] refletir sobre a relação entre tais tecno-
logias, os professores e os processos de ensino 
e aprendizagem implica considerar a redefinição 
imagética do próprio professor, bem como dos 
métodos historicamente empregados para pro-
mover a disciplina e a concentração entre os es-
tudantes.

A lousa digital, como outras ferramentas, oportuniza ativi-
dades mais colaborativas, desde que, ao aluno, seja concedida 
participação ativa nesse processo formativo/educacional. A mu-



108

dança no plano de aula, portanto, implica em coletar informa-
ções do contexto dos educandos e relacioná-las ao conteúdo, 
propiciando que a lousa seja usada de forma significativa e não 
apenas como elemento figurativo. No nosso caso, reafirmamos 
a diversidade que constitui nosso contexto escolar e temos nos 
preocupado em trabalhar a relação social (e diversa) do nos-
so contexto, encarando esse fato como algo bastante positivo. 
Reconhecemos que essa consciência se torna um desafio para 
docentes e discentes e, ao mesmo tempo, a oportunidade de de-
fender a bandeira da interculturalidade, o que encontra alinha-
mento com a reflexão proposta por Dantas (2008, p. 125):

[...] numa perspectiva cultural mais moder-
na, se reconhece que o papel do professor pode 
mudar, deixando de se centralizar na transmis-
são de conhecimentos, de valores e no desenvol-
vimento cognitivo do aluno, para se concentrar 
no papel do aluno como construtor de sua pró-
pria cultura e de sua aprendizagem.

Retomemos, então, a correspondência entre o quadro negro 
e a figura do professor pontuada por Bastos (2005), através da 
qual podemos inferir que o quadro tradicional tenderia a propor 
estratégias de ensino mais centradas no educador, por ele con-
troladas, enquanto a lousa digital ofereceria maior oportunidade 
de expressão dialógica entre docentes e discentes. Todavia, ao 
reconhecermos a singularidade de cada espaço, bem como ao 
criticarmos quaisquer ideias que supervalorizem as TICs, con-
cordamos com Armstrong et al. (2005, p. 457, tradução livre), 
pois “embora, potencialmente, a lousa digital seja muito dife-
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rente de um quadro tradicional, não há garantia alguma de que 
esses potenciais serão utilizados em aula”. Assim, a postura dos 
participantes, independente dos recursos disponíveis, é que faz 
a diferença no processo dinâmico e humano da educação escolar.

Gostaríamos de salientar que não acreditamos ser a lousa 
digital a garantia de inovação e práticas mais eficazes ou, até 
mesmo, de maior engajamento e motivação dos docentes e edu-
candos. Estamos cônscios da singularidade de cada sala de aula 
e de que a identidade dos sujeitos é construída em interação, 
a partir dos valores e atitudes compartilhados. Confiamos, po-
rém, que essa discussão inicial pode ajudar na resposta a ques-
tões pontuais antes do uso pedagógico da lousa digital, como o 
que fazer com o dispositivo sem restringir a nova ferramenta 
apenas às funções do antigo quadro. Assim, partimos agora para 
algumas reflexões quanto à lousa eletrônica, envolvendo as po-
tencialidades e limitações identificadas no nosso contexto de 
atuação docente.

A lousa digital como ferramenta pedagógica

A educação escolar é constituída por eventos dinâmicos, que 
envolvem sujeitos diversos e acontecimentos sociais. O sistema 
educacional, diante disso, passa periodicamente por mudanças, 
uma vez que todos os participantes do processo escolar também 
são seres construídos histórica e socialmente. A escola, como 
órgão vivo da sociedade, experimenta, portanto, novos olhares 
a cada interação humana em micro e macro escalas.

O entendimento da formação humana como uma série de 
processos complexos amplia a compreensão do papel da escola, 
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reconhecendo nesta a urgência de discutir legitimidades, dife-
rentes modalidades de inclusão e diversidades. Essa formação 
cidadã é justificada pela compreensão de que os conhecimentos 
formais não dão conta de toda a complexidade das práticas so-
ciais existentes, as quais convocam os sujeitos a refletirem so-
bre a realidade que os cerca e as verdades (situacionais e tempo-
rárias) que os constituem. O trabalho com TICs pode participar 
de todas essas reflexões, uma vez que vivemos em uma época 
marcada pelo digital  em diferentes processos: econômicos, for-
mativos e até mesmo nos relacionais.

Lee (2001, p. 136, tradução livre) alerta que “a nova econo-
mia baseada no conhecimento exige recursos humanos que po-
dem perceber as mudanças nas tecnologias e utilizá-las”, e isso 
corrobora o papel da escola de oportunizar a reflexão quanto ao 
mundo e a respeito do papel dos educandos nessa nova rede de 
interações. Assim, percebemos que hoje existem demandas so-
ciais e políticas que sugerem a integração de novas tecnologias à 
escola, abordando o papel social desta na formação local e global. 
Observamos que embora exista uma preocupação no  uso de apa-
ratos modernos, faz-se mister entender como ocorre a utilização 
destes de modo crítico, reflexivo e pragmático; e é nesse âmbito 
que produzimos este trabalho, pois recorremos à nossa experiên-
cia para entender o diálogo entre teoria e práticas (im)possíveis.

Reafirmamos que não temos o objetivo de prescrever técnicas, 
condenar práticas ou usos pedagógicos, mas instilar nos profes-
sores o desejo de observar e refletir sobre o fazer docente assis-
tido pelas TICs e, como resultado disso, justificar a integração 
das ferramentas às aulas de línguas, com vistas, especialmente, a 
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responder a uma demanda contemporânea de reconhecer a im-
portância do universo digital. Partimos, agora, à reflexão quanto 
às potencialidades e limitações do uso da lousa eletrônica.

Potencialidades pedagógicas da lousa digital

Como sinalizamos outrora, não acreditamos que o mero fato 
de termos quaisquer elementos modernos à disposição de edu-
cadores e de alunos apresente ganhos à educação escolar. De 
modo similar, confiamos que o uso consciente e eficaz de dis-
positivos seja parte de um processo contínuo, gradual e forma-
tivo, tanto para os professores quanto para os estudantes. Esse 
processo, então, não pode estar restrito à descrição do que o 
dispositivo pode realizar, mas estar alinhado às demandas da 
sala de aula, à proposta político pedagógica e ao interesse dos 
sujeitos. O uso do dispositivo, portanto, demanda conhecer e 
refletir quanto ao relacionamento estabelecidos entre os sujei-
tos da comunidade escolar.

Conforme explicam Smith et al. (2005), o traço distintivo 
mais marcante da utilização da lousa eletrônica está na oportu-
nidade de interação direta com o conteúdo da tela, seja através 
do toque, do mouse, do teclado ou através de uma caneta ele-
trônica. Para Beauchamp e Parkinson (2005), a chance de mani-
pular a tela é a primeira tentativa de se promover o ensino mais 
interativo. Julgamos ser esse contato direto com a superfície 
da lousa eletrônica uma característica importante para imple-
mentação desta no espaço escolar. Na nossa prática docente, 
observamos que os alunos se sentem menos intimidades quan-
do podem interagir diretamente com a lousa.
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Slay et al. (2008, p. 1322, tradução livre) externam informa-
ções positivas quanto à integração desse equipamento digital 
às práticas educacionais ao revelarem que “professores relatam 
sobre a eficiência, flexibilidade, versatilidade da lousa digital e 
a oportunidade de acessar a conteúdos multimídias, bem como 
a capacidade de gerenciar a aula com maior facilidade usando 
esta lousa”. Percebemos que um dos pontos altos do disposi-
tivo está no uso  de recursos visuais. Contudo, esse recurso já 
podia ser encontrado em outros recursos, como o data show, 
por exemplo. A lousa nos permite acesso mais dinâmicos a esses 
recursos e a transição mais rápida de um exercício de compre-
ensão auditiva para um texto, por exemplo. Podemos abrir dife-
rentes páginas ao mesmo tempo e, literalmente, transitar entre 
os assuntos de forma mais dinâmica.

Precisamos pensar, também, na recepção dos alunos dian-
te da lousa eletrônica, uma vez que o uso de novas tecnologias 
objetiva, justamente, favorecer a construção de conhecimento 
entre os participantes da aula. Beauchamp e Parkinson (2005, p. 
99, tradução livre), comparando práticas de outrora com novas 
possibilidades de construção de saberes na sala de aula, a partir 
do uso da lousa digital, assinalam que

embora os professores sempre pedissem aos 
alunos para irem e escreverem no quadro, as op-
ções oferecidas pela lousa digital fazem esse tra-
balho muito mais variado. Até mesmo em exer-
cícios simples, como os de completar - daqueles 
que envolvem palavras ou símbolos a serem co-
locados em lacunas, nas orações -, é muito mais 
fácil de se monitorar.



113

Compreendemos que as diversas exposições a estímulos 
possibilitem captar a atenção de alunos, cujos interesses in-
cluem músicas, vídeos, imagens, jogos etc. Logo, confiamos que 
a inserção e o uso consciente e planejado de novos equipamen-
tos possa favorecer a motivação e, como resultado, fomentar 
o engajamento dos estudantes, tanto para aprender a respeito 
do conteúdo quanto para práticas colaborativas, compartilhan-
do valores e saberes. Sabemos que a aprendizagem de idiomas, 
dentro de uma perspectiva de educação linguística, está direta-
mente relacionada à interação humana; nesse sentido, os pro-
fessores podem trazer recursos mais dinâmicos para fomentar 
o debate entre os estudantes, oportunizando outras formas de 
interação além daquela entre o professor e o aluno.

É importante destacar nosso entendimento a respeito do 
uso da internet como sendo o maior diferencial e vantagem 
da lousa eletrônica sobre o quadro negro, considerando-se a 
oportunidade de acessar, visitar e interagir com fontes diversas 
de informação. Logo, em termos de uso pedagógico e prático, 
Beauchamp (2004, p. 339, tradução livre) afirma que “à medida 
que os professores ficam mais confiantes em explorar os 
recursos da internet, descobrem uma infinidade de mecanismos 
disponíveis – especialmente os sites da internet”. O uso da 
internet pode ser mais um dos elementos que convocam os 
alunos a serem coautores da aula, rompendo com uma educação 
escolar que promove a passividade dos estudantes.

Aos alunos, então, é oferecida a possibilidade de contribuir 
com conteúdos que julgam relevantes à aula, através do uso da 
rede mundial de computadores, agregando ao processo educa-
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cional valores do universo do qual são participantes. Segundo 
Armstrong et al. (2005, p. 456, tradução livre), “professores e 
alunos se relacionam dentro de uma cultura local de sala de 
aula, que é influenciada por fatores locais, nacionais e globais”. 
Como nossa escola é bastante diversa em termos sociais e tam-
bém culturais, é primordial a construção baseada na realidade 
dos sujeitos, assim como na interação entre eles para compre-
enderem que a diversidade existe em diferentes espaços e ní-
veis; ou seja, sempre há algo novo a ser aprendido.

Kirschner e Selinger (2003, p. 06, tradução livre) defendem 
que “multimídia e hipertexto dão aos estudantes acesso a novas 
formas de pensamento através de imagens dinâmicas, simula-
ções e modelos, e a internet fornece acesso a uma enorme va-
riedade de informações anteriormente inexploradas”. Obser-
vamos, assim, que a natureza multimidiática e hipertextual da 
lousa eletrônica, reforçada pela utilização da internet, oportu-
niza exposição a recursos que podem aumentar o interesse e 
engajamentos dos participantes pela aula, o que, segundo Smith 
et al. (2005), podem aprimorar a aprendizagem.

Prensky (2001, p. 04, tradução livre), ao discutir a partici-
pação da tecnologia na educação, explicita que “o ‘futuro’ con-
teúdo é em grande parte, mas não surpreendentemente, digital 
e tecnológico. Apesar de incluir software, hardware, robótica, 
nanotecnologia, genômica, etc, também inclui a ética, política, 
sociologia, línguas e outras coisas que os acompanham”. Vis-
lumbramos, assim, a urgência de se discutir amplamente a in-
tegração de TICs ao currículo escolar, de forma que não apenas 
se aprendam conteúdos ditos modernos, mas que se conserve  o 
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legado da humanidade, com vistas ao desenvolvimento de práti-
cas sociais mais condizentes com a contemporaneidade. Nesse 
sentido, aprender através do uso de novas tecnologias não sig-
nifica esquecer outras temáticas ou abordagens, mas se abrir à 
oportunidade de conhecê-las através de novos recursos.

Seria arriscado, talvez, achar que a implementação de tec-
nologia digital apresenta apenas resultados positivos, sem 
compreender o processo necessário de conhecimento da ferra-
menta, as indisponibilidades dos recursos, a falta de formação 
docente para uso de TICs etc. Beauchamp (2004, p. 331, tradu-
ção livre), por exemplo, sinaliza que “na fase inicial de transi-
ção, os professores, de modo predominante, usam a lousa di-
gital para escrever e desenhar, como se eles estivessem em um 
quadro branco/negro tradicional [...]”; e a fala do pesquisador 
nos alerta para não supervalorizarmos o artefato sem conside-
rarmos os sujeitos que dele se valem.

Com base na nossa experiência docente, apontaremos, a se-
guir, algumas limitações quanto ao uso do dispositivo observa-
das no nosso contexto de atuação.

Limitações no uso da lousa digital

Em alguns momentos, ao longo deste artigo, reiteramos a ideia 
de não supervalorizar as ferramentas tecnológicas, por melhor 
que estas possam aparentar ser. A educação escolar, por ser uma 
prática humana, requer que seu centro seja a relação entre os su-
jeitos participantes do processo escolar. Portanto, tentativas de 
considerar os elementos digitais como as melhores soluções para 
os desafios da escola podem resultar em frustração, uma vez que 
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há mudança de foco dos humanos para os elementos por eles 
concebidos. Acreditamos que este seja o maior desafio da inser-
ção de novas tecnologias: concentrar a atenção no que pode ser 
feito através delas e não nos dispositivos em si.

Reconhecemos, também, que como os elementos tecnológi-
cos não têm autonomia pedagógica, ou seja, precisam da inter-
ferência humana para os ligar, programar, adequar etc., surge 
como primeira urgência a necessidade de conscientização e 
formação para uso desses dispositivos. Em termos de forma-
ção docente, Dias (1999, p. 12) advoga que “as barreiras mais 
comuns incluem tempo, treinamento, recursos e apoio. Os pro-
fessores precisam de tempo para aprender como usar o hardwa-
re e software, tempo para o planejamento e tempo para colabo-
rar com outros professores”. Atualmente, já passamos da ideia 
de ‘treinamento’ para a concepção de formação, sendo que essa 
mudança não se reduz apenas ao termo, mas a compreensão de 
que o fazer docente está permeado por escolhas, por reflexões e 
pela produção humana em interação

Salientamos que a formação docente excede a construção de 
saberes nos espaços formais, como, por exemplo, a graduação. 
Sabemos que professores e alunos vem à escola com conheci-
mentos de outros espaços e, algumas vezes, já trazem consigo 
certa familiarização com diferentes recursos. Todavia, ainda 
parece estar bastante escasso o investimento na formação ins-
titucional dos educadores, desde os cursos de licenciaturas em 
línguas até ações de formação continuada no tocante ao uso de 
novas tecnologias (COSTA, 2014). É essa ausência na formação 
que resulta no uso de uma nova ferramenta para reproduzir ve-
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lhas práticas, como já pontuado.

Beauchamp e Parkinson (2005, p. 101, tradução livre) comen-
tam, otimistamente, que “a lousa digital permite aos professo-
res resolver tanto problemas simples quanto uma variedade de 
diferentes desafios e exibi-los fácil e rapidamente para diferen-
tes grupos”. A partir dessa informação, apontamos outro pro-
blema: o que fazer quando acontecer indisponibilidade do re-
curso? Por mais integrado que possa estar o plano de aula com 
o mundo tecnológico, sempre há a possibilidade de imprevistos, 
como falta de eletricidade, ausência de rede ou, até mesmo, ne-
cessidade de manutenção do equipamento. Logo, o professor 
deve desenvolver a capacidade de lecionar com ou sem a assis-
tência dessa ferramenta, uma vez que, como já defendemos, o 
centro da aula está nos sujeitos e não nos recursos.

Percebemos, na nossa prática docente, que há alunos que se 
sentem mais seguros quando o material de apoio é uma folha, 
livro, recurso tangível; e esses estudantes também precisam ser 
contemplados durante as aulas. Nossa experiência aponta para o 
fato de que os alunos entendem as TICs de forma diferente, assim 
como trazem consigo diferentes conceitos sobre o que significa ir 
à escola, por exemplo. Logo, o uso de recursos digitais não deve 
ser utilizado em uma tentativa mercadológica de incluir um ‘ar’ 
de modernidade à escola, mas de compreender a pluralidade de 
pensamentos acerca das inovações trazidas ao ambiente escolar.

Após a naturalização do uso da lousa eletrônica através da 
prática docente, outro desafio que emerge é o de manter os 
alunos motivados com o uso desse artefato, o qual já pode 
ter sido amplamente explorado pelos educadores e, como 
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consequência, apresentar poucas novidades (BEAUCHAMP; 
PARKINSON, 2005). Essa renovação do uso do dispositivo de-
manda boa dose de criatividade de docentes e de alunos, mas 
isso esbarra no pouco tempo destinado às aulas de línguas no 
currículo escolar brasileiro.

Apontamos igualmente o alto custo de aquisição da lousa 
digital como grande entrave na implementação desse recur-
so em muitas outras escolas. Hoje, no Brasil, não são todas 
as instituições que dispõem dessa tecnologia, pois ela requer 
investimento financeiro bem mais elevado que o quadro tradi-
cional. Portanto, a lousa eletrônica ainda não é uma ferramen-
ta disponível a todos.

Por fim, é importante destacar que nosso objetivo nesta sub-
seção não foi o de apontar falhas, desmerecer o artefato digital 
ou reduzir o interesse pela possível aquisição do dispositivo, mas 
estimular o senso crítico de educadores para os possíveis pro-
blemas e desafios advindos de elementos digitais, em especial, 
da lousa eletrônica. Todavia, ainda acreditamos que as vantagens 
na inserção do equipamento podem ser maiores que os desafios, 
pois tudo o que puder contribuir para a formação global dos es-
tudantes e professores deve ser inserido no ambiente escolar, 
considerando sempre a reflexão acerca do processo educacional.

Considerações finais

A presença das novas tecnologias sugere um sistema educa-
cional que considera a importância de se integrar ferramentas 
capazes de promover, democrática e efetivamente, a construção 
de saberes, considerando a pluralidade social existente. Neste 
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artigo, buscamos discutir a lousa digital adotada como ferra-
menta pedagógica, através da discussão sobre as potencialida-
des e as restrições que a inserção do equipamento pode resultar.

Reiteramos que existe uma diferença significativa entre 
possuir o aparato digital e saber como o usar, crítica e peda-
gogicamente, de modo que justifique o porquê de integrá-lo 
às práticas educacionais escolares. Além disso, pontuamos a 
urgência de se pensar nos impactos que o uso consciente pode 
apresentar na formação docente e na motivação dos estudan-
tes no processo educacional.

Acreditamos que novos estudos possam contribuir para en-
tender a identidade docente daqueles profissionais que utili-
zam, com frequência, a lousa eletrônica nas suas práticas e as 
alterações e demandas que esse artefato possa ocasionar, tanto 
no sujeito educador quanto na recepção dos alunos. Além disso, 
emerge a possibilidade de investigação do perfil e da filosofia 
das escolas que adquirem a lousa digital e os desdobramentos 
dessa implementação. Outrossim, percebemos a possibilidade 
de novas pesquisas que investiguem quais grupos sociais são al-
cançados e privilegiados com a inserção dessa lousa eletrônica.
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ABSTRACT

In this presentation we will discuss the teaching of language 
as a process through which linguistic and culture flow via social 
networks, following certain paths, pervading national structu-
res and communities. The linguistic flows include distinct lan-
guages, their varieties and uses, whereas cultural flows include 
verbal and nonverbal cultures. In this context, the literatures 
of the English language also flow, free of territorial barriers and 
are an important tool in language teaching and learning. Within 
this theoretical view, we thus propose didactic practices based 
on various literary genres (KRAMSCH, 1993; RISAGER, 2007; 
MATOS, 2012).

RESUMO

Nesta exposição, discutiremos o ensino de línguas como par-
te de um processo em que práticas linguísticas e culturais fluem 
através de redes sociais, seguindo caminhos próprios, perpas-
sando estruturas e comunidades nacionais. Os fluxos linguísti-
cos incluem as línguas distintas, as suas variedades e seus usos, 
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já os fluxos culturais incluem as culturas tanto verbais quanto 
não verbais. Neste contexto, as literaturas em língua inglesa 
também fluem, livres de barreiras territoriais, continuamente, 
se configurando como uma importante ferramenta no ensino 
e aprendizagem. Assim, iremos sugerir reflexões e propostas 
didáticas baseadas em diversos gêneros literários (KRAMSCH, 
1993; RISAGER, 2007; MATOS, 2012).

PALAVRAS-CHAVE: fluxos linguístico-culturais; literatura; 
ensino de línguas.

Introdução

Há inúmeros argumentos a favor do uso de textos literários 
na sala de aula de língua adicional. Este trabalho parte de uma 
perspectiva intercultural (KRAMSCH, 1993; RISAGER, 2007; 
MATOS, 2012) em relação ao ensino de línguas, entendendo a 
literatura como uma das ferramentas para ensinar não apenas 
gramática e vocabulário, mas também promover discussões 
acerca das culturas que se expressam através da língua alvo.

Em primeiro lugar, literatura é língua em uso, já que o texto 
literário permite ao leitor o contato com usos específicos e 
particulares da língua alvo (KRAMSCH, 1993, p. 131). Em se-
gundo lugar, a literatura é importante no ensino de línguas 
estrangeiras porque,

à medida que os leitores se apercebem que 
produtos, valores e crenças correspondem a 
construções sociais e culturais e que as dife-
renças culturais provêm dos diferentes modos 
como diferentes culturas representam a realida-



124

de, tornam-se intérpretes e leitores mais compe-
tentes do mundo fascinante e problemático em 
que vivemos. (MATOS, 2014, p. 44)

Em outras palavras, os textos literários possibilitam aos lei-
tores uma construção de uma realidade diversa da construída 
por meio de textos de informação e outros gêneros textuais 
não- ficcionais, uma realidade composta por “um mundo de va-
lores e padrões históricos e de imaginação coletiva que consti-
tuem a memória de um povo ou de uma comunidade linguísti-
ca” (KRAMSCH, 1993, p.175). Nesse contexto, o texto literário 
se solidifica enquanto um relevante material para o ensino e 
aprendizagem de línguas ao passo que possibilita uma práti-
ca docente para além do ensino de estruturas, desenvolvendo 
habilidades e competências interculturais no aprendiz de lín-
guas (CORBETT, 2003). Ao usarmos o termo “texto literário” 
neste trabalho, nos baseamos em um conceito não-hierárquico 
do termo, nos inspirando na tradição dos Estudos Culturais 
(HALL, 1997; FLEMING, 2007). Como consequência desta es-
colha, não distinguimos entre textos que fazem parte do câ-
none literário e textos fora do cânone, abarcando em nossa 
prática docente tanto textos escritos por escritores renomados 
de língua inglesa, como Shakespeare, até escritos de autores 
marginalizados ou pouco estudados no meio acadêmico, como 
textos considerados de massa.

Usando o conceito de languaculture (AGAR, 1994; RISAGER, 
2006, 2007), constata- se que o texto literário e a languaculture 
são primordialmente interconectados, pois ela estuda os “vá-
rios tipos de significado embutidos na e produzidos pela língua” 
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(RISAGER, 2007, p. 172). Ao se tornar proficiente em uma lín-
gua alvo, inevitavelmente, é preciso se tornar proficiente em vá-
rias das languacultures daquela língua. A escolha das languacul-
tures depende dos interesses e das vivências de cada aprendiz. A 
leitura do texto literário oferece um leque grande de assuntos e 
de usos da língua que podem ajudar o aprendiz a se identificar 
com a língua alvo e apropriar esta língua, também, para sua ex-
pressão individual, a sua languaculture.

O termo, cunhado por Michael Agar em seu livro Language 
Shock: Understanding the Culture of Conversation (1994), é utili-
zado para expressar a ideia de que língua e cultura são elemen-
tos intrinsicamente conectados na linguagem humana. Risager 
(2006, p. 112), citando Agar (1994, p.28) afirma,

o termo languaculture, portanto, enfatiza 
duas relações, ‘a língua em languaculture é sobre 
o discurso, não apenas palavras e frases. E a 
cultura em languaculture é sobre os significados, 
mas que vão bem além do que o dicionário e a 
gramática tem a oferecer’.

Risager (2007, p. 172) sugere que se distingam três dimen-
sões na languaculture, a dimensão semântica e pragmática, a 
dimensão poética, a dimensão identitária. É possível consta-
tar que o texto literário incorpora as três dimensões, isto é, as 
questões de compreensão da semântica e do uso pragmático 
ou gramatical da língua, a criatividade da língua ao usar figu-
ras de linguagem, rimas, ritmos diferentes na dimensão poéti-
ca e a expressão do indivíduo ao usar a língua para expressar a 
sua realidade histórica-cultural na dimensão identitária. Dessa 
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forma, o leitor/estudante, ao trabalhar com um texto literário, 
tem a possibilidade de entrar em contato com novos horizontes 
de uso criativo da língua alvo saindo do padrão normatizante  
apresentado, frequentemente, em livros didáticos.

Além disso, o texto literário pode ser um catalisador de 
transformação. Como explica Matos (2012, p. 39), “à medida 
que o leitor caminha pelo texto, sua identidade pode se revelar 
possibilitando o autoconhecimento que é um passo principal na 
construção da interculturalidade desde que o leitor incorpore 
e aceite novas experiências”. À vista disso, a leitura do texto 
literário oferece uma maneira de experimentar, de forma indi-
reta, outras identidades, em situações alheias àquelas da vida do 
leitor “pelo poder das experiências imaginadas e vividas pelos 
personagens no texto” (MATOS, 2012, p. 41).

Dessa forma, o texto literário em sala de aula de língua pode 
ser trabalhado em termos de vocabulário e gramática (a di-
mensão semântica e pragmática), em termos da criatividade 
da língua (a dimensão poética) e em termos da discussão do 
autoconhecimento e do conhecimento do outro (a dimensão 
identitária). A seguir, discutiremos o planejamento de uma aula 
e forneceremos exemplos de usos de textos literários em aula 
de língua adicional.

O planejamento de uma aula em língua estrangeira com textos 
literários

Ao se planejar trabalhar com textos literários na sala de aula 
de língua estrangeira, o professor deve estar atento a alguns 
cuidados a fim de que o texto sirva como um motivador para a 
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aprendizagem e para que o processo de compreensão seja dado 
de forma efetiva. Por isto, conforme atestam Aebersold e Field 
(1997, p.63), o objetivo não deve ser o de fazer os alunos es-
tudarem literatura, mas sim de “planejar aulas voltadas para os 
textos literários, a começar por estabelecer objetivos que irão 
focar o aprendizado da língua”.

Saber definir o nível linguístico do grupo a ser trabalhado é 
primordial. Em seguida, deve-se analisar qual o gênero que será 
trabalhado, se poemas, contos, peças teatrais, fábulas, roman-
ces, etc. Após a escolha do gênero e do texto específico, o pro-
fessor pode tentar responder a alguns questionamentos durante 
o planejamento das atividades, tais como: 1) O texto apresenta 
muitas palavras que os alunos possam desconhecer? 2) Quais 
tempos verbais prevalecem nele? 3) Quais tipos de atividades 
posso promover com o intuito de auxiliá-los na compreensão 
do texto (atividades de pré-leitura, pós-leitura, atividades para 
serem realizadas durante a leitura)?

As atividades de pré-leitura são aquelas que levam os alunos 
a ativar o conhecimento prévio (SINGHAL, 2006; MOTTA-RO-
TH, 2008), que apresentam vocábulos que estão presentes no 
texto a ser trabalhado e que os alunos possam desconhecer, ou 
ainda, atividades que possibilitam a eles fazer inferências sobre 
o texto (BRUM, 2017). Já as atividades de leitura, envolvem ati-
vidades de skimming (que é quando o leitor faz uma rápida leitu-
ra do texto com o intuito de captar a ideia principal) e scanning 
(que é quando ele faz uma leitura mais minuciosa em busca de 
informações específicas). É também durante o processo de leitu-
ra que o leitor é motivado a reconhecer o significado produzido 
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pelos diferentes elementos lexicais e gramaticais, e, identificar 
as características principais de cada gênero (MOTTA-ROTH, 
2008). As atividades de pós-leitura, por sua vez, possibilitam ao 
leitor um engajamento nas discussões (MOTTA-ROTH, 2008), 
emitindo seu ponto de vista e refletindo sobre as similaridades 
e distinções com a sua vivência.

Utilizando os termos propostos Risager (2007) afirma que, 
ao se trabalhar com o texto literário em sala de aula, o profes-
sor deve se atentar para o desenvolvimento de atividades que 
promovam e facilitem a leitura do texto para que o aluno possa 
compreender a languaculture da obra literária em suas três di-
mensões. Afinal, se os aprendizes não conseguem entender o 
que acontece no texto, dificilmente conseguirão passar da di-
mensão semântica-pragmática do texto para adentrar as suas 
dimensões identitárias e poéticas; e ao não compreender as di-
mensões identitárias e poéticas, a sua própria compreensão da 
dimensão semântica-pragmática se compromete e se limita.

Quando o texto escolhido, apresentar muitas palavras novas, 
uma boa alternativa é o professor elaborar atividades de pré-lei-
tura para dar ênfase nesse vocabulário que ainda é desconheci-
do por grande parte dos alunos, por exemplo, solicitando a eles 
que associem palavras com imagens, pedir para que procurem 
no dicionário o significado de uma palavra e  em seguida, para 
que elaborem frases com elas. A proposta de trabalhar os vocá-
bulos com os alunos antes da leitura do texto, é para que eles 
se sintam familiarizados com as palavras ou expressões idiomá-
ticas que encontrarão no texto, facilitando desse modo, a com-
preensão textual.



129

Além de verificar os vocábulos que os alunos possam desco-
nhecer, o professor deve estar atento ao tempo verbal que mais 
aparece no texto literário, pois isto irá auxiliar o seu planeja-
mento didático. Feita a análise do tempo verbal recorrente, o 
professor pode analisar, se será necessário fazer uma exposição 
gramatical aos alunos antes da leitura do texto, ou ainda, se irá 
aproveitar o contato dos alunos com esse tempo verbal presen-
te no texto literário para, através dos exemplos expostos, pe-
dir que façam inferências a partir deles, utilizando-se assim  de 
uma abordagem indutiva (LARSEN-FREEMAN, 2001). Não se 
deve nesse estágio de preparação da aula, pensar que o ensino 
da literatura na sala de aula de língua adicional reduz o texto 
literário a uma simples ferramenta de ensino de gramática, de 
vocabulário e de tempos verbais. O que se pretende neste está-
gio da aula, de fato, é preparar o aluno para que ele possa inte-
ragir com a obra literária proposta pelo professor sem que ele 
fique preso em dificuldades decorrentes do uso da linguagem do 
texto. Portanto há a necessidade de se preparar cuidadosamen-
te a lição com o texto literário: deve-se pensar não somente na 
escolha do texto, mas como o texto deve ser ensinado.

É sabido que fatores como carga horária reduzida da discipli-
na e turma com nível linguístico bem heterogêneo dificultam, 
ou muitas vezes, até impossibilitam o uso de uma obra literária 
completa com os alunos, tais como romances e peças teatrais. 
Esse fato, porém, não impede que o professor escolha trechos 
dessas obras literárias ou ainda gêneros mais curtos como poe-
mas, contos ou fábulas. Para Collie e Slater (1987), o professor, 
ao selecionar os trechos das obras literárias, deve: 1) verificar se 
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são interessantes e se possível, se são próximos aos interesses 
dos alunos; 2) analisar se o trecho revela uma parte importante 
da história que é apresentada na obra como um todo; e, 3) certi-
ficar-se que o trecho escolhido permite ao professor desenvol-
ver uma variedade de atividades em sala de aula.

Relatado alguns cuidados que o professor deve se atentar du-
rante a etapa do planejamento, passaremos agora a sugestões de 
atividades e dinâmicas que podem ser aplicadas em turmas de 
nível básico, intermediário e avançado.

Sugestões de atividades e dinâmicas – nível básico

É possível lançar mão de textos literários para se ensinar lín-
guas adicionais mesmo em turmas cujo nível linguístico seja bá-
sico. Para isso, faz-se necessário que o professor opte por textos 
curtos, com linguagem simples e, se possível, textos que sejam 
ilustrados, pois as ilustrações podem auxiliar os aprendizes na 
compreensão.

Fábulas, poemas e contos de fada são exemplos de gêneros 
que podem ser trabalhados com esses grupos. Faremos uma 
breve explicação sobre algumas dinâmicas que o professor pode 
fazer uso em sua sala de língua estrangeira para trabalhar com 
esses gêneros.

1. Surprise poem

O professor seleciona cinco poemas diferentes para ser tra-
balhado em uma turma. Antes mesmo dos alunos entrarem em 
sala, o professor utiliza uma fita crepe para colar cada poema 
debaixo da carteira dos alunos. Quando os aprendizes entram 
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na sala de aula são avisados de que há um ‘presente’ para eles 
debaixo da carteira. Posteriormente, eles são alertados de que 
há cinco poemas distintos em sala e que eles devem circular na 
sala em busca de colegas que tenham o mesmo poema, para que 
formem grupos e trabalhem em equipe.

Pode-se pedir para que cada grupo faça a interpretação de seu 
poema e em seguida compartilhe com os demais colegas da sala.

2. Creating your own poem

Após discutir algum poema com os alunos é possível solicitar 
aos alunos que utilizem sua imaginação e que criem um poema 
a partir do poema trabalhado. Essa produção textual é uma boa 
oportunidade para os alunos expressarem seus sentimentos e 
suas vivências. O professor pode ainda aproveitar para incenti-
var o uso do dicionário, estimulando-os a procurar por palavras 
que eles queiram usar, mas que ainda desconhecem. Em segui-
da, podem ilustrar o poema.

3. Being a character

Em turmas infantis, o professor pode trabalhar os persona-
gens principais da história, entregando um handout para cada 
aluno que contenha uma imagem de cada personagem da histó-
ria e pedir para colorirem o personagem. Em seguida, o profes-
sor entrega um palitinho de picolé para que cada criança possa 
criar seu próprio palitoche. O professor conta a história em voz 
alta e os alunos devem levantar o seu palitoche ao ouvir o nome 
do seu personagem.

Outra alternativa é possibilitar aos alunos a criação de más-
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caras com os personagens principais. Usando a história Chapeu-
zinho Vermelho pode-se criar máscaras do Lobo Mau, da Cha-
peuzinho Vermelho, da sua Mãe, da Vovozinha e do Caçador. 
Em seguida, o professor divide a sala em grupos, de forma a 
contemplar todos os personagens principais, e solicita para que 
façam uma encenação da história. O docente pode aproveitar 
a atividade para auxiliar os aprendizes quanto à entonação das 
frases e até mesmo no desenvolvimento da linguagem corporal 
em termos de expressões faciais e gestos.

4. Creating another end to the story

Contos de fadas que os alunos já têm conhecimento na sua 
língua materna podem também ser utilizados na aula da língua 
alvo. Para isso, o professor pode contar uma parte da história 
na língua alvo para os alunos e, em seguida, pedir para que eles 
criem um novo fim para a história, diferente daquele que co-
nhecem na língua portuguesa. Esse final diferente para a his-
tória pode ser criado sob o ponto de vista de um determinado 
personagem, ou ainda, incluindo personagens de outros contos 
de fadas.

5. English Box

A English box pode ser utilizada com o intuito de trabalhar 
ou reforçar vocabulário com uma turma. O professor seleciona 
um texto literário que os alunos possivelmente já têm conheci-
mento na sua língua materna, tais como Branca de Neve, Alice no 
País das Maravilhas, Pinóquio, e, seleciona algumas imagens para 
colocar dentro da English Box que remete a história a ser traba-
lhada. No caso da Branca de Neve, o professor pode selecionar 
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imagens de uma rainha, de um espelho, da Branca de Neve, uma 
maçã, de um caçador, de uma caixa, de um coração e imagens 
dos Setes Anões.

Após escolhida as imagens, o professor solicita aos alunos 
que façam um círculo, pois irá colocar uma música e eles deve-
rão passar a caixa para o colega do lado. Quando a música parar, 
o aluno deve retirar uma imagem da English Box, dizer a que se 
refere em inglês. Os alunos devem ser informados que todas 
essas imagens se referem a uma história que será trabalhada no 
dia, e as imagens que encontrarão dentro dela servirão como 
dicas para que eles possam tentar descobrir o nome da história. 
A caixa continua passando pela sala, até que as imagens acabem 
ou então até que um aluno consiga descobrir o nome da história.

Como o nível dos alunos é básico, pode acontecer de al-
gum deles não saber dizer uma determinada palavra em inglês. 
Sendo assim, o professor pode permitir ao aluno que solicite 
a ajuda dos demais colegas para tentar auxiliá-lo a responder. 
À medida que os alunos forem falando as palavras, o professor 
pode ir escrevendo-as no quadro, pois assim, os alunos já vão se 
familiarizando com as palavras que irão encontrar na história a 
ser trabalhada.

Sugestões de atividades e dinâmicas – nível intermediário

As mesmas sugestões de dinâmicas e gêneros que foram 
apresentados anteriormente para ser trabalhados com turmas 
do nível básico, podem também ser aplicadas em turmas do 
nível intermediário. Turmas com um pouco mais de conheci-
mento linguístico, no entanto, possibilitam ao professor que 
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se trabalhe outros gêneros literários como contos, tirinhas e 
trechos de peças teatrais.

Seguem algumas sugestões de dinâmicas a serem trabalha-
das em turmas com nível intermediário.

1. Hot potato

Quando o professor desejar trabalhar vocábulos em uma ati-
vidade de pré-leitura, por exemplo, ele pode selecionar um alu-
no da sala e pedir para que este sente em uma cadeira de frente 
para os demais colegas da sala, mas de costas para o quadro. O 
professor escreve no quadro uma palavra e os alunos que estão 
de frente para o quadro devem dar o maior número de dicas 
possíveis para esse aluno que está sentado, buscando assim, que 
ele adivinhe a palavra. Pode-se dar brindes como chocolates ou 
balas para cada aluno que conseguir acertar a palavra como for-
ma de incentivar a participação deles.

2. Putting the text in order

O professor pode selecionar um trecho de uma peça teatral 
ou até mesmo um conto, recortá-lo em partes e colocar as par-
tes em um envelope. Feito isso, o professor divide a sala em 
grupos e dá a cada grupo um envelope para que possam ler a 
história e colocá-la em ordem. O grupo que conseguir montar 
primeiro a história e na ordem correta, ganha um brinde.

Tal atividade é interessante, visto que possibilita aos alunos 
o trabalho em equipe e ainda a oportunidade de identificar e 
analisar os marcadores discursivos presentes no texto que são 
responsáveis por estabelecer a coerência e coesão.
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3. Creating lines for a comic strip

O professor seleciona alguma tirinha para ser trabalhada 
com a turma, apaga as falas com uma fita corretiva e entrega 
uma folha para os alunos apenas com as imagens e com os ba-
lões em branco. Pede-se então para que criem as falas para as 
tirinhas e em seguida para que compartilhem o seu texto com 
o colega ao lado. Para finalizar, o professor entrega aos alunos 
a história original e eles devem comparar com a sua criação, 
analisando se houve alguma similaridade com o texto original.

O professor pode aproveitar as produções da turma para fo-
calizar os efeitos de sentido decorrente do uso da pontuação e 
investigar, juntamente com os alunos, se assim como no texto 
original, eles conseguiram estabelecer relações de continuidade 
temática entre os quadrinhos.

4. Magic Box

Outra atividade que pode ser utilizada tanto para ensinar o 
vocabulário mais difícil tanto para revisar as palavras do texto 
após a leitura é a atividade da caixa mágica. Para  esta atividade, 
o professor apresenta uma caixa e explica para os alunos que 
dentro da caixa existem tirinhas. Em cada tirinha deverá estar 
escrito uma das palavras que o professor deseja ensinar ou revi-
sar. Depois, o professor pede para que algum aluno voluntário 
se levante e pegue uma das tirinhas dentro da caixa. O aluno 
deve dar dicas para a turma e a turma deve adivinhar a pala-
vra escrita na tira. Dependendo do nível linguístico e do ritmo 
da turma, é aconselhado dividir a turma em grupos e pedir a 
participação de dois voluntários ao invés de um, assim,  uma 
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atividade simples pode se tornar uma competição motivadora e 
os alunos conseguem aprender o vocabulário necessário para a 
discussão e a leitura do texto literário.

5. Judging the book by the cover

Como discutido anteriormente, atividades de preparação 
para a leitura são importantes para contextualizar o texto lite-
rário e familiarizar o leitor com o conteúdo cultural abordado 
na obra literária. Uma das maneiras de instigar o interesse dos 
alunos é trabalhar com a capa do livro literário antes da leitura 
ou com imagens que denotem algumas das ações e eventos que 
aconteçam no poema ou no conto.

Dessa forma, o professor, neste exercício, deve mostrar a capa 
do livro literário escolhido ou algumas imagens previamente se-
lecionadas para os seus alunos e pedir para que eles discutam 
em pares (ou escrevam alguma atividade escrita) a fim de tentar 
descobrir qual é a história do livro ou do conto. Após uma breve 
discussão, a turma divide as suas opiniões sobre a história e lê a 
obra literária para descobrir se estavam certos ou errados.

Após a leitura da obra literária, o professor pode pedir para 
que alunos busquem fotos na internet ou desenhem uma capa 
para a obra literária que represente as suas interpretações do 
que acontece no texto.

Sugestões de atividades e dinâmicas – nível avançado

Em turmas com nível linguístico avançado, o professor pode 
trabalhar com poemas, nesse caso, escolhendo aqueles que pos-
suem temas mais complexos para serem discutidos em sala de 
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aula; e ainda, pode selecionar contos, romances e peças teatrais.

Apresentaremos algumas sugestões de atividades e dinâmicas 
para serem aplicadas em turmas com nível linguístico avançado.

1. Mixing the literary text and a movie

Atualmente, é possível encontramos diversas adaptações de 
obras literárias em forma de filmes ou seriados. Nesse caso, o 
professor pode incluir em seu planejamento os dois gêneros, o 
literário e o fílmico, na aula de língua estrangeira. Pode-se apro-
veitar para chamar a atenção dos discentes para questões como 
ressignificações da obra literária, sobre a descrição dos perso-
nagens e sobre as questões culturais presentes ali.

Em muitos filmes e seriados encontramos alguns persona-
gens declamando poemas ou até mesmo fazendo referências ex-
plícitas de determinada obra literária. The Simpsons, por exem-
plo, possui um episódio intitulado, The Treehouse of Horror, cujo 
tema central é o Halloween (1990). Nele, Homer Simpson, um 
dos personagens principais, aparece declamando o poema The 
Raven, de Edgar Allan Poe. Já no filme Quatro casamentos e um fu-
neral (1994), um dos personagens principais aparece declaman-
do o poema Funeral Blues, de W. H. D. Auden, no funeral do seu 
amado. Sendo assim, o professor pode apresentar o trecho do 
filme ou do seriado como uma atividade a ser realizada com os 
alunos antes da leitura do texto na íntegra. Em seguida, pode-se 
aproveitar para discutir sobre o contexto no qual os textos lite-
rários aparecem no texto fílmico, e ainda estabelecer uma com-
paração com o momento em que a obra literária foi produzida. É 
possível ainda discutir sobre os sentimentos que o texto fílmico 
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e o literário despertam no leitor ou espectador, e sobre as ex-
pressões idiomáticas e culturais relacionadas à morte.

2. Seminar

O professor pode selecionar temas ou tópicos relevantes 
que aparecem nos contos ou nas peças teatrais, dividir a sala 
em grupos e pedir para que cada grupo fique responsável por 
conduzir as discussões daquele tema ou tópico. É interessante 
avisar aos alunos que mesmo que determinado aluno não seja 
um integrante do grupo, ele tem total liberdade para contribuir 
com as discussões apontando questões, trechos que um grupo 
pode ter esquecido de mencionar durante a apresentação.

Pode-se pedir também aos discentes para que façam compa-
rações com outros contos ou peças teatrais que eles já tenham 
lido e redijam um texto argumentativo ao professor explicitan-
do as semelhanças e diferenças entre as obras.

3. Creating discussion questions

Outra maneira interessante de se trabalhar com textos lite-
rários em sala de aula de língua adicional é pedir para que os 
alunos se organizem em grupos pequenos e depois orientá-los a 
criar perguntas de compreensão textual para que os outros gru-
pos respondam. Assim, cada grupo precisa se articular para criar 
questões interessantes e que incentivem o debate, discutindo 
o texto enquanto criam as perguntas. Esse exercício empodera 
os alunos, dando-lhes voz e legitimizando as suas leituras e as 
suas dúvidas. Os alunos deixam de ler porque o professor irá 
julgá-los em suas leituras e começam a se engajar com o texto 
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porque sabem que os colegas estão interessados em saber o que 
os seus companheiros de classe acharam sobre o texto.

4. Essay writing

A literatura na sala de aula de língua adicional em nível avan-
çado também possibilita o desenvolvimento da habilidade escri-
ta. Tradicionalmente, é comum que os alunos escrevam ensaios 
acadêmicos (essays) na língua alvo respondendo à uma pergunta 
proposta pelo professor, ou até mesmo por outros alunos (item 
5.3) acerca do texto literário; contudo, o texto literário abre 
um leque de opções de escrita em sala de aula irrestritos aos 
gêneros acadêmicos. Os alunos podem, por exemplo, escrever 
e-mails contando a história de um conto ou de um romance que 
eles leram na sala de aula, redigir posts de Facebook sobre algum 
personagem marcante de algum romance, compartilhar poemas 
e compor respostas para a poesia lida em sala, e até escrever um 
blog ou de uma releitura literária de algum livro lido em sala.

5. Tourism in the Caribbean and in Africa

Uma das outras vantagens de se trabalhar com textos literá-
rios a partir de uma perspectiva intercultural é a possibilidade 
de incluir obras de diversos gêneros textuais e de diversas tradi-
ções literárias no currículo da disciplina. Nesse contexto, a sala 
de aula de língua adicional se torna também a sala de aula de 
languacultures diversas, comtemplando as culturas norte- ame-
ricanas e europeias, mas também as culturas de outros povos 
que utilizam a língua alvo nos continentes africano, asiático, na 
América do Sul e no Caribe. Uma das atividades que pode ser 
feita para introduzir os alunos às languacultures destes lugares 
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é pedir para que, antes da leitura do texto literário, os alunos se 
tornem pequenos agentes de viagem. Nessa atividade, os alunos 
devem fazer uma pesquisa extensa sobre o local onde a obra 
literária está situada e criar um mini-roteiro de viagem para o 
lugar do texto. Assim, os alunos são expostos à fotografias do 
lugar, à história do país no qual a obra está situação e até aos 
sites de hotéis e de companhias áreas no pais de destino. O pro-
fessor pode ir mais a fundo nessa atividade e apresentar para 
os alunos músicas e vídeos para que os alunos também tenham 
contato com algumas das variedades linguísticas presentes no 
texto literário, não só preparando o aprendiz para a leitura que 
está por vir, mas já o engajando com as dimensões identitárias e 
poéticas da languaculture do texto alvo.

6. Usando as novas tecnologias

Outro aspecto importante que não deve ser ignorado na sala 
de aula intercultural de línguas estrangeiras e no ensino de tex-
tos literários é o recorrente uso das novas tecnologias e das re-
des sociais para o ensino e a aprendizagem. Para o professor 
escolher quais tecnologias são apropriadas para ser usadas em 
sala de aula, ele deve se inteirar das características e diferenças 
entre os Sistemas de Gerenciamento de Aprendizado (STA) e as 
Tecnologias Abertas (TA). O primeiro se refere a sistemas que 
ao gerenciar o sistema de aprendizagem apresentam a oportu-
nidade de, no mesmo local, postar vídeos, ter discussões em 
grupo, postar tarefas para os alunos, avaliar individualmente 
cada aluno e manter um registro das notas dos alunos. Estas 
tecnologias são fechadas, já que somente as pessoas incluídas 
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pelo/a professor/a podem participar. Dessa maneira, a privaci-
dade do aluno, as suas opiniões e as participações nas discus-
sões são preservadas de um olhar público. O uso dos STA une as 
atividades de sala de aula com atividades em grupo extra sala. 
Dessa maneira, é possível preparar o aluno para a leitura do tex-
to literário por meio de vídeos ou pequenas discussões no STA 
antes da aula com o professor, como também continuar ativida-
des sobre o texto após a aula presencial (ANDRADE, 2015). O 
uso do STA ajuda o aluno a se manter conectado com a turma 
e com o professor e a língua alvo fora dos horários presenciais. 
Além disso, o professor pode receber os ensaios ou outras ta-
refas por meio do STA e corrigi-los online e devolvê-los com 
comentários e nota sem a necessidade do uso do papel. Existem 
STAs que são grátis como, por exemplo, Edmodo e Schoology, 
entre outros (FENTON, 2018).

As TAs são as tecnologias cujos participantes não se restrin-
gem, necessariamente, ao grupo da sala de aula. São tecnologias 
que não são pagos e com as quais os alunos têm familiaridade, 
como Facebook, Youtube, Instagram entre outras. Considerando 
a necessidade de inserir os nossos alunos também aos contextos 
virtuais onde as languacultures na língua alvo são apresentadas e 
debatidas, o uso de literatura na sala de língua, particularmente 
o uso de poemas, pode ser um instrumento para o debate, o 
uso e ensino através das redes sociais. Em diversas redes sociais 
gratuitas é possível, por exemplo, criar um grupo de discussão 
de poesia online ou até mesmo um clube do livre (book club) 
onde os alunos podem discutir uma obra literária. Uma ativi-
dade possível para se trabalhar em sala de aula começaria com 
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o professor entregando a cada aluno um poema diferente. Os 
poemas podem refletir um tema previamente discutido em sala 
de aula, indo desde temas como amor, amizade e dinheiro até 
tópicos críticos como violência, colonialismo e racismo. Depois 
de receber o poema do professor, o aluno deve encontrar algu-
ma foto ou imagem que reflete o que acontece no poema ou que 
se relaciona com o poema de uma forma peculiar. Escolhida a 
imagem, o aluno deve postá-la em alguma rede social e algum 
colega de sala deve ler o poema postado, analisá-lo e escrever 
um comentário interessante sobre o poema na rede social do 
colega. As atividades realizadas nesses espaços virtuais podem 
ou não ser corrigidas e avaliadas. Caso a tarefa seja avaliativa, 
o aluno pode imprimir o seu texto para que o professor faça as 
correções do seu post, ou então, caso o professor tenha criado 
um grupo da turma na rede social escolhida, o professor pode 
corrigir o texto e devolvê-lo em inbox ou via e-mail para que as 
correções necessárias sejam feitas e o post possa ser republica-
do levando em consideração os apontamentos do professor. Se 
o professor escolher não avaliar as atividades nas redes sociais 
e decidir não as considerar parte da nota, o uso de poemas nas 
redes sociais ainda serve como uma prática intercultural, visto 
que é possível não somente inserir o uso de diferentes tecnolo-
gias na sala de aula e no aprendizado, mas também aprimorar as 
habilidades de leitura, interpretação e escrita da turma.

Considerações finais

Neste trabalho nós apresentamos algumas ideias práticas para 
professores de línguas para auxiliá-los a inserir o texto literário 
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em suas salas de aula. Primeiramente apresentamos algumas 
das perspectivas teóricas que informam a nossa prática docente 
(KRAMSCH, 1993; RISAGER, 2007; MATOS, 2012), depois pros-
seguimos expondo algumas das preocupações que um professor 
deve ter ao selecionar o texto literário ideal para a sua turma e 
concluímos propondo sugestões de atividades e dinâmicas que 
podem ser utilizadas para trabalhar com a literatura na sala de 
aula de língua adicional através de uma perspectiva intercultural.

Na introdução também discutimos o conceito de languacul-
ture e a relação entre o ensino e a aprendizagem da literatura 
na língua alvo com as três dimensões da languaculture (semân-
tico-pragmática, identitária, poética). Logo após, delimitamos 
as escolhas dos textos literários que devem ser utilizados em 
sala de aula de língua adicional a partir de um ponto de vista 
influenciado pelos estudos culturais, entendendo a relevância 
de textos canônicos assim como a dos textos não canônicos na 
formação discente.

Quanto à terceira parte deste trabalho, ela foi dividida em 
três partes, se propondo a compartilhar algumas das atividades 
que podem ser utilizadas nos níveis básicos, nos níveis interme-
diários e nos níveis avançados. É importante lembrar que as ati-
vidades apresentadas, apesar de terem sido divididas em níveis, 
foram apenas recomendadas para os níveis sugeridos.

Assim sendo, esperamos também que as atividades tenham 
apresentado uma grande variedade de ideias para que o nosso 
leitor, assim, esperamos que as dinâmicas sugerias possam ser 
utilizadas como melhor convir o nosso leitor e a sua sala de aula.

Por fim, concluímos este trabalho deixando o convite para 
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que mais professores possam se interessar na inclusão da litera-
tura na sala de línguas como uma forma de ensinar languacultu-
res e de promover a leitura e discussão de obras literárias.
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THE LINGUISTIC AND CULTURAL FLOWS OF THE EFL 
LITERATURE CLASS

Dilys Karen Rees (UFG)

ABSTRACT 

In this article, the EFL literature classroom is seen as part 
of the process of linguistic and cultural globalization in whi-
ch linguistic practices flow through social networks in chan-
nels that do not follow the boundaries of national structures 
and communities. Iser (1978), Gadamer (1977;2000), Risager 
(2006; 2007), and Matos (2012) will be used as the theoretical 
base to discuss the concepts of horizon, vantage point, the wa-
ndering viewpoint, cultural and linguistic flows, and critical in-
terculturality. Two poetry texts will then be discussed showing 
how the student/reader comes in contact with the flows of the 
target language.

RESUMO

Neste artigo, a sala de aula de língua estrangeira inglês é 
considerada como fazendo parte  do processo da globalização 
linguística/cultural em que práticas linguísticas fluem por meio 
de redes sociais em canais que não seguem as fronteiras de es-
truturas e comunidades nacionais. Iser (1978), Gadamer (1977; 
2000), Risager (2006; 2007), Mattos (2012) serão usados como 
a base teórica para discutir os conceitos de horizonte, âmbito 
de visão, o ponto de vista errante, fluxos linguístic-culturais e  
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a interculturalidade crítica. Dois poemas serão discutidos mos-
trando como o aluno leitor entra em contato com os fluxos da 
língua alvo.

PALAVRAS-CHAVES: fluxos linguístico/culturais; literatura; 
interculturalidade crítica.

Introduction

As a professor who teaches the English language and the li-
teratures of the English language, I have found that the EFL 
(English as a Foreign Language) literature class is often seen 
as “neither fish nor fowl” as it is not categorized as part of lan-
guage classes and is frequently treated as different from the 
usual first language literature classes. In this article, I will be 
discussing the EFL literature class as set within cultural and 
linguistic flows that are a part of the globalized world in whi-
ch we live. The literature class is thus an integral part of the 
students’ growth in understanding the complexities involved in 
becoming teachers of the English language.

The very fact that I have referred to English as “the English 
language” demonstrates how easily it is to use terms that sim-
plify the reality of the linguistic and cultural flows in which we 
live. There is a need, at all times, to be critical of the terms that 
are used so glibly and facilely for there is not one English langua-
ge, but many. No doubt the term “the English language” is used 
to facilitate communication, or to refer to a subject that exists 
in school curriculums and to avoid more cumbersome terms. 
Nevertheless, as we teach English, it is necessary to always be 
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aware of the many englishes that exist and it is here that the li-
terature class offers the opportunity to encounter many voices 
that use the English languages.

Hence this article will briefly discuss the theory of linguistic 
and cultural flows and will then present literary texts and exem-
plify the flows within which they are situated.

Comprehension and the reading process

In order to elaborate on this discussion, I will begin with the 
philosophical hermeneutics of Gadamer (2000) and the con-
cepts of horizon and vantage point. The horizon is defined as 
“…the range of vision that includes everything that can be seen 
from a particular vantage point” (2000, p. 302). In this meta-
phor, a vantage point alludes to the belief systems, the cultural 
meanings that the individual assigns to life and to the events in 
life. The horizon is formed by personal history and by socio-cul-
tural belonging.

Gadamer (2000, p. 302) postulates that it is possible to spe-
ak of “narrowness of horizon, or the possible expansion of ho-
rizon, of the opening of new horizons, and so forth”. The ho-
rizon is “…something into which we move and moves with us” 
(GADAMER, 2000, p. 304). As a consequence, within this me-
taphor that explains how we interpret life and move through 
it, we cannot speak of a permanently fixed horizon. Gadamer 
(2000, p. 302) does, however, speak of those with no horizon 
which occurs because they “overvalue what is nearest” to them. 
This “overvaluing” can be linked to the horizon of the familiar, 
of that which is already known. The familiar versus the strange 
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in philosophical hermeneutics is not a form of evaluating that 
which surrounds us, but rather refers to the ways in which in-
terpretative situations are lived. A person who is fixated on the 
familiar does not realize there are multiple perspectives on a 
same event or situations.

For comprehension or interpretation to take place, there has 
to be an encounter with the strange (REES, 2003, p. 3). It is only 
when the familiar encounters that which is strange that  the pos-
sibility for a moving of horizons occurs. If there is however, too 
many different and strange elements in the interpretative situ-
ation, instead of comprehension or a moving of horizons, there 
may occur a refusal to interpret, a falling into stereotypes and a 
holding onto to familiar vantage points.

We live within the polarity of the familiar and the strange. 
The task within the classroom is not to ignore the strange, but 
to help deal with the ruptures that the strange creates, for as 
Gadamer (2000, p. 299) points out, “understanding begins…
when something addresses us”. If we are not “addressed” or fa-
ced with the strange we do not progress into understanding. As 
was pointed out previously, if there is no link from the familiar 
into the strange there can occur ruptures that create situations 
which reject the possibility of understanding the different. In 
Gadamar’s (1977, p. 15) words, “only the support of familiar and 
common understanding makes possible the venture into the 
alien, the lifting up of something out of the alien, and thus the 
broadening of our own experience of the world”. Comprehen-
sion is then a communicative event involving questions and 
answers or as Gadamer (2000, p. 375) states, “[a] person who 
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thinks must ask himself questions”. Within the situation of the 
classroom and specifically a classroom that focuses on literary 
texts, comprehension occurs in the movement from the fami-
liar to the strange, “[a] person who is trying to understand a 
text is always projecting. He projects a meaning for the text as 
a whole as soon as some initial meaning emerges in the text. 
Again, the initial meaning emerges only because he is reading 
the texts with particular expectations in regard to a certain me-
aning (GADAMER, 2000, p. 267).

The meaning that is first projected is usually part of the 
horizon with which the reader is familiar. As Iser (1978, p. 126) 
states, “ [i]t is the reader who unfolds the network of possible 
connections”. As the interpretative moment continues throu-
gh questions and answers, the horizon moves and different 
vantage points are presented to the reader. Iser (1978, 109) 
refers to the comprehension of a literary text as “the journey 
of the wandering viewpoint”. It is a process, a journey, not a 
fixed moment or product.

Kramsch (1993, p. 23), in her seminal work, points out that 
the classroom should be a place in which there is an acceptan-
ce of difference. As a cultural space, the classroom is a place 
of struggle. It should not be a place of forced consensus or of 
competition, but a place in which the unfamiliar is encountered 
and dealt with in a cultural space that is accepting of different 
voices and stances. This task of struggle and acceptance is not 
just established by the teacher, but by the classroom communi-
ty as a whole, the teacher and the students.
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Linguistic and cultural flows

Risager (2006) situates the classroom within linguistic 
and cultural flows. The author prefers the metaphor of flows 
rather than spread for as she points out, language spread is a 
“one- sided metaphor” that becomes “a story of victorious lan-
guages” (RISAGER, 2006, p. 90) implying a center-periphery 
movement. Flow, on the other hand, implies movement in va-
rious directions through the medium of social networks which 
are defined as having nodal points involving social functions 
and links involving the number and frequency of interactions 
(RISAGER, 2006, p. 88). As is pointed out, [n]etworks can be 
analysed starting with a particular person and his/her networks 
(an egocentric network) or with dyadic relations in a particular 
field, or they can be analysed with a particular thematic focus 
and a particular organizational delimitation, e.g. teaching con-
versations in an English class (RISAGER, 2006, p. 89).

Participants in social networks construct communities and 
identities that are fluid and can be not only local, but natio-
nal and transnational, grounded in actual physical presence or 
not such as in social networks on the internet. These networks 
can revolve around religion, family, lifestyle, academic interests 
and so on. It is through these networks that there are linguistic, 
cultural and discursive flows.

Cultural flows are both verbal and non-verbal. Clothes, be-
verages, food, use of space and time are examples of cultural 
elements that enter the flow within social networks. Languages, 
varieties of languages, language used in music are examples of 
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verbal elements that are part of social networks. There are also 
cultural elements that are linked to visual representations such 
as films, memes, TV serials, and which are a part of a culture 
that saturates the present world. Ortiz (2008, p. 81) refers to 
this in Portuguese as “a mundialização da cultura”, that is, the-
re is now an existence of cultural elements that are recognized 
in many parts of the world.

An example of both cultural and linguistic flows is the 
following meme involving the character Cuca.

Figure 1
Source: Know your meme. http://knowyourmeme.com/photos/1266977-cuca-the-alligator.

Cuca is a figure of folklore that is described in Monteiro Lo-
bato’s book for children O Saci, published in 1921, as “an old 
lady that looks like an alligator”. Later in the adaptations to te-
levision done by Rede Globo in the 1970s, 1980s and in 2000, 
Cuca began to be a recurrent character and was depicted as an 
alligator-like figure. From this point Cuca flows through social 
networks and becomes a meme used in the Northern Hermis-
phere, away from its Brazilian origin, as it is possible to see in 
the illustration above. Not only has Cuca entered the transna-
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tional meme world, but in the meme shown, she is speaking 
a variety of English, originally from the South of the USA as 
shown in the word “y’all”. This variety has also flowed through 
social networks and now is used outside of its original region. 
Ortiz (2008, p. 81) discusses globalization and world saturated 
culture (mundialização da cultura), but what he  says applies well 
to a discussion of cultural and linguistic flows. “…origins are 
smudged and redefined” and “…roots are ressemantisized ac-
cording to the conditions of use”.

Languaculture Flows

Cultural flows also involve languaculture. Risager (2007, p. 
171) states that, [t]he study of languaculture is the study of the 
various kinds of meaning carried and produced by language. I 
suggest that we distinguish between three dimensions of lan-
guaculture, corresponding to three well-known cultural pers-
pectives on language:

Cultural flows also involve languaculture. Risager (2007, p. 
171) states that,

[t]he study of languaculture is the study of 
the various kinds of meaning carried and pro-
duced by language. I suggest that we distinguish 
between three dimensions of languaculture, cor-
responding to three well-known cultural pers-
pectives on language:

• the semantic and pragmatic dimension;
• the poetic dimension;
• the identity dimension.
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The semantic and pragmatic dimension refers to the “cons-
tancy and variability in the semantics and pragmatics of specific 
languages” (RISAGER, 2007, p. 171). The author illustrates this 
question through the French language and the use of “tu” and 
“vous” to refer to the second person singular. The rules of when 
to use each pronoun exist, yet it is the interlocutor that will 
interpret these rules and apply them to specific situations and 
decide when to refer to someone as “tu” or as “vous”.

The poetic dimension refers to the types of meaning that it is 
possible to create through the phonological aspects of langua-
ge, through rhyme, rhythm, and syllabic components. The ques-
tions surrounding genres and the relationship between written 
language, speech and orality arise in this dimension as well.

The identity dimension refers to the social variation of lan-
guage used. An interlocutor identifies him/herself through the 
language used and creates possibilities of recognition, and iden-
tification through the variety of language used. In actual fact, 
communication is made of a series of acts of identity through 
language (RISAGER, 2007, p. 171)

Languaculture has two aspects as it is both personally and 
socially variable, yet it is structurally constrained by the rules 
of the language spoken.

The Literature classroom

Considering the literature classroom, it is possible to state 
that when reading a literary text the student enters into a fic-
tional world that has a particular socio-historic setting at va-
rious degrees of distance from his/her own particular setting. 
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The dialogue that ensues between reader and text provides 
opportunities for the student’s cultural and linguistic horizon 
to move and for him/her to acquire a new understanding of the 
flows of the English language.

Matos (2012, p. 20) points out that, [t]he fictional space of 
reading is taken as an entry-point into the problematic of cul-
tural otherness. Meaning and understanding are born out of 
a third dimension that implies reflective (critical) self-aware-
ness, de-centering and interpretation and belongs clearly to an 
affective, psychological dimension (besides being also cogniti-
ve). This means that literary thirdness is transposed to the re-
ader-book relationship during the act of reading, which rein-
forces the potential of literary texts in fostering intercultural 
capacities and reflection.

It is possible to link the concept of thirdness as mentioned 
by Matos in the above quote, to the metaphors of horizon and 
vantage point (GADAMER,2000), the metaphor of reading as 
a journey with a “wandering point of view” (ISER, 1978) and 
the metaphors of linguistic and cultural flows (RISAGER, 2006; 
2007) through the concept of critical interculturality. I define 
critical interculturality as a meeting space in which there is a 
reformulation of binary relations, opening up to new alternati-
ves, categories and new horizons. Thus the literature classroom 
becomes a space in which it is possible to acquire new vantage 
points from which to comprehend the linguistic and cultural 
flows involved in the English language.

In the next section, two texts will be presented as examples of 
the linguistic and cultural flows that can be encountered in a text 
and of the possible flows within a classroom discussion around 
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the familiar and strange elements found in the texts. Poetry texts 
have been chosen because they are dense texts and facilitate the 
argumentation within the length allowed in an article. The same 
type of elements can of course be found in prose texts.

Canadian Métis poet Rita Bouvier
Rita Bouvier is a Métis poet from Saskatchewan, Canada. She 

was born in the north of Saskatchewan in the Churchill River 
System and now resides in Saskatoon. She is an educator, rese-
archer and author (OSBORNE, 2013, p. 1).

The Métis are people of mixed European and Indigenous an-
cestry and are one of the three recognized Aboriginal peoples 
of Canada: First Nations, Inuit, Métis (The Canadian Encyclo-
pedia, 2018). The term “Métis” is complex. When it is capitali-
zed, it tends to refer to a person of the recognized Métis nation, 
when it is not capitalised, it often refers to a person who con-
siders themselves to be of mixed ancestry, but not necessarily 
of the recognized Métis Nation. Thus there is not a solid and 
distinct use of the word Métis/métis.

The following poem was published in Bouvier’s (2004, p. 47) 
volume of poetry entitled papîyâtak. The words in bold type are 
those which will be discussed from the point of view of linguis-
tic and cultural flows.

Dear tap tap/c/o St. Peter
I have been counting my fortunes hoping for grandchildren 
someday
far away, from the time when Weetigo 
The Hungry One frightened the children away
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far away, from the swirling water that might have swallowed 
them up.

Moshôm, that was really you
in the fish box, wasn’t it?
it really wasn’t Weetigo, was it?

Weetigo moved to the city, you know when Matthew Joseph 
learned to walk. afraid he might lose his way in the alleys, 
Weetigo was always around the corner. 
afraid he might follow Donatello
down the sewers into the Saskatchewan,
Weetigo made his home in the sewer
far away from adults but close to children.

Moshôm, that was really you
in the fish box, wasn’t it?
it really wasn’t Weetigo, was it?

in the bathtub late one night, unafraid he was prepared to 
hear the story
of Weetigo—The Hungry One. 
and so the story unravelled
of the ordinary human being who chose to live

a selfish life, a life without care.
banished, he roams, a changed hideous form aimlessly 
looking for children to eat.

Moshôm, that was really you
in the fish box, wasn’t it?
it really wasn’t Weetigo, was it?

As the students read this poem, there are several elements 
that are strange due to vocabulary and cultural references. The 
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title itself causes doubt and strangeness, “Dear tap tap/c/o/St. 
Peter”. There is a Christian reference here “c/o/St. Peter”. St. 
Peter in Christian tradition is the Gatekeeper of Heaven. In this 
way, to be in “c/o/St. Peter” implies that someone has already 
passed into the next life and is in Heaven with the saint. There 
is also the first part of the title, “Dear tap tap/c/o/” which is 
an element taken from letter writing and addressing envelope. 
“Dear” is how a letter is begun, and “care of” (“c/o”) is how a 
letter is addressed indirectly to a recipient. Hence, there are 
linguistic and cultural flows from several sources in the title 
and it is here that the student/readers must deal with the joi-
ning elements from their possible previous knowledge (Chris-
tian elements, letter writing elements) as if in a puzzle to try to 
understand the title. The words “tap tap” remain mysterious, 
as it is not clear to a non-métis what exactly is meant by tho-
se words. Is it a nickname? Is it a specific designation for so-
meone who has died? The mystery is not easy solved. In this 
way, the student/reader, with the help of classroom discussion, 
puts together elements, and learns how to deal with a sentence 
construction that is small, “Dear tap tap/c/o/St. Peter”, dense 
and complex. This construction however has familiar elements 
(“Dear”) that can help lead into the understanding of the ele-
ments that can be considered strange (“tap tap”).

Both the words Weetigo and Moshôm come from the Cree cul-
ture. Weetigo, also known as Wendigo, Witiko, Outiko, amongst 
other names, 

are evil man-eating giants of Cree mytholo-
gy. Witikos play the roles of monsters and bo-
geymen in some legends; in others, Cree people 
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who commit sins (especially selfishness, glut-
tony, or cannibalism) are turned into a Witiko 
as punishment. The appearance of a Witiko is 
huge, monstrous, and made of or coated in ice. 
In some Cree stories, looking directly at a Wi-
tiko will leave a person paralyzed and helpless 
against it. Witiko’s heart is said to be made of 
ice, and the monster can only be permanently 
killed if its heart is completely melted. (LEGEN-
DARY NATIVE AMERICAN FIGURES: WITI-
KO, 2015).

Moshôm is grandfather in the Cree language (FAMILY LI-
TERACY STNDARDS, 2000, p. iii). Thus we perceive the lan-
guaculture of the poet which naturally is different than the lan-
guacultures of the student/readers. Consequently, the student/
readers have to deal with the cultural flow of the legend of We-
etigo and the language flow of the word moshôm. These two ele-
ments appear in a poem written in the English language and 
intended to be read by English speaking readers. Nevertheless, 
to accomplish the reading successfully, the elements that are 
strange have to be dealt with and their meanings understood to 
be able to read the poem in depth.

In understanding that the refrain written in italics is addres-
sed to a grandfather, it is possible to understand that Matthew 
Joseph is a child who spent his early years near his grandfather 
and then moved to the city. Weetigo also moved to the city, thus 
there is a cultural flow of the ancient story. It does not remain 
in the hinterland, in the countryside with the grandfather, by 
the fishbox, but flows into the city, where it takes on new cha-
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racteristics. Matthew Joseph now hears of the Weetigo living in 
alleys and sewers. This interpretation of Weetigo is told to him 
as a way to keep him from wandering off and getting lost. This 
child then creates his own cultural interpretation mixing the 
Weetigo from Cree legend with the pop culture of the Four Te-
enage Mutant Ninja Turtles, that he no doubt watches on TV. 
The Ninja Turtles are named after four Renaissance artists – 
Leonardo, Raphael, Michelangelo and Donatello. They were 
first created as comic book characters by Mirage Studios  in 
1989 and later expanded to TV, movies and other merchandise 
(LAMMLE, 2015). Consequently, in the lines from the poem, 
“Weetigo was always around the corner/afraid he might follow 
Donatello/down the sewers into the Saskatchewan”, Weetigo is 
resemmantisized (see Ortiz, 2008) to live in sewers, not near 
the open river, and to associate with the Ninja Turtle Donna-
tello, a late twentieth century pop culture creation.

The student/readers have to deal with these cultural and 
linguistic flows that exist within the text and deal with their 
own capacity of interpretation, their “journey of the wandering 
point of view” (ISER, 1978) as they meld these cultural and lin-
guistic elements to create their own reading. The classroom is a 
“place of struggle” (KRAMSCH, 1993) where there is a struggle 
to deal with elements in the text and with the English language 
which in a text such as this has left the comfortable bounds of 
standard English language practice of a classroom.

Trinidadian-Canadian poet – M. NourbeSe Philip

Marlene Nourbese Philip, known as M. NourbeSe Philip, is a 
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Trinidadian-Canadian poet, and author of fiction and non-fic-
tion. She was born in Trinidad and Tobago in 1947 and educated 
at the University of the West Indies, subsequently immigrating 
to Canada and receiving a Masters degree in Political Science 
as well as a degree in law at the University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada (NOURBESE.COM, 2013). The poem 
“Discourse on the Logic of Language” from her volume of poetry 
She tries her tongue/her silence softly breaks (1989) can be found on 
Youtube in which the poet reads her poem at the Words Aloud 7 
Spoken Word Festival in Durham, Ontario, Canada, in November 
2010 (https://www.youtube.com/watch?v=424yF9eqBsE) .

The poem combines a discussion of history and the African 
diaspora and the power of a colonial language such as English 
to silence languages, but still be used for self-expression. In this 
article, only an excerpt from the poem will be examined. The 
poem is long and contains the Edicts that were issued to prohi-
bit the use of the African languages taken to the Caribbean by 
the enslaved Africans. (See Appendix A).

Discourse on the Logic of Language 
I have no mother tongue
no mother to tongue
no tongue to mother tongue me 
I must therefore be tongue-dumb 
dumb tongued
dub tongued 
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damn dumb tongue
but I have a dumb tongue 
tongue dumb 
father tongue
and English is my mother tongue 
is my father tongue
is a foreign lan lang lang language 
languish anguish
a foreign anguish is English 
Another tongue
My mother mammy mummy modder mater meser modder 
tongue
mother tongue tongue mother 
mother tongue me
mother me touch me with the tongue of your
lan lang language languish anguish
English is a foreign anguish

In this particular poem, we can perceive the poetic dimen-
sion of the languaculture of the poet as she plays with words and 
sounds to express the separation of identity and language. In 
the repetition of “lan lang lang language” and in linking it to the 
words “languish anguish” the phonological aspects of English 
are being used to lead from the concept of language to the con-
cept of anguish. There is not only a linguistic flow, but a cultural 
flow for there is a connection between sounds “lang – language 
– languish – anguish” with a resultant building up of a sense 
of displacement that a language can impose on its speaker. In 
this cultural flow, there is a reference to a specific historic mo-
ment of slavery in which the African languages were prohibited 
as can be seen in Edict 1, that is included in the poem, “Every 
owner of slaves shall wherever possible ensure that the slaves 
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belong to as many ethno-linguistic groups as possible. If they 
cannot speak to each other, they cannot then ferment rebellion 
and revolution”. Hence, the English language was imposed on 
the Africans, they were forced to lose their first languages, their 
mother tongues. English then is an anguish.

In another cultural and linguistic flow, the concept of mo-
ther tongue is focused on. The word mother contains within 
it a sense of love, comfort and the continuing of existence, for 
the mother gives life. If you are cut off from your mother, and 
as the poet states, “mother tongue me” is not allowed, then 
you are left with a “father tongue”, a tongue that is imposed by 
power and not given in love. This cultural flow that appears in 
the poem leads to linguistic discussions of the role of language, 
the power of language, and the ways in which language is linked 
to social and economic power. Not only this, but there is a re-
ference to how the English language is imbued with colonial 
power. For the student/readers this poem opens up a journey 
of interpretation in which they are called on to see the ways in 
which the English language moved around the world through 
the means of colonial power and how it was imposed on others.

In addition, though NourbeSe Philip is not considered a dub 
poet, nevertheless, her poetry is filled with rhythmic and rhy-
ming characteristics that are reminiscent of performative po-
etry. In her repetition of the words for mother, all beginning 
with the bilabial nasal sound /m/, “My mother mammy mummy 
modder mater meser modder tongue”, the alliteration helps 
enhance the power of a tongue received from the ancestors, 
through the warm, voiced sound produced by the initial nasal. 
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This too initiates the student/readers in a journey of understan-
ding the ways in which the poetry dimension of a languaculture 
produces meaning in the target language that they are studying. 
The linguistic and cultural flow linked to the Caribbean and the 
rhythmic characteristics of the variety of the English language 
used there are also a part of this poem.

Final words

This article briefly described the theory of comprehension wi-
thin a hermeneutical understanding of the literature classroom 
in which student/readers engage in a “wandering viewpoint” as 
they read the text. As they read, they encounter the familiar and 
also the strange. The strange can be linguistic or cultural as the 
languaculture of the text is different than that of the reader. Lin-
guistically and culturally the text and the reader are situated wi-
thin social networks through which language and culture flow. 
The boundaries of the texts and of the communities in which the 
students participate are not fixed by national boundaries. Thus 
what is considered strange or familiar can vary according to the 
social networks that the student participates in.

The literature class is a rich opportunity for the student/rea-
ders to experience the richness of the englishes that are a part of 
the large domain referred to as the English language and to see 
how they are a part of the linguistic and cultural flow of the En-
glish language as they interpret the texts that are offered in the 
literature class. Hence, the literature class gives the students 
the opportunity to come into contact with different cultural 
voices from within the vast domain of the English language.
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To sum up, the two texts selected for this article show how 
the texts themselves are a part of the flows of language and cul-
ture and, in addition, how the classroom and the discussions 
that can ensue are also a part of these flows. The texts express 
different languacultures and as the Brazilian student/readers 
come into contact with the familiar and the strange within these 
texts, they interpret and deal with the ruptures created by the 
strange. In this way the student/readers form new horizons and 
new categories. This creation of new horizons is being inter-
culturally critical for to engage in a dialogue with that which is 
strange is to avoid the pitfalls of stereotypes and the fixating on 
the familiar. The literature class is no doubt a space in which it 
is possible to encounter languacultures that are not familiar and 
to have the opportunity, through the wandering viewpoint, to 
create new understandings.
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Appendix A

Discourse on the logic of language M. NourbeSe Philip

English is my mother tongue A mother tongue is not a fo-
reign

lang lang lang language languish anguish

a foreign anguish English is my father tongue

a father tongue is a foreign language therefore English is a 
foreign language not a mother tongue

what is my mother tongue my mammy tongue my mummy 
tongue my momsy tongue

my modder tongue my ma tongue

I have no mother tongue no mother to tongue

no tongue to mother tongue me I must therefore be tongue-
-dumb dumb tongued

dub tongued damn dumb tongue

but I have a dumb tongue tongue dumb father tongue

and English is my mother tongue is my father tongue

is a foreign lan lang lang language languish anguish

a foreign anguish is English

Another tongue

My mother mammy mummy modder mater meser modder 
tongue mother tongue tongue mother

mother tongue me

mother me touch me with the tongue of your lan lang language
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languish anguish English is a foreign anguish

When it was born the mother held her new born child clo-
se. She began then to lick it all over. The child whimpe-
red a little. But as the mother’s tongue moved faster and 
stronger over its body, it grew silent. The mother turning 
it this way and that under her tongue until she’d tongued 
it clean of the creamy white substance covering its body.

Edict I.

Every owner of slaves shall wherever possible shall ensure 
that the slaves belong to as many ethno-linguistic groups 
as possible. If they cannot speak to each other, they can-
not then ferment rebellion and revolution.

The mother then put her fingers in her child’s mouth, 
gently forcing it open. She touches her tongue to the 
child’s tongue and holding the tiny mouth open she blows 
into it hard. She was blowing words. Her words her mo-
ther’s words those of her mother’s mother and all their 
mothers before her daughter’s mouth.

Edict II.

Every slave caught sleeping his native language shall be 
severely punished. Where necessary removal of the ton-
gue is recommended. The offending organ when removed 
should be hung on a high central place so that all may see 
and tremble.

Those parts of the brain chiefly responsible for speech 
are named after two learned 19th century doctors. The 
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eponymous doctors Broker and Dr. Vernicer respectively. 
Dr. Broker believed the size of the brain determined in-
telligence. He devoted much of his time proving that Whi-
te males of the Caucasian race had larger brains than and 
were therefore superior to women, Blacks and other peo-
ples of colour.

Understanding and recognition of the spoken word takes 
place in Vernicer’s area of the left temporal lobe situated 
next to the auditory cortex. From there relevant infor-
mation to Broker’s area situated in the left frontal cor-
tex which then forms the response and passes it on to the 
mortal cortex. The mortal cortex controls the muscles of 
speech.

A tapering, blunt-tipped, muscular, soft and fleshy or-
gan describes

a. The penis.

b. The tongue.

c. Neither of the above.

d. Both of the above.

In man the tongue is

a. The principle organ of taste.

b. An organ of articulate speech.

c. The principle organ of oppression and exploitation.

d. All of the above.
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The tongue is

a. An inter-woven of strided muscle running in 
three planes.

b. Fixed to the jaw bone.

c. Has an outer covering of a mucus membrane co-
vered with [_]

d. Contains ten thousand buds none of which is 
sensitive to the taste of foreign words.

Air is forced out of the lungs, through the larynx where 
it causes the vocal cords to vibrate and create sound. The 
metamorphosis from sound to intelligent word requires

a. The lip, tongue and jaw all working together.

b. A mother tongue.

c. The overseer’s whip.

d. All of the above or none. English is my mother 
tongue

A mother tongue is not a foreign lang lang lang language 
languish anguish

a foreign anguish English is my father tongue

a father tongue is a foreign language therefore English is a 
foreign language not a mother tongue

what is my mother tongue my mammy tongue my mummy 
tongue my momsy tongue

my modder tongue my ma tongue

I have no mother tongue no mother to tongue
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no tongue to mother tongue me I must therefore be ton-
gue-dumb dumb tongued

dub tongued damn dumb tongue

but I have a dumb tongue tongue dumb father tongue

and English is my mother tongue is my father tongue

is a foreign lan lang lang language languish anguish

a foreign anguish is English Another tongue

My mother mammy mummy modder mater meser mod-
der tongue mother tongue tongue mother

mother tongue me

mother me touch me with the tongue of your lan lang 
language

languish anguish English is a foreign anguish.
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ABSTRACT

The interest in the internationalization of Brazilian univer-
sities has grown exponentially in recent years with some Fede-
ral Government initiatives such as the Science without Borders 
(SwB) Program. Launched in 2011, its objective was to promote 
the consolidation, expansion and internationalization of scien-
ce and technology, innovation and competitiveness through ex-
change and international mobility (SCIENCE WITHOUT BOR-
DERS, 2011). The work presented here was proposed in 2017 
as a Practical Curriculum Component (PCC) project by the ar-
ticle’s professor-authors and included, among other students, 
the student-author’s participation. The aim of the research was 
to study the internationalization process of Higher Education 
Institutions (IES), more specifically the Federal University of 
Goiás (FUG), and the role of foreign languages   (LEs). The stu-
dents of the PCC participated in the theoretical-practical acti-
vities, aiming at broadening their knowledge on the subject as 
well as getting to know the internationalization experiences of 
undergraduate students and exchange students of the univer-
sity community. The results, compiled from quantitative and 
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qualitative analyses of the collected data, highlight the foreign 
exchange students’ positive and negative perspectives regar-
ding their exchange program at the FUG and served to show 
that there are several internationalization actions already im-
plemented in the institution, but there is still room for the pro-
motion of others which are still in progress.

RESUMO

O interesse pela internacionalização das universidades bra-
sileiras tem crescido exponencialmente nos últimos anos com 
iniciativas do governo federal como o Programa Ciências sem 
Fronteiras (CsF), lançado em 2011, cujo objetivo foi promover 
a consolidação, a expansão e a internacionalização da ciência 
e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional (SCIENCE 
WITHOUT BORDERS, 2011). O trabalho aqui abordado foi pro-
posto em 2017 como Projeto de Prática como Componente Cur-
ricular (PCC) pelas professoras-autoras e contou, entre outros 
alunos, com a participação do discente-autor. A pesquisa teve 
como objetivo abordar o tema do processo de internacionali-
zação das Instituições de Ensino Superior (IES), mais especi-
ficamente da Universidade Federal de Goiás (UFG), e o papel 
das línguas estrangeiras (LEs). Os alunos da PCC participaram 
das atividades teórico-práticas visando ampliar o conhecimento 
sobre a temática bem como conhecer as experiências de inter-
nacionalização de graduandos e de intercambistas da comuni-
dade universitária da UFG. Os resultados, compilados a partir 
de análises quantitativas e qualitativas dos dados coletados, 
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destacam as perspectivas positivas e negativas de intercambis-
tas estrangeiros na instituição e serviram para mostrar que há 
várias ações de internacionalização já implementadas na UFG, 
mas há ainda bastante espaço para o fomento de outras ainda 
em andamento.

PALAVRAS-CHAVE: internacionalização, ensino-aprendiza-
gem de línguas, prática como componente curricular

Introdução 

Atualmente, ‘internacionalização’ é um termo presente em 
várias das atuais políticas educacionais do Governo Brasileiro. 
O interesse pela internacionalização das universidades brasi-
leiras tem crescido exponencialmente nos últimos anos com 
iniciativas do governo federal como o Programa Ciências sem 
Fronteiras (CsF), lançado em 2011, cujo objetivo foi promover 
a consolidação, a expansão e a internacionalização da ciência 
e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional (SCIENCE 
WITHOUT BORDERS, 2011). 

Mais recentemente, em novembro de 2014, o Ministério da 
Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação 
Superior (SESu) em conjunto com a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), lançou o 
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) que tem como princi-
pal objetivo incentivar o aprendizado de línguas, além de pro-
piciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de 
idiomas estrangeiros e do Português como língua estrangeira 
nas universidades brasileiras. 



177

Nóbrega (2016) afirma que tal temática é ainda pouco explora-
da nas pesquisas acadêmicas. Para a autora, o termo é geralmente 
associado a dois temas prioritários na agenda da educação atual: 

1) internacionalização da língua, no sentido 
de propagar o idioma em escala global; e 2) in-
ternacionalização de determinada instituição 
educacional, o que significa viabilizar redes  de 
contato de professores e alunos com o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento científico e tec-
nológico. (ibid, 2016, p.420)

Este artigo aborda os resultados obtidos com a realização do 
Projeto de Prática como Componente Curricular (PCC) cujo 
tema foi o processo de internacionalização das Instituições de 
Ensino Superior (IES), mais especificamente da UFG, e o papel 
das línguas estrangeiras (LEs). É importante mencionar que o 
projeto de PCC consta do Projeto Pedagógico dos diversos cur-
sos da Faculdade de Letras como forma de acatar as novas Dire-
trizes para os cursos de licenciatura que preveem 400 horas de 
Prática como Componente Curricular exigidas como forma de 
incorporar outras formas de aprendizagem e formação presentes 
na realidade social e como elemento articulador da relação entre 
teoria e prática e entre ensino e pesquisa.  A realização do projeto 
de PCC ao longo do curso é, portanto, obrigatória a cada ano, 
devendo apresentar conexão com as diversas disciplinas, tanto 
do Núcleo Comum como do Núcleo Específico e envolver todo o 
corpo docente da Faculdade de Letras na sua oferta. 

O projeto abordado neste artigo destinou-se aos alunos dos 
vários cursos da Faculdade de Letras da UFG e objetivou levar 
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os alunos a conhecer mais profundamente o embasamento teó-
rico sobre a temática em pauta, elaborar e aplicar questionários 
sobre a experiência linguística de intercambistas da e na UFG 
e refletir criticamente sobre o tema. A proposta oportunizou 
aos alunos participação em atividades teórico-práticas desen-
volvidas ao longo do ano de 2017, culminando com a produção 
individual de relatório final. 

Fundamentação Teórica

O tema da internacionalização das Instituições de Ensino 
Superior (IES), mais especificamente da UFG, e do papel das 
línguas estrangeiras foi abordado a partir da leitura de textos 
e artigos que trazem uma análise sincrônica e diacrônica, feita 
por estudiosos ligados à área da educação, a respeito da situação 
do ensino, aprendizagem e das políticas públicas com relação a 
línguas estrangeiras no Brasil. Também são mostradas possíveis 
soluções para os problemas apontados, com o intuito de que a 
aprendizagem de outras línguas seja ampliada e se torne mais 
acessível e aceitável pela comunidade brasileira. 

Os sete artigos base da pesquisa fazem um apanhado geral do 
cenário brasileiro em relação à internacionalização e ao ensino 
de línguas estrangeiras. 

No primeiro deles, que faz parte do livro “Do Inglês sem 
Fronteiras ao Idiomas sem Fronteiras” (SARMENTO, 2016), é 
destacada a necessidade de investimento em políticas de inter-
nacionalização no Brasil. São mostradas as dificuldades encon-
tradas no ensino de línguas estrangeiras no país, e as medidas 
que foram tomadas pelo governo para a ampliação do contato 
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da população com essas línguas, principalmente o inglês. A tí-
tulo de exemplo de tais medidas estão os programas Ciências 
sem Fronteiras e Inglês sem Fronteiras, que recebem o enfoque 
principal dos autores.  

O segundo artigo, “An Overview on the Study of English and 
Other Languages in Brazil” (FÜHR, 2016), abrange uma visão 
geral dos estudos de línguas e do inglês no Brasil de acordo com 
a experiência da autora, como professora e aprendiz de língua 
estrangeira. Nele, é apresentada na primeira parte, a análise do 
contexto brasileiro com relação às diversas línguas presentes 
no país, a forma de visão social quanto ao estudo dessas línguas 
e o perfil do estudante de línguas estrangeiras. Além disso, são 
trazidas informações com relação ao inglês no Brasil que abran-
gem a grande influência atual dessa língua, e também a discus-
são entre o processo de aprendizagem nas escolas públicas e em 
instituições privadas.

O terceiro artigo intitula-se “Por Uma Política De Ensino 
De (Outras) Línguas”, de José Carlos Paes de Almeida Filho 
(2001). Nele é mencionada a “Carta de Pelotas”, importan-
te documento que trata do ensino de línguas estrangeiras no 
Brasil, das dificuldades e também de propostas para que esse 
ensino seja melhorado no país. A carta é referência, pois traz 
um diagnóstico geral da situação do ensino de línguas nas esco-
las brasileiras, que foi feito por profissionais dos mais variados 
contextos e níveis, tanto de escolas públicas, como também das 
escolas de línguas. Assim, o artigo, com base nos argumentos da 
carta, mostra a importância e a necessidade de se estabelecer 
uma política de ensino de línguas no Brasil.
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O quarto texto foi “O ensino de línguas estrangeiras no 
contexto nacional”, de Vilson Leffa (1999), que aborda a histó-
ria do ensino de línguas estrangeiras no Brasil. Mais especifi-
camente, são mostradas as abordagens e métodos passados de 
ensino, comentando as ocorrências presentes e visando, atra-
vés dessa análise do passado e do presente, sugerir possíveis 
perspectivas futuras. O autor ainda afirma que mostrar tais 
fatos é muito importante para conhecermos a história e não 
repetirmos os antigos erros.

O quinto artigo lido, “Diretrizes Políticas Globais e Relações 
Políticas Locais em Educação” (BALL, 2011), versa a respeito 
das mudanças que têm ocorrido com relação ao surgimento do 
novo paradigma de governo educacional. É abordada a questão 
do desaparecimento de políticas nos campos econômicos, so-
cial e educativo e a colocação destes em uma única concepção 
de política que objetiva a competitividade econômica. A educa-
ção se torna, portanto, cada vez mais sujeita ao economicismo.  
O texto trata ainda a respeito da dificuldade em distinguir polí-
ticas educativas de partidos políticos tradicionais rivais.

O sexto texto foi “Language politics and the linguist” de Ka-
navillil Rajagopalan (2005). Nele, o autor comenta a atual situa-
ção da política linguística no Brasil, mais especificamente sobre 
o projeto de lei do deputado Aldo Rabelo que tinha o objetivo de 
controlar o uso do inglês na sociedade. Com isso, são mostra-
dos os efeitos que tal projeto causou tanto na sociedade, quanto 
nos linguistas. É tratada também  a atual relação entre os lin-
guistas e a população leiga no país.

E por fim, o último artigo analisado foi “The ambivalent role 
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of English in Brazilian Politics”, também do autor Kanavillil Ra-
jagopalan (2003). O texto tem como objetivo principal mostrar 
a atual situação da língua inglesa no Brasil, as políticas, posições 
sociais e possíveis influências da língua no país.

De modo geral é perceptível que os textos têm como enfoque 
mostrar como é a relação política, social e educacional, tanto no 
presente quanto no passado, com relação ao ensino de línguas es-
trangeiras, evidenciando os problemas, as ações que estão sendo 
feitas e as atitudes que ainda precisam ser tomadas para que se 
apontem eventuais soluções. Com base nas leituras mencionadas, 
o Projeto de PCC adotou uma perspectiva teórica que buscou, a 
partir da leitura desses vários artigos, a análise e a compreensão 
da atual situação do ensino de línguas e de internacionalização no 
Brasil. A partir dessa fundamentação, foi dado prosseguimento à 
elaboração do questionário visando à identificação e uma amos-
tra de análise da atual situação na UFG com relação ao ensino de 
línguas estrangeiras e a internacionalização. 

Metodologia

No período destinado à realização da Prática como Compo-
nente Curricular (PCC), os alunos participaram de um encon-
tro presencial no qual as professoras orientadoras apresenta-
ram a dinâmica do trabalho que teve as seguintes etapas: 

1. Revisão de literatura;

2. Pesquisa de campo: coleta de dados por meio de 
questionário online aplicado junto a alunos de graduação 
que (a) nunca participaram de intercâmbios e (b) que já 
participaram de intercâmbios;
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3. Análise de dados (qualitativa e/ou quantitativa);

4. Redação do relatório.

Os participantes deram prosseguimento ao cumprimento 
das etapas de forma individual, sob a supervisão das professo-
ras, pesquisando aspectos teórico-práticos sobre o tema e in-
teragindo com os demais alunos inscritos na PCC por meio de 
recursos online (Grupo de Whatsapp).

Seguindo uma abordagem qualitativa de coleta e análise de 
dados em um estudo de caso, alguns procedimentos foram ado-
tados. Segundo Lüdke e André (1986, p. 17), “quando queremos 
estudar algo singular, que tenha valor em si mesmo, devemos 
escolher o estudo de caso”. 

Para a coleta de dados, foram elaborados dois tipos de ques-
tionários usando-se um formulário do Google: 

1. para intercambistas brasileiros que foram estu-
dar no exterior. 

2. para intercambistas estrangeiros que vieram es-
tudar no Brasil.

Com o intermédio da Coordenadoria de Assuntos Interna-
cionais da UFG, o questionário online foi enviado aos emails 
dos alunos que tinham os perfis mencionados juntamente com 
uma mensagem sobre seu objetivo. Após a coleta de dados, as 
respostas de oito (8) intercambistas estrangeiros constituíram 
o corpus analisado a seguir. As informações utilizadas como ex-
certos ilustrativos foram mantidas da forma como foram digita-
das pelos participantes. Infelizmente, não obtivemos respostas 
de intercambistas brasileiros que foram estudar no exterior.



183

Análise de Dados

Os resultados obtidos dos dados coletados foram analisa-
dos como apresentado a seguir, de acordo com as respostas do 
questionário aplicado. Os excertos utilizados forma mantidos 
na forma como foram escritos pelos participantes.

Em primeiro lugar, relativamente à origem dos participan-
tes, foram obtidos os seguintes resultados:

Instituição de Origem/País dos participantes:

• 3 Colombia 
• 1 Mocambique 
• 1 Bolívia
• 1 Togo
• 1 Alemanha
• 1 França

Os dados a seguir revelam os cursos de origem de cada par-
ticipante e os cursos da UFG aos quais eles estavam vinculados:

Cursos de Origem 

• 1 Farmácia
• 1 Turismo
• 2 Geografia
• 1 Ciências econômicas
• 1 Arquitetura
• 1 Engenharia Agrônoma  
• 1 Agronomia 
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Conforme os dados a seguir, esses participantes estavam vin-
culados aos seguintes tipos de intercâmbios:

• Intercâmbio acadêmico 

• Mobilidade internacional discente

• Estudante estrangeira do Programa de Estudantes-
-Convênio de Graduação (PEC-G) 

• Intercâmbio estudantil

• Graduação

• Estágio com a SECIMA (Secretaria de Meio Am-
biente) 

Nota-se uma diversidade na origem dos intercambistas, nos 
cursos procurados e também nas modalidades de intercâmbio, 
dados esses que revelam a abrangência da capacidade de inter-
nacionalização da UFG no momento atual.

As respostas a seguir revelam as respostas à próxima questão:

Por que você escolheu a UFG para realizar seu intercâmbio?

• Pra conhecer outra cultura, melhorar meu portu-
guês, aprender meu curso em outro país e ensinar 
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tudo sobre minha cultura.

• Uma das universidade que estava pra pode escolher 
é a UFG e me falaron tambem que é uma universida-
de muito boa, e de verdade é assim.

• Como já sabem, sou estudante estrangeira do pro-
grama PEC-G, iniciei meus primeiro semestre na 
universidade Roraima.

• Por un sorteio.

• Estava um pré-requisito (ser matriculado no Brasil) 
para fazer um estágio em Goiânia.

• Queria escolher uma escola no Brasil para aprender 
a idioma.

Como observado, a aprendizagem da língua portuguesa, a 
qualidade dos cursos da UFG e o convívio com a cultura brasi-
leira estão entre os principais motivos da escolha da UFG para 
a realização do intercâmbio. Apesar de nosso referencial teórico 
ter sido especificamente voltada para o ensino e a aprendizagem 
da língua inglesa, podemos, por semelhança, fazer uma compa-
ração com a importância da aprendizagem da língua portuguesa 
e a vivência com a cultura brasileira enfatizados nas respostas 
dos participantes.

As respostas a seguir relacionam-se à questão: Como foi a 
sua experiência de intercâmbio na UFG? Em sua resposta, men-
cione aspectos positivos e/ou negativos de questões de natureza 
cultural, linguística e outras questões que julgar relevantes.

• Muito bom, gostei muito dos eventos feitos pela 
CAI, nos levaram pra Brasília, um show de Lenine, o 



186

curso de português e bom pra aprender. 

• Buenísima. 

• Agradable. 

• Recomendable. 

• Estou gostando da minha experiência na UFG. 

• Mi experiencia fue de lo mejor en esta universidad, 
conocí muchas cosas y guste mucho de mas, si se 
volviera a dar la oportunidad elegiría la ufg, si se 
brinda nuevamente la oportunidad. 

• Muy bueno la Universidad. Y una negativa foi o idioma.

• Para mim, o intercâmbio foi uma experiência va-
liosa em termos de conhecer o país ainda melhor 
como um estagiário e estudante. Também consegui 
praticar meu Português todo dia. Durante o meu in-
tercâmbio desejava que tivesse mais. aulas de portu-
guês para alunos que já frequentem aulas nos países 
de origem. Não tinha um próprio curso com um ní-
vel mais avançado.

• O meu supervisor estava sobrecarregado com todas 
as tarefas dele que não recebi a atenção dele que me 
desejava.

Em sua maioria, os participantes demonstraram uma visão 
positiva com relação à experiência na UFG. No entanto, dife-
renças culturais e linguísticas, bem como a experiência acadê-
mica foram mencionadas como fatores desmotivadores pelos 
participantes. Os relatos a seguir reforçam esta visão:

Aspectos positivos: 



187

Eu gostei os cursos de português antes o iní-
cio dos cursos gerais. Me permiti de encontrar 
novas pessoas estrangeiras. Gostei muito os 
cursos da agronomia , havia tao cursos práticos 
que teóricos (presencia de visitas nas fazendas). 
Os professores foram interessantes. De mais, 
os alunos cuidaram de nós e ajudaram nos para 
bem entender os cursos. O campus da agrono-
mia é lindo e agradável. Pra terminar, eu acho 
que é uma boa ideia de ter uma amiga/o cultural8. 
A Thais nos ajudaram muito pra muitas coisas.

Aspectos negativos : 

Eu penso que a administração do CAI é lenta. 
Eu aguardei muito tempo pra obter minhas no-
tas do meu semestre. Acho que é uma pena que 
as associações do campus da agronomia não se 
apresentam pra nos. Nos queríamos saber mais 
sobre as associações dos estudantes. De mais, a 
escola não ajuda para achar um alojamento. Fe-
lizmente nossa amiga cultural ajudou nos.

A próxima pergunta do questionário refere-se à seguinte 
questão: Após seu retorno à sua instituição de origem, escreva 
sobre eventuais contribuições de seu intercâmbio para sua for-

8  O “amigo cultural” mencionado pelo participante é um estudante de graduação ou de 
pós-graduação, regularmente matriculado na UFG e participante do Programa Conví-
vio Cultural de responsabilidade da Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da 
UFG. Ele/Ela presta apoio aos estudantes estrangeiros que chegam à Instituição auxi-
liando na sua integração acadêmica e social junto à comunidade local. Em contrapartida, 
esse/a estudante tem como benefícios: exercer a solidariedade e colaborar para a coo-
peração entre os povos, ter contato com outras culturas, criar novos laços de amizade, 
aperfeiçoar um outro idioma,  colaborar para a difusão da cultura brasileira e, ainda, 
contribuir para a internacionalização da UFG. O/A aluno/a  recebe um certificado de 
participação no Programa.
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mação acadêmica profissional.

• Indeciso. 
• El espiritu por querer ayudar a los intercambistas 

que realizan actualmente en la universidad actual, 
querer ser util y ayudar a los estudiantes que esten 
comenzando el programa de intercambio. para ca-
pacitarlos y darles cualquier recomendacion o cual-
quier cosa que necesiten poder ayudar.

• Espero que essa formação me fornece não somen-
te as teorias que precisar dos trabalhos voluntários, 
estágios e grupos de pesquisa mas também as prati-
cas necessitadas para eu me adaptar com a realidade 
e ser critica, ser uma boa pesquisadora e apta a ser 
economista e engenheira da minha sociedade .

• Son muchas, tienes puntos de miras diferentes, 
puedes hablar con potestad de lo que conociste y 
ademas se aprendió uma segunda lengua que aun se 
debe seguir estudiando. 

• Muita ajuda para meu. Em formação acadêmica 
profissionalmente. Outra cultura. Agricultura mais 
avançada.

• Consegui apropriar habilidades técnicos da minha 
área profissional, melhorar o meu nível de Português 
e ganhar uma boa impressão da cultura brasileira.

• A noção de intercambio no Brasil me ajudou para 
me cadastrar em uma formação. Então, é bom para 
meu Curriculum de mostrar que eu fiz um inter-
cambio. Eu estava apaixonada pela irrigação é mi-
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nha formação na UFG me permiti de mostrar pra 
meus professores que eu tinha muito conhecimento 
sobre essa matéria. 

Nota-se que, em sua maioria, os respondentes enfatiza-
ram o aprimoramento acadêmico e/ou a inserção no mercado 
profissional.

As duas próximas questões são referentes às sugestões dos 
participantes a temas voltados para a própria instituição de 
acolhimento:

• Houve algum(s) aspecto(s) que necessita(m) ser 
aprimorado(s)? Comente.

• Que el amigo cultural que lo vaya a recomendar la 
UFG sea de gran utilidad y que este con el estudian-
te en los momentos que lo necesite o que lo manten-
ga informado por cualquier circuntancia. 

• Notei até agora que o curso de economia não ofere-
ce muita pratica, não ajudar a pensar... 

• Si, claro que si, se debería en hacer mas visitar de 
reconocimientos, al intercambista para que la aven-
tura sea aun mas intensa y mejor.

• Não. 

• Seria bom, oferecer aulas de português com um 
nível mais avançado.

• A ajuda para os alunos estrangeiros para achar um 
alojamento e mostrar mais sobre as associações. 

b. Você recomendaria a UFG como local para a realização de 
intercâmbio para outras pessoas?
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Justifique.

• Sim, quando ia viajar no começo nunca escutei Goi-
ânia. Mas olhei no mapa e gostei muito da cidade, 
o clima é bom, as pessoas muito agradáveis, e sem 
dúvida voltaria pra Goiânia” 

• Totalmente recomendada, una universidad que le 
ofrece al estudiante grandes oportunidades acade-
micamente, y le ofrece un campus agradable para 
el desevolvimiento social, tiene una biblioteca ef-
ciente de gran ayuda, y sus espacios están adapta-
dos al estudiante, una de las mejores cosas que me 
gusto fue la organización como esta conformada la 
universidad y que le ofrece al estudiante un espacio 
agradable para realizar sus actividades académicas. 

• Sim , recomendarei porque é uma boa universidade 
em que tem infraestruturas que precisa ...

• Si, porque es muy buena, al igual que su gente es la 
mejor.

• Sim. Porque é uma oportunidade que não rudos 
tem. Poder haber mais cupos para intercambio.

• Acho que a minha recomendação dependa das ex-
pectativas e os interesses da outra pessoa.

• Claro, eu gostei muito minha experiência e já falei 
sobre a UFG pra muitas pessoas.

Em sua maioria, nota-se que os participantes recomenda-
riam a UFG a outros intercambistas e um dos pontos fortes 
levantados foi a atuação do amigo cultural, o qual pode certa-
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mente estar mais próximo desses alunos e auxiliá-los em sua 
adaptação no país.

Considerações Finais

Pelas respostas analisadas observa-se que a experiência na 
UFG foi, de um modo geral, muito mais positiva que negativa 
para a maioria dos intercambistas estrangeiros.

Um dos pontos que se deve ressaltar é a dificuldade com a 
língua portuguesa, relatada  por alguns dos participantes. No 
entanto, ressalta-se a importância dada pelos respondentes à 
oportunidade de participarem desses intercâmbios no Brasil 
para ter maior contato tanto com a língua portuguesa quanto 
com a cultural brasileira. Apesar desta dificuldade, o curso de 
Português para Estrangeiros oferecido pela Faculdade de Le-
tras foi citado como de grande importância para o aprendizado 
da língua portuguesa sendo, dessa forma, uma importante ação 
de internacionalização. Outro aspecto a se destacar é o “ami-
go cultural” que tem um papel importante em várias instâncias 
e que merece maior divulgação para ampliarmos o alcance do 
Programa Convívio Social. Como limitação do estudo podemos 
citar a pouca participação dos intercambistas, em especial dos 
brasileiros que fizeram intercâmbio no exterior. 

Finalmente, pode-se concluir que os relatos demonstram 
que a UFG está em processo de internacionalização e que há 
ainda muito a se fazer, mas, de um modo geral, conseguimos 
acolher esses intercambistas e atender adequadamente suas ne-
cessidades. Por outro lado, observa-se uma valorização da opor-
tunidade de aprendizagem da língua portuguesa e do contato 
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com a cultura do Brasil.

Destacamos ainda a relevância da realização desta PCC para 
os discentes que puderam se inteirar a respeito da realidade do 
ensino de línguas no país, das políticas públicas que têm sido 
implementadas para melhorar esse tipo de ensino e ainda sobre 
as possíveis atitudes que podem ser tomadas para tentar ame-
nizar os problemas existentes. Para eles, estudantes e futuros 
professores de línguas estrangeiras ou materna, ensinar uma 
língua envolve, entre outros aspectos, conhecer políticas de in-
centivo às línguas estrangeiras, quebrar ideias pré-concebidas 
e driblar dificuldades, não apenas no nível da instituição, como 
também em nível nacional.
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OS UIVOS DA GERAÇÃO BEAT: TRANSPOSIÇÃO 
INTERSEMIÓTICA EM HOWL

Herick Rodrigues Araújo (UFG)

Neuda Alves do Lago (UFG)

ABSTRACT 

The transposition of the book Howl for the cinematic scre-
ens is analyzed here as intersemiotic translation, since it tran-
sits between different formats and languages. We explore the 
evolution of the signs exposed in each segment categorizing 
them mainly in icons, indexes and symbols. Thus, by containing 
the generalizations of the process of understanding signs by the 
mind and the effects they may cause in it, peircian semiotics 
was crucial in understanding these relations in the overlapping 
images of various shades in the two works, which are not res-
tricted to one monolithic form, in the infinite process of what 
Peirce called semiosis.

RESUMO 

A transposição do livro Howl para as telas de cinema é ana-
lisada aqui como tradução intersemiótica, já que transita entre 
formatos e linguagens distintas. Os signos são analisados aqui, 
principalmente, como definiu Peirce, em ícones, índices e sím-
bolos. Assim, por conter as generalizações do processo de com-
preensão de signos pela mente e os efeitos que podem causar 
nesse, a semiótica peirceana foi crucial para entender essas re-
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lações semióticas na sobreposição de imagens de diversos ma-
tizes existentes nas duas obras, que não se restringem a uma 
forma estanque e monolítica, no infinito processo a que Peirce 
chamou de semiose.

PALAVRAS-CHAVE: Howl; intersemiótica; cinema; literatura.

Introdução

Apresentar e debater Howl e sua importância histórica nos 
dias atuais continua sendo de grande relevância, e até mesmo 
necessário. Apesar de que vários pontos tratados no poema já 
sejam praticamente banais, hoje, ainda há uma grande luta pelo 
direito à voz das minorias. Precisamos de um trunfo final para 
que as sexualidades diversas não sejam motivos de escárnio, e 
para que, artísticas ou não, as diferentes expressões em nos-
sa geração definitivamente não precisem passar pelo crivo da 
formalidade, do status quo, para que sejam ao menos vistas e 
ouvidas com respeito.

Este trabalho visou apresentar Howl pelo prisma da relação 
intersemiótica entre a obra literária escrita por A. Ginsberg e 
sua adaptação fílmica criada por R. Epstein e J. Friedman. Sen-
do assim, a evolução dos signos textuais para os cinematográfi-
cos são os objetos principais observados ao longo desse texto, 
de acordo com a semiose de C. S. Peirce. Não foram esquecidos 
os contextos históricos e a importância de Howl para a luta pe-
las liberdades individuais, de expressão, sexuais e das minorias 
em geral, na segunda metade do século XX. Abordando a tra-
dução entre as obras mencionadas e a criação da arte dentro da 
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história, Plaza (2003) descreve detalhadamente esse processo 
dentro de uma perspectiva peirceana:

Na medida em que a criação encara a história 
como linguagem, no que diz respeito à tradução, 
podemos aqui estabelecer um paralelo entre o 
passado como ícone, como possibilidade, como 
original a ser traduzido, o presente como índice, 
como tensão criativo-tradutora, como momento 
operacional e o futuro como símbolo, quer dizer, 
a criação à procura de um leitor. (PLAZA, 2003, 
p.8. ênfase no original).

Desta forma, vemos a arte e seus significados em constante 
evolução, movendo o motor da história com suas ideias e ideais.

A relação entre literatura e cinema

Ao longo da história da humanidade, os seres humanos con-
taram suas histórias em narrativas nas mais variadas formas 
e, também, se expressaram em diversas formas artísticas. Em 
seus primórdios, essas narrativas eram passadas de um indiví-
duo para outro ou a um grupo, de forma oral. A cada vez que era 
contada uma narrativa por um diferente narrador, ou em um 
diferente momento, detalhes eram adicionados ou subtraídos, o 
que com o tempo modificava parcial ou totalmente a narrativa. 
Assim, surgiam culturas e povos com histórias similares, mas 
cheias de detalhes e aspectos próprios de sua região e tempo 
histórico. De maneira similar se davam as expressões artísticas, 
como danças, músicas e pinturas, que se modificavam a partir 
de quem as produzia e de seu tempo histórico.
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Com o avanço social e técnico das sociedades humanas, 
expressões artísticas foram, pouco a pouco, sendo mantidas, 
a exemplo da literatura. Após o surgimento da escrita, as so-
ciedades puderam deixar suas histórias registradas da forma 
como originalmente concebidas, para todo o sempre, em livros. 
Dessa maneira, diferentemente das narrativas orais, indivíduos 
e grupos de diferentes regiões e mesmo de diferentes épocas 
poderiam conhecer tais narrativas assim como foram ditadas 
pelo autor original, desde que conhecessem o código linguísti-
co empregado na construção da mesma. Entretanto, quando o 
idioma original não era compreendido em determinada região 
ou época por determinada sociedade, bastava que um indivíduo 
ou alguns poucos soubessem o código original e o transferisse 
para outro de compreensão do público a quem se desejava re-
velar tal narrativa. Assim, surgia a tradução linguística.

Com o tempo, a literatura se tornou a maior e mais influen-
te forma de expressão e arte humanas (GUALDA, 2010, p. 201). 
Livros e suas narrativas foram cada vez mais traduzidos para os 
mais variados idiomas, e lidos pelos mais diversos povos ao re-
dor do mundo, tornando a literatura quase universal. Mas, com 
o boom tecnológico dos últimos séculos surge o cinema que, em 
pouco tempo, torna-se o maior veículo de arte e narrativas de 
nossa era. O diferencial do cinema está em como ele é capaz de 
se mostrar ao público. Como afirma Silva (2006, p. 92), o cinema 
“pode ser considerado como o primeiro meio a solicitar a inter-
venção indireta de quase todos os sentidos pelo arrebatamento 
das sensações” e não apenas verbal, como a literatura. Silva ainda 
realça um poder distinto da linguagem cinematográfica:
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[...] a capacidade do cinema de criar imagens 
com existência autônoma e de poder registrá-
-las, reproduzi-las e conservá-las, confere a esta 
forma de representação um poder inusitado: o 
de gerar e manter vivas todas as suas constru-
ções, até mesmo aquelas cuja correspondência 
com as figuras da prática cotidiana o tempo já se 
encarregou de anular (SENRA, 1997, p. 3 citado 
por SILVA, 2006, p.92).

No entanto, o cinema não anulou a importância da literatura, 
que ainda goza de maior prestígio intelectual, como afirma da 
Silva (2006, p. 91-92): “o mundo dos livros ainda é, para muitos, 
o lugar onde a informação está armazenada e o lugar exclusi-
vo do conhecimento – aquele conhecimento, por assim dizer, 
autorizado”. Também, por essa razão, pelo poder narrativo e o 
encanto que a literatura exerce, o cinema busca muitas inspi-
rações e constrói grande parte de suas melhores obras através 
de adaptações ou transposições de obras literárias em filmes, 
trazendo um grande debate sobre as diferenças entre ambos e 
fomentando teorias sobre a tradução intersemiótica: a tradu-
ção entre diferentes linguagens, de verbal para não- verbal ou 
vice-versa. Há ainda hoje uma grande polêmica sobre qual é me-
lhor: o livro ou o filme Entretanto, Jeha (s/d, p. 81) atesta que é 
mais importante entender o processo de transposição de uma 
linguagem a outra ao invés de se preocupar com a fidelidade tra-
dutória, já que o tradutor “precisa” ser um traidor do original.

A partir dessas dificuldades podemos trazer para a tradu-
ção intesemiótica entre literatura e cinema o que Jakobson 
(2007, p. 72) dizia sobre a poesia ser intraduzível. Uma solu-
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ção possível para isso seria uma ‘transposição criativa’: fazer 
escolhas entre, por exemplo, manter a função poética de um 
signo ou seu aspecto icônico. Por serem linguagens distintas, 
dois signos, mesmo que com significações semelhantes, nun-
ca serão totalmente equivalentes. Por isso, o tradutor tem 
que fazer escolhas e “trair” o original, como afirma Jeha (s/d, 
p. 81). Apoiado pela idéia de Jakobson, Haroldo de Campos 
(2007) propõe uma transcriação, um ato que atinge vários ní-
veis de processos semióticos. Em uma explicação mais com-
pleta, ele afirma:

Of course in a translation of this type not 
only the signified but also the sign itself is trans-
lated, that is, the sign tangible self, its very ma-
teriality (sonorous properties, graphical visual 
properties all of that which forms, for Charles 
Morris, the iconicity of the aesthetic sign, when 
an iconic sign is understood as that which is ‘in 
some degree similar to its denotation’.) The sig-
nified, the semantic parameter, becomes just a 
kind of boundary marker for the “re- creative” 
enterprise. (CAMPOS 2007, p. 315-316).

Assumimos aqui a posição de Sales e Procópio (2012, p. 49) 
de que “se a tradução encontra-se entre duas culturas ou en-
tre duas linguagens, ela é ponte, elemento de diálogo entre dois 
campos significativos”. Para os autores, a tradução de um texto 
é refacção do seu discurso, e resulta em um alargamento dos 
seus sentidos, mais do que na mera translação para outra lin-
guagem. E complementamos citando Foucault:
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Em toda sociedade a produção do discurso é 
ao mesmo tempo controlada, selecionada, orga-
nizada e redistribuída por certo número de pro-
cedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materia-
lidade.” (FOUCAULT, 2008, p.8-9).

A tradução a partir deste ponto pode ser também assumida 
como um processo social, um ato político (LAFEVÈRE, 1990 ci-
tado por SALES e PROCÓPIO, 2012, p. 49-50) e o tradutor, para 
ser compreendido em suas escolhas, deve ser, primeiramente, 
visto como um sujeito histórico e político (CATRYSSE, 1992 ci-
tado por SALES e PROCÓPIO, 2012, p. 50). Nada é por acaso, e 
tanto a tradução quanto o tradutor devem ser vistos dentro de 
um contexto sócio-histórico e seu discurso analisado de acordo 
com suas posições a partir do meio que se inserem.

Apesar das escolhas e do discurso criados na tradução, o tra-
dutor também se preocupa com seu público. Ele cria um dis-
curso, se posiciona, mas quer ser compreendido por determi-
nado grupo de pessoas. O tradutor também precisa entender o 
contexto sócio-histórico de seu público alvo. Uma tradução ou 
adaptação fílmica é também uma construção coletiva, e assim 
pondera Silva:

O cinema, sendo obra coletiva, social, indus-
trial, tende a refletir a mentalidade do grupo e 
indústria (em sentido amplo) e incide forte-
mente no imaginário social. Qualquer que seja 
o resultado, técnica e artisticamente falando, 
a imagem que o cinema projeta não é apenas a 
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imagem que o diretor elege, mas uma imagem 
coletiva, determinadas perspectivas. Mesmo os 
filmes autorais seriam, neste sentido, de auto-
ria múltipla, realizados por um sujeito múltiplo, 
não bastasse o fato de se tratarem de produtos 
industriais. (SILVA, 2006, p. 92).

Daí que, para obtermos um estudo lógico sobre a criação de 
significados na tradução intersemiótica, fizemos uma análise 
a partir do conceito de semiose de Peirce. Esse construto diz 
que o processo semiótico de criação de significados é um pro-
cesso infinito e que se mantém em uma relação triádica entre 
signo, objeto e interpretante. Para Peirce (2005, p. 46), o signo 
“é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém”. Assim, signo é qualquer coisa que represente qualquer 
outra coisa para alguém, podendo pertencer ao universo verbal 
ou não-verbal. Doravante, se torna um meio ideal para analisar 
o processo de criação de significados entre literatura e cinema.

Para este trabalho, pretendeu-se analisar, principalmente, 
a relação do signo com seu objeto. Tal relação dá ao signo 
três classificações: ícone, índice e símbolo. O ícone é o sig-
no quando é similar ao objeto, mas não é o objeto. Ele tem 
relação visual com o objeto, mas não uma relação física de 
causa e efeito. O índice é o signo que possui uma relação físi-
ca direta com seu objeto, por exemplo: fumaça e fogo. E, por 
último, o símbolo não possui nenhuma relação direta com 
o objeto, e sua associação se dá por convenção social, como 
uma lei (ALVES, 2013, p.135).

Pelo fato de, no processo semiótico de Peirce, a semiose ser 
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infinita na criação de signos e novos significados, acreditamos 
que, também, pode se passar a ser infinito o próprio processo 
tradutório, criando-se assim traduções de traduções, já que tam-
bém as próprias pessoas podem ressignificar, a qualquer momen-
to, os signos ao seu redor. Embora pertencendo a outra linha de 
análise semiótica, nos parece adequada a colocação de Barthes:

Todo mundo pode testemunhar que o pra-
zer do texto não é seguro: nada nos diz que esse 
mesmo texto nos agradará uma segunda vez; é 
um prazer friável, cortado pelo humor, pelo há-
bito, pela circunstancia, é um prazer precário 
[...] daí a impossibilidade de falar desse texto do 
ponto de vista da ciência  positiva (sua jurisdição 
é a da ciência crítica: o prazer como princípio 
crítico). [...] A fruição do texto não é precária, 
é pior: precoce; não surge no devido tempo, não 
depende de nenhum amadurecimento. Tudo é 
arrebatado numa só vez [...] Tudo é jogado, tudo 
é fruído na primeira vista. (BARTHES, 1987, p. 68-
69, grifo do autor).

A partir da teoria peirceana, analisamos as significações e a 
transposição intersemiótica entre o livro Howl, de Allen Gins-
berg, publicado em 1956, e o filme homônimo de 2010 dos di-
retores Rob Epstein e Jeffrey Friedman, estrelado por James 
Franco no papel do próprio Ginsberg.

HOWL nas páginas

O poema se divide em quatro partes e nos mostra imagens 
da vida das supostas melhores mentes da Geração Beat em di-
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ferentes situações e extravagâncias. Mentes estas que foram 
marginalizadas na cultura e na sociedade estadunidense por não 
aceitarem a vida que lhes foi imposta. Na primeira parte, a mais 
longa e com mais da metade do poema, Ginsberg descreve quase 
toda a loucura, energia, vivacidade e intensidade da vida desses 
expoentes de sua era. Ele aborda a loucura, a sexualidade, a bus-
ca espiritual, o uso contínuo e excessivo de drogas, a mudança 
repentina de lugares, o suicídio, e a necessidade de se expressar 
livremente. É chocante para aquela época, e Ginsberg viveu em 
um período que, em seu país, todo ato de liberdade individual 
que extrapolasse o código social de moralidade foi sumariamen-
te julgado como comunista e tratado com repressão; geralmente 
resultando em cadeia ou hospício para os indivíduos.

A figura que se destaca primeiramente é a loucura que atin-
ge jovens rebeldes por todo o país. Ela aparece já no primei-
ro verso, com toda sua força destrutiva, fazendo suas vítimas 
buscarem fervorosamente um alívio imediato. Essa loucura 
não é algo físico em si, mas a definição de cada ato extrema-
do praticado por esses jovens a olhos nus, como orgias, pular 
de pontes, uso em excesso de entorpecentes, viajar sem rumo 
e quase sem nenhum tostão no bolso. A partir da sua insa-
tisfação traduzida em loucura, eles desafiavam qualquer um 
que tivesse qualquer poder sobre eles e por isso, por exemplo, 
‘foram expulsos de universidades por serem loucos & publica-
rem odes obscenas nas janelas do crânio’(GINSBERG, 1984, 
p.41, linhas 17- 18) ou, ainda mais intensamente, ‘uivaram de 
joelhos no Metrô e foram arrancados do telhado sacudindo ge-
nitais e manuscritos’(GINSBERG, 1984, p.44, linhas 105-106). 
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Para esses jovens, o limite era onde o corpo podia chegar, com 
tudo que se podia fazer, sem moralismos e com a total liberda-
de de quem já não tinha mais nada a perder.

Evidentemente, suportar toda essa intensidade, essas 
“maluquices” e abusos não era tarefa simples, e quase nun-
ca feita de “cara limpa”. Provavelmente, não há sequer um 
tipo de droga disponível em seu tempo que Ginsberg e seus 
comparsas não tenham provado. Em Howl, várias drogas 
são catalogadas, como peiote, benzedrina, marijuana, ópio, 
tabaco e álcool, para ficar apenas em algumas diretamente 
mencionadas. Esses entorpecentes eram também usados 
pela inspiração criativa que traziam em suas alucinações, 
que eram imagens de um mundo sem disfarces. E por elas, 
eles se arrastavam “pelas ruas do bairro negro de madruga-
da em busca de uma dose violenta de qualquer coisa”(GINS-
BERG, 1984, p. 41, linhas 3-4) “ansiando pelo antigo contato 
celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite”(-
GINSBERG, 1984, p. 41, linhas 5-6). Essa era também parte 
de sua espiritualidade, o motor de uma busca cósmica por 
auto compreensão.

A religiosidade, mais próxima a uma busca espiritual do que 
uma doutrina, está difusa pelo poema através de alusões a figu-
ras dessas respectivas crenças. O poema relata que eles “desnu-
daram seus cérebros sob o Elevado e viram anjos maometanos 
cambaleando iluminados nos telhados das casas de cômodos” 
(GINSBERG, 1984, p. 41, linhas 11-13), em clara referência ao 
Islã, como exemplifica Rivas (2014). Há também menções a 
anjos e sinagogas, Golgotha onde Cristo foi crucificado e que 
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como ele “fizeram soar o sofrimento da mente nua da América 
pelo amor num grito de saxofone de Eli Eli lama lama sabacta-
ni” (meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes) (GINS-
BERG, 1984, p. 48, linhas 273 274).

Mas, mais que abandonados, eles eram rejeitados e ainda 
mais em seus atos loucos, por suas sexualidades livres. Não su-
ficientemente, expondo as “incontáveis trepadas com garotas 
em terrenos baldios” (GINSBERG, 1984, p. 45, linhas 134-135) 
de Neal Cassidy e outras menções à liberdade sexual por todo 
o poema, o que por si só era considerado uma promiscuidade 
obscena, Ginsberg, abertamente gay, relata graficamente algu-
mas dessas experiências onde “se deixaram foder no rabo por 
motociclistas santificados e urraram de prazer”(GINSBERG, 
1984, p. 44, linhas 107-108), e também “que enrabaram e fo-
ram enrabados por esses serafins humanos, os marinheiros, 
carícias de amor atlântico e caribeano” (GINSBERG, 1984, p. 
44, linhas 109-110), ficando assim, com o estigma de obsceni-
dade perante a sociedade tradicional. Por fim, é indispensável 
lembrar que todas essas experiências, sexuais, ou com drogas, 
ou espirituais e afins, estavam sempre embaladas pelo Jazz, a 
música característica desses jovens da Geração Beat, que foi 
extremamente musical.

Já na segunda parte, o símbolo máximo é Moloch: ele é o mo-
tivo, o que causa nestas mentes um ímpeto autodestrutivo, o 
que os deixa loucos. Moloch é um antigo deus cananeu do fogo, 
para o qual eram oferecidas crianças como sacrifício. Aqui, ele 
serve como símbolo das instituições, dos governos, da socieda-
de, da cultura geral da nação. Moloch é a “esfinge de cimento e 
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alumínio que arrombou seus crânios e devorou seus cérebros e 
imaginação”(GINSBERG, 1984, p. 49, linhas 278-279). Moloch 
é o capitalismo em si, que apenas vê números e lucros, nunca 
pessoas e almas. Em entrevista, Gisnberg chega a dizer que a 
frase chave para entender o poema é “Moloch cujo nome é a 
Mente” (GINSBERG, 1984, p. 50, linha 300). Essa “Mente” pode 
ser entendida como algo geral e superior, ao invés da mente in-
dividual de cada um. É uma a mentalidade coletiva cheia de im-
posições, moralismos e conservadorismos, que rejeita e tenta 
destruir qualquer um que desvie de seu caminho “sagrado”, que 
é a cultura média do senso comum.

Após a longa demonstração da vida desses loucos desviados 
que resistem à  moralidade, e a apresentação da deidade mons-
truosa que os queima ainda em vida, Ginsberg, na terceira parte, 
nos apresenta Rockland, o local onde se encontra aprisionado 
junto a Carl Solomon, para quem é dedicado o poema. Como 
explica Rivas (2014, p. 32-33), nesta parte Solomon exemplifica 
o todo, ele é o indivíduo destruído pela loucura que representa 
toda a geração. Em Rockland, toda sua loucura é mostrada com 
vigor, e ele grita que “está perdendo o verdadeiro jogo de ping-
-pong para o abismo” (GINSBERG, 1984, p. 52, linhas 352-353). 
No entanto, apesar de seu tormento, Solomon não está só. O au-
tor também está com ele, pois ele também enfrenta Moloch e por 
isso está em Rockland. Ainda na primeira parte, Ginsberg já dizia 
a Carl “enquanto você não estiver a salvo, eu não estarei a salvo” 
(GINSBERG, 1984, p. 48, linhas 251-252) e agora juntos chamam 
os médicos de loucos e organizam uma revolução hebraica socia-
lista contra o Golgotha nacional e fascista. Com essas imagens, 
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Ginsberg deixa notório que enquanto Solomon (ou qualquer pes-
soa desta geração) ainda for perseguido e posto como louco, ele 
também o será, pois são as idéias subversivas desses indivíduos 
que fizeram com que Moloch os marginalizasse. Logo, ou todos 
juntos destroem essa Mente ou continuarão assim.

Apesar de todos os momentos intensos e absurdos expostos 
ao longo do poema, Rivas (2014, p. 33-34, tradução livre nossa) 
nos diz que “notas de rodapé para o Uivo é a compensação para 
toda a negatividade que predomina o resto do poema. Ela é uma 
“afirmação”, feita para lembrar os seres humanos de sua própria 
dignidade”. Aqui, Ginsberg clama que tudo é sagrado, todas as 
coisas, todos os lugares, a vida em si, pois tudo que existe é sa-
grado. Visto que tudo é sagrado, Ginsberg enfatiza a sacralidade 
das coisas simples e corriqueiras: mãos, pele, nariz, além de sa-
cralizar aquilo que era considerado obsceno, como as genitálias, 
inclusive “os caralhos dos vovôs do Kansas” (GINSBERG, 1984, 
p. 54, linhas 403-404). Para o poeta, são sagrados os marginali-
zados, os mendigos, os “fodidos”, também os lugares por onde 
passaram e o bop jazz que ouviam. A sacralidade das coisas aqui 
serve para lembrá-los que estão vivos e o merecem estar, e que 
apesar das dificuldades ainda há um sagrado anjo em Moloch.

Finalmente, além dos temas mais evidentes invocados no de-
correr de Howl, a forma do poema em si, com sua linguagem, 
léxico, ritmo e sonoridade são elementos importantes para 
compreender o discurso radical que ele expressa. Nos anos em 
que surgiram os escritos Beat e, consequentemente Howl, nada 
que surgia fora do formalismo da academia e do padrão do New 
Criticism era visto com bons olhos, nem respeitado como tendo 
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qualquer valor literário, além de que debates com autores ante-
riores considerados polêmicos eram praticamente impossíveis. 
Desta forma, Ginsberg deu o grito de basta e colocou de vez os 
Beatniks e outros poetas livres na cena da literatura estaduni-
dense. A partir de então, linhas longas, versos livres, imagens 
gráficas, falas rápidas e performances energéticas, como em 
Howl, se estabilizaram na linguagem poética daquela geração.

Howl nas telas

Howl, o filme homônimo do poema de Ginsberg e dirigido por 
Epstein e Friedman, é uma miscelânea de gêneros, e traz vários 
pontos da história que envolve a publicação do livro. O filme é 
uma narrativa que se assemelha e traz aspectos do documentá-
rio, característica básica dos diretores. Na realidade, Howl é a 
primeira experiência de ambos os diretores fora de sua especia-
lidade e dentro da ficção. Pelo próprio formato em que é produ-
zido, pode-se pensar que se trata da história de parte da vida do 
poeta, mas Ginsberg só cumpre o papel de criador, pois aqui o 
verdadeiro personagem principal é o poema em si. Em todas as 
camadas audiovisuais do filme há uma tentativa de demonstrar 
ou mesmo explicar como o poema foi criado (a entrevista), o que 
o inspirou (acontecimentos na vida de Ginsberg), sua primeira 
apresentação (leitura na Gallery 6), a tentativa de suprimi-lo (o 
julgamento), e suas imagens explicitadas (a animação).

Dos formatos espaço/temporais criados pelos diretores no 
filme, a entrevista é a parte que une e na qual todas as outras, 
de alguma forma, se conectam. Ela é quem dá coerência e coe-
são às imagens e informações que surgem na tela. É perceptível 
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que, em alguns momentos, através da entrevista, o personagem 
de Ginsberg narra completamente os acontecimentos, como 
é o caso dos flashbacks da juventude do poeta, em que não há 
fala alguma dos atores em cena, apenas a voz onipotente do en-
trevistado contando seu passado. Em outros momentos, a voz 
entrevistada apenas conecta as imagens ou as explica, dando 
informações relevantes da ocorrência. Isso acontece, em maior 
destaque, quando Ginsberg fala sobre o julgamento ou ainda so-
bre o tema debatido no mesmo. Há também momentos em que 
a entrevista se intercala com a recitação do poema durante o 
filme, principalmente com a apresentação na Gallery 6. No en-
tanto, a entrevista tem pouca interferência direta durante as ce-
nas de animação, mas, mesmo assim, é ela quem dá o contexto 
temático do poema da parte interpretada pela animação em si.

De todo modo, pela relevância que a entrevista tem no filme, 
é importante evidenciar que ela não aconteceu na vida real de 
Ginsberg, da maneira em que é apresentada no filme. Ela é, na 
verdade, uma criação cinematográfica que dá unidade ao todo. 
No entanto, as informações dadas pelo poeta nesta entrevista 
fictícia são informações verídicas expressas pelo Ginsberg real 
em entrevistas diversas reais, dadas ao longo de sua vida. Sendo 
assim, a entrevista fílmica é uma colagem de partes de várias 
outras entrevistas produzidas para dar coerência à narrativa.

Os flashbacks, por exemplo, nos momentos em que apare-
cem, dão corpo físico/visual à narração de Ginsberg. Como 
mencionado antes, o atores não falam durantes as cenas de 
flashback da vida do poeta, mas as imagens mostradas, algu-
mas inclusive não fictícias e de arquivos reais, ilustram o que 
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nos conta Ginsberg enquanto entrevistado. As histórias rela-
tadas e mostradas durante os flashbacks nos permitem com-
preender o processo de criação do caráter e da personalidade 
do autor que, dessa forma, o influenciaram a escrever o po-
ema Howl da maneira que conhecemos hoje. Outra caracte-
rística importante é que, apesar de a história real contada 
no filme ter se passado um pouco mais de 50 anos antes de 
seu lançamento, ela é contada como se estivesse no presen-
te. Entretanto, os flashbacks representam o passado mesmo 
para a narrativa do filme, e isso também é ilustrado pelo fato 
dessa parte estar exclusivamente em preto e branco.

Outra parte, que também remonta ao passado do tempo nar-
rado no filme, é a apresentação da primeira recitação pública 
de Howl, na Gallery 6, em São Francisco. Por representar um 
passado do tempo narrativo da história, essa parte também é 
toda em preto e branco. Contudo, a leitura do poema na Gal-
lery 6 tem uma função diferente no filme: ela abre o filme, e os 
primeiros versos de Howl ali interpretados por James Franco 
representam o princípio de tudo, o primeiro uivo por liberdade. 
Essa histórica primeira leitura do poema foi também, na vida 
real, o primeiro passo para que Ginsberg fosse apresentado ao 
mundo enquanto um poeta que quebraria barreiras na poéti-
ca moderna. No filme, essa leitura do poema se intercala, em 
alguns momentos, com a animação, para apresentar o poema 
como foi escrito, e traz para os telespectadores o clima e a emo-
ção criados por Ginsberg naquele dia. São também com estas 
imagens que, ao fim do filme, as últimas linhas do poema são 
apresentadas, com o poeta declarando como santas todas as 
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coisas que o cercam de vida e, por fim, “a sobrenatural extra 
brilhante inteligente bondade da alma!” (GINSBERG, 1984, p. 
55, linhas 423-424).

As imagens propostas por Ginsberg no poema e que antes 
reproduzíamos de várias formas, mas apenas em nossas men-
tes, são personificadas na animação criada no filme. Como afir-
ma David Sterritt (academic.oup.com) as cenas de animação 
são o cinema puro, não tem relação com os dados e arquivos 
originais, mas apresenta relação com o fluxo-de-consciência li-
vre da Geração Beat. Essas imagens são criações do artista Eric 
Drooker, que chegou a trabalhar com Ginsberg ainda em vida, 
no seu último livro (laughingsquid.com), e que também lançou 
uma versão ilustrada de Howl (drooker.com). Elas dão uma cor 
especial ao filme e reproduzem cenas as quais dificilmente po-
deriam ser gravadas com atores reais de uma maneira convin-
cente. Sendo assim, elas proporcionam um êxtase psicodélico 
que se assemelharia aos momentos de trance experimentados 
por Ginsberg quando estava em seu processo de criação poéti-
ca, sob o efeito de entorpecentes.

Resta agora o julgamento, que é um elemento quase inde-
pendente dentro do filme e que possui sua própria história 
dentro da narrativa total sobre Howl. No filme, o julgamento é 
uma teatralização encenada pelos atores com falas retiradas de 
registros oficiais do acontecimento real, podendo ser catego-
rizado como docudrama, e se passa na mesma temporalidade 
da entrevista, o presente. O julgamento representa a repressão 
conservadora sofrida por todos os envolvidos na criação, publi-
cação e venda do livro Howl. Nesta parte, advogados de defesa 
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e acusação, juiz e quatro testemunhas debatem sobre o mérito 
literário e social do livro de Ginsberg, e se ele poderia ser consi-
derado obsceno e retirado de circulação ou não. Um dos pontos 
altos das cenas do julgamento é quando umas das testemunhas, 
Luther Nichols (Alessandro Nivola), é questionada se o livro 
sobreviveria ao teste do tempo, no que a resposta de pronto é 
que o próprio julgamento já trouxe exposição o suficiente ao 
livro para que ele se tornasse um clássico. Importante também 
são as palavras finais do advogado de defesa as quais, em linhas 
gerais, diz que condenar Howl e seus precursores seria cercear 
a liberdade de expressão dos cidadãos de um país dito livre. Ao 
final, o juiz considera que o poema possui relevância social o 
suficiente para não ser condenado por obscenidade.

Por fim, é evidente que, durante o filme, apesar de os direto-
res entrarem no universo das narrativas roteirizadas com Howl, 
há várias influências de documentário, o estilo característico de 
Friedman e Epstein. Em várias intersecções do filme, imagens e 
fotos reais recolhidas de arquivos são mostradas e, para dar ain-
da mais credibilidade, notícias de jornais da época do julgamento 
real são postas em cena, dando um aspecto maior de realidade 
documental. Nesse clima entre ficção e realidade, o filme termi-
na com uma cena do verdadeiro Ginsberg, já idoso, em uma de 
suas últimas entrevistas (ginsbergblog.blogspot.com.br), grava-
das cantando Father Death Blues, enquanto surgem na tela textos 
que nos contam o destino de cada um dos Beats citados no filme.

A transposição intersemiótica

A transposição intersemiótica em Howl, do livro para o filme, 
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não é de análise simplista, pois a tradução não se dá por simples 
unidades do código. Como explica Jakobson:

ao traduzir de uma língua para outra, substi-
tuem-se mensagens em uma das línguas, não por 
unidades de código separadas, mas por mensa-
gens inteiras de outra língua. Tal tradução é uma 
forma de discurso indireto: o tradutor recodifica 
e transmite uma mensagem recebida de outra 
fonte. Assim, a tradução envolve duas mensa-
gens equivalentes em dois códigos diferentes.” 
(JAKOBSON, 2007, p.65)

Na tradução intersemiótica, isso se intensifica, pois não se 
troca apenas de uma língua para outra, mas de códigos diferen-
tes entre si, e com unidades de significação bem distintas. No 
caso de Howl, a análise se torna ainda mais desafiadora, pois o 
poema possui quatro partes com objetos dinâmicos e imediatos 
distintos, e uma grande variedade de elementos sígnicos. Já no 
filme, há certa mistura de estilos cinematográficos e partes que 
denotam diferentes tipos de transposição para as telas.

O primeiro aspecto que se deve ter em mente ao analisar 
a transformação de Howl enquanto poema para o formato de 
filme são seus objetos dinâmicos distintos que abordam pers-
pectivas diferentes dentro de cada parte que lhes cabem, ou 
seja, mesmo que eles tratem de coisas semelhantes e totalmen-
te interconectadas, os objetos que eles representam enquanto 
signos são diferenciados. O poema versa sobre o estilo de vida 
da Geração Beat, retrata as situações pelas quais essa juventude 
passou e como reagiu a elas. Sendo assim, o poema é quase uma 
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narrativa biográfica, em algum sentido. O filme, por outro lado, 
muda um pouco seu foco e tem como objeto dinâmico algo que 
pode não ser tão óbvio para um espectador desavisado, que é a 
história ao redor do poema em si, como Ginsberg conseguiu sua 
inspiração, como construiu o poema e, tão importante quanto, 
as conseqüências de sua publicação. No entanto, é comum que 
se pense que o filme se trate da vida de Ginsberg, pois ele é o 
único Beatnik que, de fato, tem voz em toda a produção e, atra-
vés da entrevista no filme, ele narra principalmente fatos que 
ocorreram com ele próprio, quase que totalmente na primeira 
pessoa, diferentemente do poema que se dá, em maior parte, 
na terceira pessoa. Apesar disso, o poema é a força motora e o 
centro de massa do filme, e a confusão anterior acontece, em 
grande parte, pelo forte teor documental do filme e pelo fato de 
o poema em si ser de cunho autobiográfico, o que o faz o filme 
falar obviamente da vida de seu criador.

Estabelecemos, em primeiro plano, uma diferença crucial en-
tre ambas as obras, que é o objeto dinâmico pelo qual suas narrati-
vas e formas divergem. Diferentemente de outras obras literárias 
adaptadas às telas do cinema, em que a discussão parte do concei-
to de fidelidade, a pergunta mais comum é se todas as cenas fo-
ram transpostas adequadamente e da mesma forma que expostas 
no livro. De qualquer forma, exigir fidelidade cênica no caso de 
Howl é, não apenas inadequado, impossível. Fidelidade, inclusive, 
é um termo fora de questão nesta análise, pois a tendência atual 
da análise intersemiótica é desconsiderar questões de fidelidade, 
por considerá-las ultrapassadas e impróprias.

Isso pode ser mais bem compreendido quando observa-
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mos como cada obra se organiza. Howl, o poema, é dividido 
em quatro partes, sendo a primeira de longe a maior delas. 
Cada uma dessas partes traz consigo objetos dinâmicos dis-
tintos, dentro do objeto dinâmico maior que a obra geral 
representa. A primeira parte do poema, inclusive, chega a 
ter vários desses objetos mais ou menos dinâmicos. Essas 
quatro partes, apesar de anárquicas em seu interior, seguem 
uma espécie de hierarquia, uma ordem de significações. A 
primeira e mais extensa das divisões trata de um modo geral 
do estilo de vida dos Beatniks, suas loucuras, uso de drogas, 
espiritualidade, sexualidade e assim em diante, ou seja, do 
processo de marginalização por que passavam esses jovens. 
Na segunda parte, Ginsberg nos diz o que causa todo o so-
frimento em sua geração. Ele nos apresenta seu algoz: Molo-
ch. Em seguida, na próxima parte, o destaque é Rockland e, 
assim, o poema passa a tratar do destino dos enlouquecidos 
por Moloch. A última parte é voz redentora, é o momento em 
que o autor celebra a vida e enxerga certa dignidade em viver 
como se vive: esta é a parte mais positiva do poema. Assim, 
é possível perceber certa ordem na construção da estrutura 
do poema, embora os elementos narrados se dêem em uma 
ordem aleatória e praticamente atemporal.

A versão fílmica, em certa medida, inverte a lógica organiza-
tiva do poema. Ele é dividido em cinco partes mais ou menos 
distintas: a entrevista, o julgamento, os flashbacks, a apresen-
tação na Gallery 6 e a animação. Diferentemente do poema, 
as partes do filme não seguem uma ordem hierárquica. Elas se 
misturam e interconectam a todo o momento, uma se sobre-
pondo à outra sempre que o foco narrativo exige essa troca. 
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Deste modo, há uma apresentação mais fluida no filme, em que 
as divisões estéticas seguem a narrativa construída pelos dire-
tores, enquanto no poema, a narrativa não é linear e não nos 
situa temporalmente em nenhum momento, apenas nos expõe 
a um tema diferente a cada parte específica. Assim, fica visível 
que Howl passa de uma narrativa anárquica e uma hierarquia 
temática no poema para uma narrativa linearizada e formas te-
máticas interconectadas livremente, no filme.

Outra característica de Howl que é compartilhada tanto pelo 
poema quanto pelo filme é que ambos são extremamente frag-
mentados, cada um ao seu modo. Isso já pode ser percebido 
quando falamos em como eles se organizam para narrar suas 
histórias. A questão aqui é outra, entretanto. Essa fragmentação 
em conjunto com seus objetos distintos em cada um e a forma 
como ambos se organizam faz com que seja complexa a tarefa 
de comparação dos signos de um para o outro, pois eles não 
necessariamente se equivalem, ou nem mesmo estão presentes 
nas duas obras. Por esse motivo, discorremos sobre cada parte 
de ambas as linguagens separadamente, abordando os objetos 
e signos pertencentes nelas. Começamos com o poema e suas 
quatro divisões e depois passamos ao que cabe apresentar sobre 
o filme e sua montagem. Apesar do enfoque dado a cada par-
te em separado, relacionamos os signos literários com os cine-
matográficos sempre que foi pertinente, mesmo que o foco te-
nha se mantido nos signos apresentados na parte abordada em 
questão. A seguir, apresentamos os principais signos em Howl 
e, posteriormente, comparamos a forma como esses signos são 
abordados na outra obra. No entanto, excetuou-se parcialmente 
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e intencionalmente da análise a animação presente no filme. A 
motivação por trás desta decisão será esclarecida ao final, quan-
do abordaremos exclusivamente essa perspectiva.

Como já dito anteriormente, o poema em sua totalidade tem 
como objeto dinâmico a vida dos Beatniks, que é intensamen-
te citada em suas linhas, mas em cada seção há outros objetos 
dinâmicos que mudam em cada parte e, também, vários obje-
tos imediatos que emergem em cada linha, como um exército 
de ícones carregados de significações viscerais. Na primeira e 
maior parte do poema, esses signos dinamizados são vários: a 
loucura, a sexualidade, a busca espiritual, o uso excessivo de 
drogas, a mudança constante de lugares. Esses objetos são mos-
trados através de várias imagens icônicas, linha após linha, mas 
eles em si também são signos, ou mais especificamente, índices 
do estilo de vida Beat. Na segunda parte, o objeto dinâmico passa 
a ser, exclusivamente, o que causa o sofrimento desta geração, 
e Moloch é o símbolo que a representa. Na terceira, Rockland 
adquire esse destaque como símbolo do objeto que passa a ser 
o destino dos jovens loucos da Geração Beat. Ao final, na última 
parte, a esperança de uma vida digna e feliz se torna objeto di-
nâmico, e seu índice é o sagrado. Tudo ali é sagrado, mas apenas 
as coisas simples e corriqueiras são citadas como tal.

A loucura que já é introduzida na primeira linha do poe-
ma e traz uma enorme carga destrutiva, de acordo com as 
classificações peirceanas, pode ser vista como um índice de 
uma vida extremamente conturbada. Além disso, todos os 
outros signos de toda a primeira parte do poema, imediatos 
ou dinâmicos, parecem estar sob a sombra dessa loucura, 
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pois todas as ações performadas pelas personagens citadas 
ao longo do poema fogem da normalidade estabelecida pela 
moralidade e do senso comum da época e, consequentemen-
te, são taxadas como insanas ou como de alguém fora de si. 
Isso se confirma quando lembramos, de acordo com Peirce, 
que um índice enquanto signo sempre chama a atenção para 
seu objeto. Assim, esses atos loucos e fora do padrão moral 
são conseqüência de uma vida empurrada à marginalidade e 
cheia de problemas sociais. No filme, essa loucura não apa-
rece como um signo tão evidente e, na verdade, aparece tão 
contida em imagens que parece até insignificante, de algum 
modo. Nos flashbacks, a cena que mais se aproxima da lou-
cura apresentada no poema é quando Ginsberg está fugindo 
de dentro de um carro acidentado para evitar ser preso pela 
polícia, cena essa, que além de não ser descrita no poema, 
está muito aquém da intensidade das cenas descritas por 
Ginsberg no próprio poema.

Logo após Howl apresentar a loucura como a destruidora dos 
expoentes de sua geração, a segunda linha do poema apresen-
ta outro importante signo desta obra, o uso abusivo de drogas. 
Esse uso era tão intenso que o primeiro signo a aparecer sobre 
ele é a busca de uma dose forte de qualquer coisa. No decorrer 
do poema várias drogas potentes são listadas e elas são, obvia-
mente, usadas pelos Beatniks para suportar o peso do seu estilo 
de vida e tentar sobreviver à loucura que os afligia. As drogas 
são, no poema, índices de uma vida autodestrutiva. Elas são a 
ferramenta que afundam de vez esses jovens em uma vida des-
regrada e, geralmente, com fim trágico. Desta forma, é explícito 



219

no poema seu alto consumo e todas as consequências que ela 
traz. Ginsberg não eufemiza nada. Diferentemente, o filme mal 
cita esse consumo de entorpecentes e, em cena, há apenas um 
momento em que Ginsberg fuma algo parecido com um cigarro 
de maconha brevemente. Mais à frente, o poeta menciona um 
dia em que ele e Peter, seu companheiro, haviam usado LSD e 
em cena aparecem na cidade e uivam para o alto, não passando 
disso. Assim, nem Ginsberg ou qualquer um dos Beats citados 
por ele no filme aparecem inconsequentemente embriagados 
ou completamente fora de si nas telas.

Apesar do seu abuso, o uso de drogas tem outro sentido para 
os jovens da geração Beat. Eles buscavam transcender a outro 
nível de consciência e, neste nível, eles esperavam enxergar um 
mundo mais claro, sem hipocrisias e com uma perspectiva me-
lhor. Essa busca por uma transcendência deu aos Beatniks uma 
espiritualidade variada, pois eles possuíam uma religiosidade 
evidente e, desta forma, várias doutrinas religiosas são citadas 
direta e indiretamente. Ginsberg chega a comparar o abandono 
social de sua geração com o abandono de Deus a Jesus Cristo 
na cruz quando ele clama “Eli Eli Lama Lama Sabactani”. Essa 
comparação sozinha já é capaz de nos mostrar como Ginsberg 
considerava a vida de cada um dos marginalizados de seu tempo 
sagrada. A espiritualidade exposta no poema, então, é um signo 
evidente e índice da busca por transcendência e compreensão 
do mundo em que viviam. Esse signo é, apesar de sua importân-
cia, totalmente apagado quando observamos o filme Howl: ele 
não recebe a visibilidade nas telas que tem no poema. Enquanto 
os dois signos anteriores já apresentados são suavizados no fil-



220

me, a espiritualidade Beat não é sequer mostrada.

Seguindo adiante, o último signo dinamizado da primeira 
parte do poema que analisaremos aqui é a sexualidade, que é um 
índice que rompe com todos os padrões morais tradicionais. 
Ela é, de fato, um dos signos mais importantes de toda a obra, 
quiçá o mais marcante, até mesmo mais que a loucura. Isso 
acontece pois é em consequência de sua sexualidade livre, sem 
pudores, subversiva e explícita que Howl ganhou tanta visibili-
dade pelo mundo, pois foi por causa dela que o livro enfrentou 
um julgamento por obscenidade, que inclusive é extensamente 
representado no filme. A sexualidade exposta no poema é re-
presentada, também, em vários signos imediatos como orgias, 
pederastia, sodomia e sexo homossexual, todos condenados so-
cial e moralmente, podendo até mesmo sofrer sanções judiciais 
nos Estados Unidos dos anos 50. Destartes, Howl gerou um es-
cândalo na sociedade estadunidense chegando a estar na lista 
de livros de comercialização proibida por algum tempo. Ainda 
assim, o livro não chegou a ser condenado por obscenidade e 
passou a circular livremente. No decorrer do poema, Ginsberg 
narra abertamente sobre performances sexuais selvagens, ge-
nitálias, penetrações e sexo oral, trazendo diretamente para a 
mente do leitor imagens explícitas de suas experiências nesse 
campo. No entanto, mais uma vez o filme suaviza as imagens 
trazidas pelo poema. A sexualidade mostrada no filme é bem 
contida e há apenas duas cenas dos flashbacks em que ela é fraca-
mente insinuada; a primeira, quando Ginsberg em um momen-
to de clímax se abaixa para realizar um sexo oral em Neal Cassi-
dy, mas ambos são impedidos pela namorada de Cassidy quando 
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são pegos por ela enquanto Ginsberg ainda desabotoava o cinto 
do rapaz; na segunda, Ginsberg acorda junto a Peter Orlovsky, 
seu companheiro de toda a vida, em sua cama, e trocam um bei-
jo brevemente. Assim, mais uma vez, a intensidade do estilo de 
vida Beatnik é amenizada pelos diretores do filme.

Até aqui, apresentamos os principais signos da primeira parte 
do poema Howl. Essa parte pode ser considerada a essência do 
poema. Possui mais que a metade de sua totalidade e apresen-
ta com toda intensidade possível a vida dos jovens Beatniks mar-
ginalizados em seu tempo. Ela é, também, a parte com a maior 
quantidade de signos que representam graficamente a geração 
Beat. As outras partes, além de menores, trazem internamente 
apenas um objeto dinâmico cada, e os signos desses objetos são 
de cunho mais simbólico e abordam causa, conseqüência e espe-
rança, mas não mais diretamente os atos da juventude da época.

A segunda parte tem como figura central Moloch, a entida-
de abstrata e quase mística que controla as vidas humanas de 
uma sociedade adoecida. Originalmente, Moloch era um deus 
cananeu do fogo que recebia sacrifícios de crianças humanas, 
mas em Howl ele representa a causa do sofrimento e da dor sen-
tidos pelos marginalizados. É Moloch quem empurra os jovens 
para a loucura, os excessos e, por último, a destruição. Moloch 
é, antes de tudo, um símbolo da sociedade capitalista que nos 
força a sacrificar tempo e saúde em busca de uma vida que só é 
possível para uma pequena elite que explora todo o resto. Aqui 
abriremos uma exceção e abordaremos a animação presente do 
filme antes do momento adequado, mas por um bom motivo. 
No poema, Moloch é apresentado por formas físicas que se as-
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semelham às metrópoles modernas como alguém “cujos olhos 
são mil janelas cegas!” (GINSBERG, 1984, p. 49, linha 293), en-
tre várias outras coisas abstratas, o que deixa o leitor livre para 
imaginar sua forma de um modo mais livre. No entanto, na ani-
mação posta no filme, Moloch já aparece com uma forma bem 
definida, como uma entidade física. Ele aparece no formato de 
um touro gigante, como o arônico bezerro de ouro idólatra ado-
rado pelos israelitas, no afastamento extremo da missão consa-
gradora de Moisés. O touro é o símbolo máximo de Wall Street 
e, consequentemente, do capitalismo financeiro que afeta eco-
nomicamente a vida de todos pelo mundo. Assim, a animação 
nos tira a possibilidade de imaginar outras formas para Moloch, 
e nos direciona de forma icônica a uma representação estrita e 
certeira do que seria Moloch.

Já que abordamos o signo da causa do sofrimento na segun-
da parte do poema, na próxima e terceira divisão veremos a 
conseqüência. O signo que se repete constantemente agora é 
Rockland, que é o hospício onde Ginsberg ficou preso por oito 
meses. Rockland é o signo que representa o destino dos loucos 
perdidos da geração Beat. É ali que terminam os jovens desa-
justados e enlouquecidos como Ginsberg. Assim, Rockland é o 
símbolo do destino dessa juventude. Vale lembrar que foi neste 
local que nosso autor conheceu Carl Solomon, a quem ele dedi-
ca o poema logo após o título. Nesta seção, Solomon é a perso-
nagem principal, é ele quem pratica as ações. Aqui, Solomon é 
o herói, mas é um herói metonímico, pois ele é pars pro toto, um 
indivíduo que representa todos os Beatniks. As ações executadas 
e planejadas na mente de Solomon nesta situação são psicodé-
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licas e refletem uma mente fragilizada. Elas soam como um gri-
to de socorro de quem quer escapar para sempre daquele lugar 
torturante. No filme, o período em que Ginsberg ficou interna-
do no hospício é narrado na entrevista. Ele diz que teve que es-
colher entre Rockland ou a cadeia, após ser pego como cúmplice 
de um crime cometido por um amigo. No filme, há uma infor-
mação que não está no poema: Ginsberg diz que só conseguiu 
sair do hospício após prometer a seu enfermeiro que se tornaria 
completamente heterossexual. Por último, há um pequeno tre-
cho que dura aproximadamente treze segundos, onde o filme 
mostra uma imagem da vida real em que um homem parecido 
a Solomon é posto em uma maca e passa por um tratamento 
de eletrochoque. Essa breve cena reflete exatamente uma das 
linhas desta parte do poema: “Eu estou com você em Rockland 
onde com mais cinquenta eletrochoques sua alma nunca mais 
retornará a seu corpo de volta da sua peregrinação rumo a uma 
cruz no vazio” (GINSBERG, 1984, p. 52, linhas 358-361).

A última seção do poema muda totalmente o clima - de-
nominada nota de rodapé para o Uivo - e como tal serve para 
esclarecer alguns detalhes. Essa é a única parte realmente 
positiva do poema, e tem como objeto dinâmico a esperança 
de uma vida digna, mesmo dentro de Moloch. Esse objeto é 
simbolizado pelo sagrado, o qual é clamado inúmeras vezes, 
mas atribuído apenas às coisas simples e cotidianas da vida. 
Ginsberg, agora, exalta a alegria de estar vivo e de aproveitar 
cada possibilidade sem medos, pudores ou restrição. Aqui, 
Howl termina com uma das linhas mais bonitas e positivas 
de todo poema, onde o autor proclama “santa a sobrenatural 
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extra brilhante inteligente bondade da alma!” (GINSBERG, 
1984, p. 55, linhas 423-424). No filme, essa esperança e po-
sitividade se refletem na forma como Ginsberg narra suas 
histórias na entrevista. Nela, ele tem uma serenidade ímpar 
e, com isso, demonstra que tudo que viveu o constituiu como 
um indivíduo maduro e preparado para continuar enfrentan-
do a vida com certa tranquilidade. Outra parte do filme que 
mostra essa esperança está no fim do julgamento, quando 
Howl é absolvido e a liberdade de expressão é garantida. É 
necessário lembrar que o filme conta a história ao redor do 
poema, e que o sucesso de Howl tirou Ginsberg da margina-
lidade e o jogou nos holofotes da fama. Desta forma, o poeta 
não mais precisou passar pelas situações mais difíceis narra-
das no seu próprio poema. Assim, ficou mais fácil viver com 
serenidade e dignamente.

Seguindo para a versão fílmica, como já mencionado ante-
riormente, há uma mudança no objeto dinâmico. Enquanto no 
poema, em sua totalidade, o objeto dinâmico são as vidas dos 
Beatniks, sendo assim seu índice maior, no filme é a história do 
processo de criação, publicação e luta contra a censura de Howl, 
ou seja, a história ao redor do poema que toma esse papel de 
objeto dinâmico. O objeto é ainda mais amplo no filme, pois en-
globa não apenas parte do estilo de vida Beat, mas o poema em 
si mesmo e também o que se dá após sua publicação. Além da 
ampliação e diversidade de objetos, o filme utilizou mais de um 
tipo de tradução intersemiótica, podendo até diferir em cada 
parte. Primeiramente, há a entrevista, que é uma montagem de 
várias outras cedidas por Ginsberg durante sua vida e encaixa-
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das em uma só entrevista fictícia, se tornando uma transposição 
indicial no filme. O julgamento, por exemplo, é levado à tela por 
uma transcriação do original, pois ele é uma versão roteirizada 
que mantém grande semelhança com o julgamento real. Des-
ta forma, é uma tradução icônica, como descreve Plaza (2003, 
p. 89- 91). Os flashbacks e a apresentação na Gallery 6 também 
carregam essas características de semelhança com os originais, 
sendo traduções icônicas paramórficas (PLAZA, 2003, p. 90). No 
entanto, a apresentação da Gallery 6 carrega outro elemento 
tradutório. Ela traz em si partes do poema como originalmente 
recitado, e aqui o poema se torna algo traduzido para outra pla-
taforma, em uma transposição de suas partes – uma tradução 
indicial topológica-metonímica (PLAZA, 2003, p. 92). Outra parte 
do filme que carrega duas formas de tradução é a animação que, 
além de indicial topológica-metonímica, é também o que Plaza 
(2003, p. 91) chama de ready-made, que é icônica. A tradução 
ready-made se dá, uma vez que as imagens usadas no filme para 
a animação são criações de Eric Dooker e foram retiradas de seu 
livro de ilustrações.

Dentro das divisões estilísticas do filme, a entrevista pode 
ser considerada a coluna central que sustenta todo o resto. É ela 
que narra a história e coloca tudo em ordem e nos traz, tópico 
por tópico, toda a contextualização necessária para a existên-
cia das outras partes, na medida em que o filme se desenvolve. 
Nela, Ginsberg, representado por James Franco, aparece res-
pondendo a um interlocutor que não aparece em nenhum mo-
mento e tem uma voz imperceptível. Essa entrevista mostra um 
Ginsberg mais bem constituído e maduro. Ela, além de direcio-
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nar o filme, é um signo indicial do amadurecimento de alguns 
dos Beatniks. Outro fator importante da entrevista é ela narrar 
em uma temporalidade presente dentro do filme, ou seja, mes-
mo que o filme conte uma história que aconteceu há algumas 
décadas atrás, ele tenta passar a sensação que está, de fato, no 
presente atual do telespectador. Há partes do filme em que as 
cenas estão em outra temporalidade e podem ser distinguidas 
pelas suas cores.

Passando agora aos flashbacks, eles exibem cenas da vida dos 
Beatniks em questão, demonstrando em imagens o que narra 
Ginsberg através da entrevista . É interessante notar que nesta 
parte do filme os atores não possuem nenhum diálogo e a única 
voz que, de fato, chega a aparecer é a de Ginsberg em seu apar-
tamento sendo entrevistado. Isso dá a sensação de que esses 
flashbacks são imagens diretas da memória do narrador. As ce-
nas aqui estão bem aquém da intensidade da vida desses jovens 
demonstrada no poema. Ela não é apenas suavizada: apresen-
ta outras situações totalmente diferentes do que mostra, por 
exemplo, a primeira parte do poema. Nesses flashbacks, o que é 
representada é uma evolução emocional e sentimental de Gins-
berg em relação aos homens por que ele foi se apaixonando na 
sua juventude, o que traz um padrão bem holywoodiano a esta 
parte e diverge completamente dos signos de loucura, drogas e 
sexualidade do poema. Essa evolução emocional de Ginsberg no 
filme vai até quando ele encontra Peter, que foi seu companhei-
ro por toda a vida. Voltando um pouco no tópico da temporali-
dade fílmica, os flashbacks são mostrados em um tempo passado 
dentro do presente do filme e isso é marcado pelo fato de eles 
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serem inteiramente em preto e branco.

Há ainda mais uma parte do filme que se passa no passado 
dentro da temporalidade fílmica: a apresentação na Gallery 6. 
Ela também está em preto e branco e mostra o poema Howl 
sendo recitado pela primeira vez. Como o filme é a história ao 
redor do poema, aqui o poema é apresentado ao mundo. Essa 
apresentação no filme é o que pode ser chamado de docudra-
ma: uma dramatização de algo que aconteceu realmente, mistu-
rando, assim, drama e documentário. Esse estilo de filmagem é 
ainda mais icônica do que geralmente é o cinema em geral, pois 
tem total semelhança com o momento real que é representado, 
mas não apresenta conexão física com o mesmo, como um íco-
ne. Assim, todo docudrama que é uma tradução intersemiótica 
é icônica paramórfica, ou seja, ela passa da vida real para o cine-
ma sem alterar sua forma, apenas a estrutura onde é observado. 
Por fim, essa seção do filme surge apenas quando o poema está 
sendo recitado dentro da adaptação fílmica para o telespecta-
dor, e ele divide essa função com a animação.

Abordando agora o julgamento presente no filme, apesar de 
estar de algum modo subordinado à entrevista, ele poderia fa-
cilmente sair de Howl e constituir um filme próprio. Aqui, as 
personagens presentes têm voz própria, e o estilo narrativo 
muda, dando certo destaque a esse momento. No julgamento, 
nenhum Beatnik aparece, apenas o juíz, os advogados e as tes-
temunhas. É um momento pós publicação do livro e, por isso, 
não apresenta nenhuma semelhança sígnica com o poema. Essa 
parte do filme é como uma continuação, uma extensão do que 
representa o poema socialmente. O julgamento, como a apre-
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sentação na Gallery 6, dentro do filme é também um docudra-
ma, mas sua temporalidade é o presente e isso pode ser notado 
por ele ser inteiramente em cores. Assim, ele é uma tradução 
icônica paramórfica do julgamento que aconteceu na vida real, e 
não do poema em si.

Por último, discorremos sobre a animação presente no filme. 
Essa animação tem um status especial e, ela sim, pode ser to-
talmente independente do filme no geral, sem nenhuma perda 
significativa. Nessa parte, o poema é recitado enquanto imagens 
correspondentes emergem na tela, dando corpo às palavras de 
Ginsberg em Howl. Agora sim, a intensidade gráfica do poema é 
mostrada sem rodeios ou eufemismos. A animação é psicodéli-
ca e nos coloca em uma viagem transcendental através de suas 
imagens; não há mais temporalidade nesta parte, nem presente, 
passado ou futuro, apenas o fluxo dos versos intensos de Gins-
berg. Dito isso, podemos explicar a decisão anterior de retirar 
parcialmente a animação da análise intersemiótica durante este 
trabalho. Isso se deu, pois apesar de estar no filme e representar 
o poema com um pouco mais de exatidão, o fato de se tratar de 
uma animação retira grande parte da sensação de real do poema 
e, de certa forma, o ficcionaliza. Assim, a representação com 
atores reais nos pareceu mais adequada para a análise. Além dis-
so, há outro fator que coloca a animação em uma posição espe-
cial: ela não é original do filme e é o que Plaza classifica como 
tradução ready-made, ou seja, uma espécie de retradução. Os 
diretores pegaram uma tradução ilustrada de Howl, feita pelo 
artista Eric Drooker, e a retraduziram dentro do filme, dando a 
ela movimentos que não existiam nas ilustrações originais.
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Concluindo, a tradução do poema de Ginsberg para o filme 
de Epstein e Friedmann se encaixa, de acordo com a teoria de 
Julio Plaza, em uma tradução indicial topológica-metonímica ou 
uma transposição. A tradução é indicial, pois esse tipo de tra-
dução se caracteriza por uma obra que representa outra ante-
rior por uma continuação do original para a tradução. Assim, 
o filme, que é a história ao redor do poema, continua, de certa 
forma, a história do estilo vida Beatnik. Ela é metonímica, pois 
usa pequenas partes da vida dos jovens beat e do poema para 
representar o todo. Por fim, vale lembrar que o cinema tem uma 
característica extremamente icônica, em sua maioria, e como 
forma significados através de imagens, ele dá menos espaço 
para se imaginar cenas e imagens descritas no livro. No entan-
to, o poema Howl, de qualquer forma, é também extremamente 
carregado de ícones, para dar uma significação mais precisa ao 
que é exposto, pois como explica Peirce (2005, p.64), “a única 
maneira de comunicar diretamente uma ideia é através do íco-
ne; e todo método de comunicação indireta de uma ideia deve 
depender, para ser estabelecido, do uso de um ícone”.

Considerações finais

Ao longo desta pesquisa, analisamos a relação dos signos 
transpostos do poema Howl para as telas de cinema no seu fil-
me homônimo de 2010. Para tanto, foi necessário explanar os 
estilos de cada autor em sua devida área, o literário de Ginsberg 
e o cinematográfico de Epstein e Friedman, para assim compre-
ender como se dão os signos expressos em cada obra. O estilo 
fragmentado das duas obras foi o maior fator de complexidade 



230

para a análise final. Tanto a narrativa anárquica de Ginsberg, 
sem uma evolução cronológica evidente, quanto a mistura de 
estilos cinematográficos feita pelos diretores no filme fizeram 
com que os signos encontrados em ambos não se equivalessem 
com exatidão, podendo inclusive existir em apenas uma das 
obras. A evolução dos signos expostos em cada segmento foi o 
objeto desta pesquisa.

Howl, em ambas as versões, possui alta complexidade e di-
versa carga de significados, e assim qualquer análise de seus 
processos semióticos deve se ater a todas as nuances de suas 
alterações na projeção de signos. Como fica manifesto nas duas 
obras, tanto Ginsberg quanto Epstein e Friedman têm como ca-
racterística uma sobreposição de imagens de diversos matizes, 
não se atendo a uma forma estanque e monolítica. Por isso, a 
semiótica peirceana é crucial para se entender essas relações, 
por conter as generalizações do processo de compreensão de 
signos pela mente e os efeitos que podem causar nesse processo 
infinito do que Peirce chamou de semiose.
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ABSTRACT

This paper aims at exploring the intersemiotic transposi-
tion of the novel The perks of being a wallflower, by Stephen 
Chbosky, into the cinema. We base our study on Charles Peir-
ce’s Semiotics, specifically on the trichotomy sign, object and 
interpretant. We analyzed the transposition of the narrative 
techniques and the theme of sexual abuse. As a result, we came 
to the conclusion that Chbosky used the relevant elements of 
each one of the semiotic systems in a way that best served the 
plot, (re)creating meanings in order to portray the turbulent 
passage from adolescence to adulthood.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo explorar a transposição in-
tersemiótica do romance As vantagens de ser invisível, de Ste-
phen Chbosky, para o cinema. Toma-se como base a Semiótica 
de Charles Peirce, alicerçando-se conceitualmente na tricoto-
mia signo, objeto e interpretante. Avaliou-se a transposição das 
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técnicas de narrativa e do tema do abuso sexual. Como resulta-
dos, observa-se que Chbosky utilizou as técnicas e os elementos 
pertinentes a cada um dos sistemas semióticos de uma maneira 
que melhor servisse ao enredo, (re)criando efeitos de sentido a 
partir da escrita, da imagem e do som para retratar a passagem 
conturbada da adolescência à vida adulta.

PALAVRAS-CHAVE: As vantagens de ser invisível; literatura; 
cinema; transposição intersemiótica.

Introdução

A modernidade constitui, por excelência, a época das trans-
formações. As mudanças ocorridas nos planos sociais, políticos, 
econômicos, tecnológicos, entre outros, evocam uma transfi-
guração nos modos com os quais o ser humano vislumbra e in-
terpreta a realidade que o envolve. Esse processo, por sua vez, 
inevitavelmente desemboca nas formas artísticas. A literatura 
e o cinema ocupam um espaço considerável nas relações inter-
subjetivas da contemporaneidade. Palavra, som e imagem imis-
cuem-se, alternam-se e sobrepõem-se para mimetizar o mundo 
e ressignificar a vida. Em meio a esse turbilhão de transforma-
ções, é cada vez mais notável a diluição das barreiras artísticas. 
Nesse sentido, o diálogo entre literatura e cinema intensifica-se 
gradativamente. É crescente o número de trabalhos literários 
transpostos à esfera cinematográfica, assim como o oposto.

Posto isso, o objetivo geral deste trabalho consiste em ana-
lisar a transposição semiótica do romance As vantagens de ser 
invisível, de Stephen Chbosky, para o cinema. A esse respeito, 
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o foco incide sobre os processos de recriação e ressignificação 
sígnicas propiciados pela transmutação do campo semiótico. 
Com efeito, o estudo se debruça sobre as formas particulares 
de cada espaço (a literatura e o cinema), apontando as estraté-
gias utilizadas para a produção de efeitos de sentido e ilusões 
narrativas. Vale destacar que as obras são abordadas sob a ótica 
de sua independência, como produtos autônomos que utilizam 
de ferramentas diferenciadas para cativar o público.

Tendo em vista o exposto acima, tomam-se como objeti-
vos específicos os seguintes pontos: i) discutir as relações 
entre literatura e cinema; ii) examinar a estética literária 
de Stephen Chbosky; iii) avaliar o estilo cinematográfico de 
Stephen Chbosky; iv) analisar o romance As vantagens de ser 
invisível; v) estudar a versão cinematográfica do livro; e vi) 
explorar a transposição intersemiótica do livro ao filme. Es-
ses procedimentos mostram-se relevantes para a obtenção 
de uma análise mais robusta acerca do objeto de pesquisa, 
uma vez que possibilitam um estudo aprofundado sobre di-
versos elementos que circundam a produção das obras e suas 
relações de interação e diálogo.

No que se refere ao âmbito teórico, a pesquisa ancora-se na 
Semiótica desenvolvida por Charles Peirce. Concebida como a 
ciência dos signos em ação, a Semiótica projeta-se sobre todas 
as formas de linguagem. Em vista disso, seus pressupostos te-
óricos revelam-se pertinentes para conduzir um trabalho que 
se propõe a explorar duas formas de linguagem específicas e as 
relações percebidas entre elas. De acordo com Santaella (1983), 
a Semiótica peirciana emerge como uma filosofia científica da 
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linguagem que revolucionou o saber ocidental da modernidade. 
Peirce define o signo como aquilo que representa um objeto do 
mundo para um intérprete. As relações estabelecidas entre o 
objeto e sua representação desenvolvidas na mente do sujeito 
diante do signo denomina-se interpretante. Essa tríade concep-
tual transparece fundamental no exame de como a literatura e 
o cinema, cada qual a partir de sua linguagem própria, represen-
tam o mundo para leitores e espectadores.

A princípio, a relevância deste trabalho remete à sua contri-
buição para o crescimento dos campos de investigação concer-
nentes aos estudos semióticos e à Literatura Comparada. Dado 
que o romance em evidência evoca a noção de literatura infanto-
juvenil, salienta-se o potencial de reafirmar a importância desse 
tipo de produção literária. As discussões apresentadas descorti-
nam os signos presentes na obra de Chbosky de sorte a enalte-
cer o valor estético da literatura infantojuvenil na formação de 
jovens e adolescentes, sobretudo em sua passagem para a vida 
adulta. Outrossim, chama-se a atenção às relações entre obra 
e público- leitor na contemporaneidade. Sob esse viés, aventa-
-se o caráter pedagógico e quiçá democratizante de trabalhos 
intersemióticos. Os filmes podem funcionar como uma porta 
de entrada à literatura. Consequentemente, daí depreende-se 
que as relações intersemióticas podem não somente estimular 
e valorizar a leitura como também democratizar o acesso à lite-
ratura, dado o maior alcance das produções cinematográficas.

Foge ao escopo da pesquisa a pretensão de esgotar a discus-
são acerca das obras examinadas; tampouco se supõe que a aná-
lise intersemiótica seja capaz de fazê-lo. Cada produção artísti-
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ca permite interpretações múltiplas, sob olhares, perspectivas e 
enquadramentos diversos. Espera-se, no entanto, que os pontos 
doravante explorados permitam uma visão panorâmica e mini-
mamente bem fundamentada dos dois trabalhos de Chbosky. Se 
há vantagens em ser invisível, busca-se aqui explorar o argumen-
to contrário: desvelar as vantagens de tornar visíveis as interre-
lações entre cinema, literatura, e seus signos em dinamicidade.

Metodologia

Esta pesquisa apoia-se em um método eminentemente qua-
litativo. Dois objetos configuram o corpora principal de análise: 
o livro As vantagens de ser invisível, publicado pela primeira vez 
nos Estados Unidos, no ano de 1999, pela editora MTV Books, o 
qual, atualmente, alcançou dez países e foi traduzido para treze 
idiomas diferentes; e o filme homônimo, inspirado no livro, di-
rigido também por Stephen Chbosky.

Como passo inicial, propôs-se analisar a estética literária e 
cinematográfica de Chbosky, de sorte a enfatizar as característi-
cas singulares do artista, assim como evidenciar suas diferentes 
formas de trabalhar o mesmo objeto por intermédio de duas 
artes distintas: a literatura e o cinema. Para tanto, o trabalho va-
leu-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual vislumbrou a procu-
ra por artigos acadêmicos e entrevistas com o autor, no intuito 
de extrair um ethos chboskyano de produção, tentando revelar 
pontos em comum de suas obras literárias e cinematográficas.

No filme, procurou-se observar como o autor emprega os te-
mas da vida juvenil, quais as suas principais características de 
técnica cinematográfica (estilos de filmagem, de diálogos, de 
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atuações, de trilha sonora etc.), além de se notar resquícios de 
uma produção autobiográfica. Quanto ao romance, analisaram-
-se aspectos de sua estética literária, assim como a figuração da 
obra no campo da literatura infantojuvenil, vislumbrando como 
o autor entrelaça seu estilo particular a um gênero determina-
do. A perspectiva epistolar, o estilo narrativo, as características 
de descrição das personagens, as formas de diálogos etc. confi-
guram os quesitos examinados.

Compreende-se que a concepção de tradução intersemió-
tica não remete a uma simples forma de se expor um objeto 
por dois tipos de linguagens diferentes. Pelo contrário, par-
te-se do pressuposto da (re)criação, no sentido de o filme, ao 
se basear no livro, tornar-se um produto distinto, uma nova 
forma artística, concebida e interpretada singularmente por 
uma ótica própria. Para se efetuar uma análise da transposi-
ção semiótica, empreendeu-se uma observação geral dos as-
pectos composicionais, a qual contemplou características da 
tradução sígnica do livro para a película, e uma mais específi-
ca, com enfoque no tema do abuso sexual presente nas obras.

A relação entre literatura e cinema

A literatura e o cinema conformam parte de um conjunto de 
expressões entendidas como um fim em si mesmo ao qual se con-
vencionou chamar de arte. Ambas as formas estéticas ensejam 
retratar, representar, aludir e transpor a condição material da 
vida humana em um plano ficcional. Cada qual à sua maneira, 
a literatura e o cinema funcionam como um espelho que proje-
ta, seja no papel seja na tela, a imagem do ser humano atrelada 
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a cosmovisões, ideologias, crenças e posicionamentos políticos 
que compõem a vida em sociedade. Surgidas em épocas distintas, 
sob condições específicas, essas formas artísticas ocupam um es-
paço particular nas interações subjetivas da era moderna. Sendo 
assim, torna-se pertinente enredar uma discussão acerca do elo 
que as une, tendo em vista suas peculiaridades e o caráter distin-
tivo de seus elementos constitutivos, os quais, ao mesmo tempo, 
as aproximam e as apartam. Afinal, como supõe Jakobson (2007), 
todas as artes possuem o mesmo material básico: o signo.

O nascimento do cinema está intimamente ligado aos desen-
volvimentos tecnológicos da fotografia e da captação luminosa 
ocorridos no fim do século XIX, constituindo-se assim como uma 
manifestação relativamente recente. O aperfeiçoamento do cine-
matógrafo pelos irmãos Lumière dá origem às primeiras manifes-
tações cinematográficas: breves sequências de imagens em movi-
mento que careciam, naquele momento, de uma autoconsciência 
do potencial narrativo. Um dos primeiros e mais relembrados 
filmes desse período inicial, L’arrivée d’un train en gare de La Cio-
tat, consiste apenas em cinquenta segundos de um trem em mo-
vimento, chegando à estação. A imagem é meramente simbólica: 
a representação de algo real e apenas isso, distante do signo esté-
tico ou de qualquer pretensão artística. Com o aperfeiçoamento 
das técnicas e do tempo possível de exibição, o cinema passa a 
atribuir, por meio de artifícios como o corte e a montagem, ico-
nicidade às suas produções, efeito apontado por Ismail Xavier 
(2008) em O discurso cinematográfico. Tal como cunhado na forma 
de poema por Drummond de Andrade (1996, p. 39), “a invenção 
ingênua transformou-se em formidável indústria universal”.
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Esses avanços em direção ao signo estético icônico e indicial 
estão relacionados ao reconhecimento do cinema como arte 
narrativa, como criação a partir da realidade ou, como será 
demonstrado, recriação sobre outro conjunto sígnico, noção 
que se sustenta na afirmação de que “o ícone é o signo da arte” 
(PIGNATARI, 2004, p. 20). Para Alves (2013), desde o início 
da aquisição da consciência artística e da busca pelo estabele-
cimento de sua própria expressividade, o cinema se volta para 
outras formas de expressão artística mais bem estabelecidas e 
convencionais, como a literatura, a pintura, a dança e a música, 
visando à elaboração e ao aprimoramento de sua linguagem hí-
brida, composta pelo espectro visual, sonoro e verbal.

Contudo, para Avellar (2007, p. 19), “palavra e imagem se in-
ventam a partir de uma base comum”. Portanto, não é inespe-
rado que a literatura ganhe protagonismo de influência dentro 
da contemporânea arte cinematográfica, ao dela se aproximar 
em intenção. A esse respeito, Alves (2013) sugere que “a Litera-
tura como o Cinema são artes que aparentemente cumprem o 
papel de representar ou de descrever o mundo”, ou seja, contar 
uma história, representar a realidade, criar sobre ela por meio 
de signos que apelem à geração mental de um propósito narra-
tivo, visual e até mesmo sonoro, ainda que por meio de palavras. 
Silva (2012) segue esse pensamento ao concluir que “o cinema 
e a literatura mantém [sic] uma relação quase tão antiga quanto 
o próprio cinema”. Essa influência, entretanto, não só se limita 
ao início do cinema enquanto arte, como se evidencia progres-
sivamente ao longo das décadas de narrativas cinematográficas. 
Não por acaso, Aguiar (2003, p. 119, apud CURADO, 2007, p. 2) 
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observa como uma quantidade considerável das produções do 
século XX “seguiu ou perseguiu enredos e personagens consoli-
dados primeiro na literatura”.

A associação transita aos dias de hoje, tendo os roteiros adap-
tados reconhecimento em muitas das principais premiações do 
cinema e grande participação no número de estreias. No entan-
to, o que rege este elemento inspirador e frequentemente essen-
cial à criação cinematográfica que é a literatura? Relatar o fazer 
literário como um todo exigiria um trabalho homérico e que fu-
giria às pretensões da análise deste trabalho. Porém, delimitar o 
tipo de literatura na qual o cinema comumente se fundamenta 
para as suas adaptações faz-se necessário para o entendimento 
dos processos de tradução intersemiótica. A literatura se expres-
sa somente pela manifestação do signo verbal, representado por 
palavras, que são símbolos normativos. Para Nöth (1998), a ico-
nicidade, ou seja, o aspecto de matéria estética do texto verbal, é 
percebida pelo uso de metáforas, paráfrases explicativas ou “na 
estrutura diagramática das proposições gramaticais”.

Para o cinema, interessam os signos literários de natureza 
narrativa. A prosa é o principal objeto das adaptações por se 
aproximar da pretensão cinematográfica de contar algo. Porém, 
adaptar exige, como defende Plaza (2001), uma interpretação 
do cineasta, não se tratando de mera reprodução. Ao relacionar 
a necessidade de contato e avaliação do tradutor com a visão 
de Bakhtin (2002) quanto ao romance e à revolução por esse 
gênero iniciada, fica evidente que só é possível adaptar obras 
pertencentes ao período posterior à mudança trazida pela pers-
pectiva romântica ou, como prevê o próprio Bakhtin, mediante 
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uma reavaliação romântica das obras anteriores. Essa perspec-
tiva relativamente recente de releitura, adiantada pelo teórico, 
já rompe, por si só, com os preceitos, distâncias e objetivos dos 
clássicos, do epos, romantizando-os automaticamente.

Tais desdobramentos de propósito literário e de aproxima-
ção do ouvinte com a história narrada, proporcionados pelo 
romance, tornam possíveis as posteriores traduções cinemato-
gráficas ao permitirem as reinterpretações e os contatos neces-
sários para a ressignificação a partir da visão peirceana do signo 
tripartido e a importância atribuída ao interpretamen. O concei-
to da adaptação cinematográfica é, portanto, fruto de um tempo 
em que ela é possível, já que “para fazer um filme ou para fazer 
um livro um criador trabalha servindo- se das leis estruturais da 
invenção artística do seu tempo” (AVELLAR, 2007, p. 19).

O cinema encontra nas consequências do romance sua per-
missão de traduzir-se pela literatura via possibilidade de inter-
pretação do mundo moderno. Mas é no próprio gênero român-
tico em si, e não somente no conceito que ele inaugura, que o 
cinema, original ou adaptado, estabelece sua estrutura narrativa 
geral. Como analisa Silva (2012, p. 194), “apesar de o cinema ter 
surgido em uma época de vanguarda na literatura, a nova arte 
preferiu seguir o modelo do romance do século XIX, e continuar 
contando histórias bem delimitadas com começo, meio e fim.”

Nesse sentido, explicitada a relação (inter)dependente que 
o cinema possui com a literatura, Gualda (2010) assinala dois 
pontos responsáveis por aproximar as duas formas de arte: a 
estrutura narrativa e a impressão da realidade. A primeira diz 
respeito à forma pela qual as histórias são desencadeadas, por 
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meio de fatos ligados entre si, que possibilitam o desenvolver 
da trama, como já citado, apresentando um começo, um meio 
e um fim (GUALDA, 2010). Portanto, a autora acentua, o filme 
torna-se uma narrativa semelhante ao romance uma vez que um 
conjunto de ideias se desenrola por meio de diferentes temas, 
os quais juntos apresentam um enredo semelhante àquele pre-
sente na literatura.

Por sua vez, a impressão da realidade é fator caro para se ex-
plicar a existência de correlação. Ambas as produções partem de 
uma base real para desenvolver a narração. Destarte, tanto no 
cinema quanto na literatura, os interlocutores são capazes de 
identificar – sem questionar – o caráter real presente nas duas 
artes. Gualda (2010) argumenta que é a partir dessa semelhança 
com o real que se pode concretizar a experiência da realidade 
pela qual o receptor passará. Averígua-se, então, o impacto ar-
tístico no espectador/leitor: a possibilidade de adentrar em um 
mundo totalmente diferente cada vez que acessa a literatura ou 
a produção cinematográfica; e o surgimento da empatia do in-
terlocutor para com a(s) personagem(ns), o que influencia a re-
alidade de uma maneira tão forte que ele sente como se a trama 
tivesse semelhança com o seu mundo, com a sua vida pessoal.

O cinema e a literatura estão mediados por uma relação 
evidentemente dialógica e intermidiática. Tal como aponta-
do anteriormente, a estrutura básica que rege as duas for-
mas de arte é o elo narrativo. Visto que a literatura muito 
antecede o surgimento da sétima arte, é notório que esta se 
ancora em muitos aspectos daquela. Pereira (2009) aponta 
que o cinema, de certa forma, resgata a tradição oral que deu 
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origem à literatura enquanto estética da ficção verbal. Ainda 
que a narração seja um elemento comum a ambas as artes, 
há uma espécie de sobrelevação em uma e apagamento na 
outra. Nos textos literários, a narratividade é uma caracte-
rística indubitavelmente manifesta. O eixo temático, o en-
cadeamento de ações, as noções de espaçotemporalidade e 
o processo descritivo são realizados pela voz do narrador, 
que dá vida à ficção. Em uma película, não obstante, tem-se 
a impressão errônea de que não há um narrador, justamente 
pelo fato de que essa mediação do ato de contar a história é 
menos explícita (CORSEUIL, 2009).

Sendo assim, no cinema, a presença do narrador não ocor-
re pelo discurso direto ou indireto – à exceção de alguns casos 
–, mas sim pelo trabalho da câmera, a montagem do cenário, 
os cortes e a edição (CORSEUIL, 2009). Dessa forma, a nar-
ratividade aparece de maneira bastante sutil, diluída entre os 
elementos de composição do produto cinematográfico, os quais 
passam despercebidos por muitos espectadores. Sob a ótica da 
projeção de imagens, duas figuras ganham especial relevância 
na caracterização narrativa da estória: o filtro e o focalizador. 
O primeiro diz respeito à personagem por meio da qual o leitor 
experimenta as sensações e emoções vividas na tela. O segun-
do, por seu turno, concerne à personagem que se utiliza como 
fio condutor para sinalizar as ações da trama. Esses dois marca-
dores possibilitam a presença do narrador em uma película de 
forma indireta, manipulando a sequência de eventos e descri-
ções de modo pouco aparente (CORSEIUL, 2009).

Ademais, outro fator de aproximação diz respeito à escrita 



245

do roteiro. A necessidade de uma base escrita de pré-filmagem 
pode servir como pedra angular no concernente à adaptação. 
Em geral, toda produção cinematográfica faz uso de um rotei-
ro, o qual é importante para ordenar, descrever, caracterizar, 
enredar, guiar etc. todo o desenvolvimento de uma película. 
Vale ressaltar que, em muitos casos, literatos são contratados 
para exercer o papel de roteiristas (PEREIRA, 2009). O rotei-
ro utiliza-se do signo verbal como intermédio da imagem que 
vai ser criada pelo filme. Nesse sentido, assim como o gênero 
dramático (aqui entendido como aquele referente ao teatro), 
o roteiro pode ser analisado como uma forma literária. No en-
tanto, não há consenso entre os críticos da literatura sobre esse 
pressuposto, ainda mais por se tratar de um gênero estabele-
cido e atribuído somente ao teatro. Kickhöfel (2015) salienta a 
importância do roteiro ao gênero dramático, posto que ele po-
deria se encarregar de trazer esse gênero às luzes dos grandes 
montantes de publicações novamente, pois, atualmente, o que 
se encontra é uma considerável queda na produção e na crítica 
dos textos dramáticos.

Pereira afirma que a “literatura e [o] cinema são dois siste-
mas semióticos distintos com linguagens diversas e comple-
mentares” (2009, p. 67). Portanto, por se tratarem de dois tipos 
diferentes de arte, existem alguns confrontos e especificidades 
próprias entre eles. A literatura, por se utilizar do meio escrito, 
representa uma imagem, visto que a sua construção de signi-
ficado está dependente da capacidade descritiva do autor e da 
interpretação e imaginação do leitor. A película, por seu turno, 
é capaz de reproduzir essa imagem, visto que ela se utiliza da 
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imagem em movimento para o desenrolar da trama. Isso facilita 
a interpretação do interlocutor, uma vez que a imagem já está 
posta, sem a necessidade de um esforço intelectual imaginativo 
(GUALDA, 2010). Essa objetividade provocada no cinema, reco-
nhece Schlögl (2011), cerceia a criação por parte do espectador.

Outrossim, ao se analisar a escrita e a produção cinemato-
gráfica, percebe-se que a palavra, no livro, está para a fotografia, 
no filme. Desse modo, Gualda (2010) demonstra que, para uma 
palavra possuir sentido, torna-se necessário que ela estabele-
ça relação com outras, para que assim possa ser formada a re-
presentação da imagem. No entanto, no que tange à fotografia, 
observa-se que ela possui um sentido pré-estabelecido, o con-
gelamento de uma imagem já é suficiente para fazer com que 
o telespectador visualize e interprete um determinado ícone. 
Portanto, a assimilação da obra cinematográfica apresenta-se 
como uma arte mais fácil de ser compreendida, visto que para 
que ocorra seu entendimento, não é necessário um esforço tão 
grande como o que seria empreendido por um leitor (LOPES, 
2004 apud GUALDA, 2010). A leitura em si depreende a neces-
sidade de um empenho mental e subjetivo, com o intuito de se 
alcançar a representação e o significado propostos pela obra.

A comparação entre as técnicas de estabelecimento de íco-
nes dentro das mídias aqui expostas não explicita somente a 
diferença na expressão da linguagem, como também dá indícios 
de uma perspectiva mais ampla que venha a considerar aqui-
lo que é próprio de cada um, todos os mecanismos, possibili-
dades e impossibilidades de cada espaço de expressão da arte 
(AVELLAR, 2007). Parece importante observar, ainda assim, a 



247

diferença específica entre a fácil e a difícil assimilação, a maior 
ou menor dificuldade de assimilar os significados por meio de 
cada técnica. A partir de Benjamin, Alves afirma que o cinema 
constitui “um fenômeno cultural de massa, de grande divulga-
ção” (2012, p. 140), o qual se vale de uma “tecnologia inovado-
ra”. Assim, a obra cinematográfica parece se fundar como fe-
nômeno massivo por sua praticidade proveniente da linguagem 
híbrida e tecnológica, capaz de ter seus signos recebidos por 
outros sentidos humanos e que se encaixa junto da velocidade 
de informações exigida pelo mundo contemporâneo. Corrobo-
rando esse argumento, Pereira (2009) sustenta que a transfor-
mação de uma obra literária em uma cinematográfica pode ser 
interpretada como um meio de aproximar o público de uma arte 
considerada erudita.

Se a constatação da existência de relações entre a arte ci-
nematográfica e a literária parece expressar uma obviedade, já 
seria possível, a partir dessa percepção aparentemente coletiva, 
obter uma noção do caráter intenso e frequente desse diálogo. 
Entretanto, ainda que estabelecida sob uma perspectiva român-
tica e num tempo que conceda a ela liberdade de criação, a adap-
tação fílmica encontra problemas ao ser assim reconhecida. Os 
fãs de uma obra literária adaptada, por exemplo, comumente 
esperam que o resultado seja uma transposição idêntica dos sig-
nos do livro ao filme. Tomam uma boa adaptação como sendo a 
mais próxima da realidade representada, porém, isso está mais 
relacionado ao sentimentalismo com a mídia pura do que com 
o seu impacto em si. É importante entender que uma boa adap-
tação consiste numa recriação dos signos, uma ressignificação 
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que trabalhe a partir dos interpretantes pessoais da nova obra. 
No entanto, ainda que seja recriação, é pertinente que não se 
distancie profundamente do original e venha a captar “o essen-
cial do texto e do espírito” (BAZIN, 1991, p. 93).

Isso permeia a discussão acerca da fidelidade da obra adap-
tada para com aquela que a originou. Para Johnson, (2003, p. 
42), conforme citado por Curado (2007, p. 1), a “insistência 
à fidelidade é um falso problema, porque ignora a dinâmica 
do campo de produção em que os meios estão inseridos”. 
Uma análise assente nessa busca por correspondência exa-
ta entre os distintos sistemas sígnicos deturpa a visão do 
leitor-espectador. Corseuil (2009) chama a atenção para o 
fato de que esse tipo de atitude provoca um cerceamento 
da produção de significados e de sentidos. No processo de 
transposição do signo literário ao cinematográfico, criam-se 
novos conceitos e efeitos de sentido. Essa complexa ativi-
dade de tradução evoca o pensamento de Arrojo (2007) de 
que não se trata de um processo cujo objetivo é proteger os 
significados tidos como originais da figura de um escritor. 
Pelo contrário, observa-se eminentemente um trabalho de 
criação. A partir disso, a autora propõe conceber uma obra 
sob a imagem de um palimpsesto, isto é, um “texto que se 
apaga, em cada comunidade cultural e em cada época, para 
dar lugar a outra escritura (ou interpretação, ou leitura, ou 
tradução) do ‘mesmo’ texto” (ARROJO, pp. 23-24). Aplican-
do essa ideia aos estudos intersemióticos, busca- se entender 
a adaptação fílmica não como uma réplica do texto literário, 
mas sim como uma produção independente.
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Assente nesse pressuposto, o objetivo não consiste em es-
tabelecer relações de hierarquização entre uma arte e a outra. 
Silva (2012) defende, por exemplo, uma relação contemporânea 
predominantemente dialógica ao afirmar que “o cinema tam-
bém influencia a literatura, do mesmo modo que o romance do 
século XIX influenciou o modo de narrar do cinema” (p. 182). 
O foco investigativo recai, então, sobre como se constituem os 
processos de criação de sentido em cada um dos âmbitos ar-
tísticos, reconhecendo e respeitando suas especificidades e tra-
ços constitutivos. Abandona-se, dessa forma, o ponto de vista 
purista e preciosista que eleva a obra literária a um patamar 
de superioridade e relega o produto fílmico à categoria de in-
ferioridade estética. A “[...] adaptação necessita ser vista não 
como obra segunda, [...] mas como obra independente, capaz 
de recriar, criticar, parodiar e atualizar os significados do texto 
adaptado”, argumenta Corseuil (2009, p. 298).

A rejeição do viés moralizante da fidelidade encontra solo 
fértil nos estudos mais recentes. Marciniak (2007) segue a li-
nha de pesquisadores que trata a adaptação como uma inter-
pretação, à qual não cabe a tarefa de satisfazer a transposição 
de toda a complexidade da obra que se tem como fonte. Ambas 
as expressões artísticas possuem uma linguagem, recursos, su-
porte e públicos específicos, de tal modo que chega a ser in-
gênuo embarcar em uma busca infundada de correspondentes 
fidedignos. Caso contrário, qual a relevância de um processo de 
adaptação? Se a finalidade é a obtenção de uma obra idêntica a 
outra, o trabalho de transposição interartística é vazio, despro-
positado. Sendo assim, destaca-se a existência de uma conexão 
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simbiótica entre cinema e literatura, tomando como base a exis-
tência harmônica entre os dois sistemas, cuja interação gera a 
criação, renovação e atualização de uma pluralidade de signos, 
significados e sentidos.

Além do mais, a adaptação proferida pelo cinema não tem ca-
ráter individual. Por ser feita por um grupo de pessoas e objetos 
com funções diferentes, mesmo que haja um diretor, a tradução 
é influenciada pela interpretação de cada elemento constitutivo 
da produção cinematográfica. Silva (2006) revela que o cinema 
é uma produção coletiva, a qual é construída pelos atores, con-
troladores de câmeras, diretores, roteiristas, figurinistas, técni-
cos de filmagem, de fotografia etc. Ao contrário do que se pensa, 
o diretor é apenas um coordenador da equipe e o roteirista, um 
direcionador de diálogos e da estrutura; todo o resto da compo-
sição, posição das câmeras, técnicas, figurinos, cenários, se dará 
pela interpretação de outros artistas que recontarão, represen-
tarão os signos do livro de uma nova maneira, recriando-os.

A concepção de Nöth (1998), consoante a visão de Peirce, 
colabora para o entendimento da adaptação como uma recria-
ção a partir de perspectivas múltiplas. Afinal, “cada signo cria 
um interpretante que passa a ser o representamen de um novo 
signo, resultando numa série de interpretantes sucessivos” (p. 
72), que, ao recriarem, ressignificam por meio de suas novas in-
terpretações, geradas a partir dos signos originais que podem 
estar tanto no mundo real quanto numa obra literária. A adap-
tação, desse modo, pode ser tida como uma criação proveniente 
de signos, tal como qualquer criação entendida como original, 
modificando-se apenas o objeto em que as interpretações são 
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inicialmente apreendidas do mundo para o livro. O filme adap-
tado, como criação repleta de interpretantes, gera inúmeros 
novos signos a partir da obra base, os quais auxiliam no fazer 
narrativo e se manifestam na trilha sonora, no cenário, na ilu-
minação, em todos os âmbitos de ação dos interpretantes que 
são, nesse processo tradutório, recriadores interligados aos 
contextos pessoais e sociais de seu tempo.

Ainda que a existência das interações entre literatura e ci-
nema seja facilmente percebida, a análise e o estudo das técni-
cas, naturezas, ferramentas narrativas e limites de cada mídia, 
juntamente com as interferências comunicativas, processos 
de significação e as transposições criativas dos signos, sob a 
luz da ciência semiótica e da investigação comparatista, re-
velam a complexidade e a riqueza dos espaços de influência 
e adaptação, ao passo que atribuem ao próprio segmento de 
estudo relevância científica.

A transposição intersemiótica

As vantagens de ser invisível possui a interessante particulari-
dade de encontrar, tanto na obra original quanto na adaptação, 
o mesmo criador. Chbosky assina a autoria do livro e assume a 
direção e roteiro de sua adaptação cinematográfica. No tópico 
em que tratamos da relação entre o cinema e a literatura, avalia-
mos, a partir do caráter interacional e multiplicador dos signos 
por Peirce e sua noção tripartida, a adaptação como processo 
recriador e não meramente reprodutor.

A adaptação seria, então, um processo de interpretação do 
original, seguido de um conflito com outros signos e experiên-
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cias do sujeito intérprete. Posteriormente, decorre uma nova 
criação sobre a ideia original, com a adição de valores e de pers-
pectivas daquele que interpreta e recria. Consequentemente, 
instaura-se um processo de mutação dos sentidos e signos, que 
gerará, no público, um efeito distinto do proposto na obra base, 
a conceber novas interpretações e reiniciar a sequência signifi-
cativa, num processo ad infinitum de modificação sígnica.

Pode-se perceber, de imediato, a importância do fator 
interpretativo para a filosofia de Peirce. A relevância desse 
elemento pode ser constatada, também, nas principais ca-
racterísticas de diferenciação entre a Semiótica e a Semio-
logia, em que a consideração da interpretação e da modifica-
ção possuem papel substancial na referência da Semiótica de 
Peirce (DAYLIGHT, 2012). Dito isso, é possível questionar a 
natureza recriadora da adaptação de Chbosky, uma vez que, 
para Curado (2007, p. 2), “a literatura serve de motivo à cria-
ção de outros signos e coloca em jogo, não só a linguagem 
dos meios, mas também os valores subjetivos, culturais, po-
líticos do produtor da película”. Logo, sendo autor, diretor e 
roteirista o mesmo indivíduo, com as mesmas experiências 
e influências sociais, sob uma mesma época e perspectiva, 
faltaria, poder- se-ia argumentar, no processo adaptativo, o 
essencial elemento da reinterpretação.

Entretanto, ainda que o autor/diretor tivesse a mais pura in-
tenção de reprodução idêntica e fiel, ele não alcançaria o resul-
tado ideal. Da mesma forma, um autor bilíngue não conseguiria 
transpor os signos de sua obra no primeiro idioma, de forma 
perfeita, ao segundo. As diferenças entre os idiomas abarcam 
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mais do que uma mudança de sistema linguístico, assim como 
as diferenças entre os meios literários e cinematográficos não 
constituem apenas mera diferenciação de linguagem. Em am-
bos os casos, a mudança da linguagem motiva diferenças mais 
amplas e mais significativas, e que cabem análise.

O fator social entre cada idioma e entre a linguagem cine-
matográfica e literária, por exemplo, é capaz de transformar e 
deslocar sentidos, ainda que um mesmo indivíduo se encontre 
no campo interpretativo e disponha de consciência de suas cos-
movisões no original. Santaella (2006, p. 132) reforça o fator 
social ao dizer que “a semiose, a ação do signo, que é a ação 
de gerar um signo interpretante, é eminentemente social”. Essa 
afirmação pode trabalhar não só no sentido do aglomerado de 
valores de uma época e sociedade, como também no fator social 
presente no horizonte de expectativas de geração de sentido em 
determinado idioma ou meio, tal qual o cinematográfico.

O que se espera de um livro ou de um filme e as possibilidades 
de sentido e interação de um idioma não devem ser entendidos 
como mera modificação de linguagem – ainda que disso decor-
ram –, pois dialogam e transformam profundamente a criação 
e o processo tradutório (recriação), ainda que o último seja re-
alizado pelo mesmo intérprete da criação originária. Pode- se 
dizer que a modificação do meio e da linguagem carrega fatores 
sociais, subjetivos e ideológicos por si só, que modificam e dia-
logam com a interpretação e a perspectiva do criador/recriador.

A linguagem cinematográfica possui, ainda, outra singularida-
de. O cinema, como já dito, é uma das poucas artes necessaria-
mente coletivas. Enquanto Chbosky escreve seu romance sozi-
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nho, adapta-o coletivamente. A película final é fruto não somente 
das interpretações e desejos do autor original, como também do 
trabalho e das perspectivas de muitos outros profissionais.

Dissemos, anteriormente, que em um filme, tudo é capaz de 
contar uma história, expressar um sentido, compor uma série 
de signos e efeitos. Os cenários, as músicas, a aparência e a atu-
ação dos atores, enfim, tudo dialoga, expressa e realiza-se no 
processo semiótico ilimitado de Peirce como signo, desde que 
por alguém assim seja – e, nos filmes, constantemente é – inter-
pretado como tal, já que “nada é signo a menos que seja inter-
pretado como signo” (PEIRCE, 2010, p. 76).

Seria ainda possível argumentar que o grupo de profissio-
nais envolvidos no filme de Chbosky foram por ele dirigidos, 
direcionados ao campo de suas interpretações como autor do 
livro, o que diminuiria o caráter de recriação coletiva da pelí-
cula. Entretanto, ainda que Chbosky fosse hipoteticamente um 
dos mais rígidos e controladores diretores para com sua equi-
pe – o que é improvável, visto que a ética profissional permite 
atuação das diferentes especialidades, do contrário, elas sequer 
existiriam – as diferentes interpretações da equipe, ainda que 
sutis, quanto aos mandos de nosso hipotético Chbosky e a par-
tir de sua própria obra, já seriam suficientes para (re)criar um 
resultado, um sentido, um efeito distinto em algum público. A 
problemática da recriação de As vantagens de ser invisível torna-
-se, assim, uma amostra do potencial da rede social de signos 
descrita por Peirce.

Ao descrever elementos da recepção, separando-os em pri-
meiridade, secundidade e terceiridade, Peirce (2010, p. 14) 



255

atribui uma certa sensibilidade à percepção dos signos, espe-
cialmente na primeiridade ao colocá-la como “sentimento, a 
consciência que pode ser compreendida como um instante 
do tempo, consciência passiva da qualidade sem reconheci-
mento ou análise”. Alves (2013) relaciona o objeto icônico, 
signo da arte, com essa percepção sensorial em primeira ins-
tância. Não seriam, então, necessárias grandes e perceptíveis 
diferenças para gerar um efeito diferente no resultado final 
de uma película. As interferências da equipe cinematográfica 
moldam os resultados de um filme independentemente dos 
desejos do diretor. Trata-se de uma arte absolutamente co-
letiva e, diferentemente da literatura, “um processo de per-
cepção bruta” (MITRY, 2002, p. 167 apud CURADO, 2007). 
Levando em consideração a exposição feita, desenvolve-se, 
a seguir, uma análise da transposição de elementos do signo 
literário ao cinematográfico.

A transposição das técnicas narrativas e outros elementos

Chbosky, diante da impossibilidade de traduzir o formato 
epistolar de seu romance em si, opta por dialogar com ele. Em 
uma das primeiras cenas do filme (AVSI, 00:01:52), Charlie en-
contra-se em sua mesa, escrevendo uma carta muito similar à 
primeira do livro. Ao longo do filme, a voz da personagem surge 
como narração do seu ponto de vista, com falas que se aproxi-
mam da maneira como Charlie narra em suas cartas, no livro. 
Assim como no romance, na película é possível sentir que Char-
lie dialoga com o público, reforçando o elemento de aproxima-
ção tão presente nas duas obras. Esse panorama coaduna com 
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os pressupostos de Gualda (2010), a qual assume que a estru-
tura narrativa é uma das formas de se aproximar as duas artes.

No meio cinematográfico, no entanto, muito se critica a nar-
ração voice over, em que a personagem fala fora de cena, como em 
uma gravação, por ser considerada demasiado explicativa e, às 
vezes, um recurso preguiçoso de roteiro. Esse tipo de narração é, 
muitas vezes, utilizado em adaptações literárias por uma como-
didade na transposição. O problema, aponta Souza (2017, n.p.):

encontra-se no fato de que [...] quando mal 
utilizado, o Voice Over pode ser facilmente re-
movido do roteiro [...] Ou ainda criam um filme 
em que história não se conta imageticamente. 
Por outro lado, outro erro comum é criar histó-
rias em que o Voice Over faz toda a exposição e 
resta as [sic] cenas, apenas ilustrar o que é dito 
pelo narrador.

Souza, acrescenta, porém, que quando bem utilizada “a nar-
ração em Voice Over aumenta o impacto dramático [...] aumenta 
a identificação com personagens”, fatores que parecem se encai-
xar perfeitamente com as perspectivas de Chbosky para a obra. 
A crítica especializada avaliou positivamente a técnica narrativa 
e a forma como Chbosky transpôs os elementos do romance ao 
cinema, tendo o filme pontuado 86% entre os críticos credencia-
dos pelo Rotten Tomatoes (ROTTEN TOMATOES, s.d.).

A narração presente em As vantagens de ser invisível, diferen-
temente da utilizada por adaptações literárias tidas como ruins, 
não constitui recurso preguiçoso ou de mera reutilização do li-
vro. Chbosky e sua equipe demonstram domínio do recurso ao 
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aplicarem-no para a geração de novos sentidos, a acentuação 
das cenas, a recriação de significados, o desenvolvimento de 
personagens e os efeitos narrativos tocantes e relevantes para 
o objeto estético cinematográfico, distanciando-se dos defeitos 
do voice over de ilustração excessiva e inutilidade. Isso contribui 
para reverter a sensação errônea de ausência de um narrador 
apontada por Corseuil (2009).

Não obstante, o elemento metanarrativo se perde na trans-
posição sígnica. Ao longo do romance, Charlie reflete amiúde 
sobre a escrita de suas cartas, levando em consideração aspectos 
como a escolha vocabular, o conteúdo e a relação com o interlo-
cutor. Esses aspectos atribuem uma maior proximidade do leitor 
à obra, o que não ocorre com tanta intensidade no longa-metra-
gem. Entende-se, no entanto, que a metalinguagem, embora co-
mum na literatura, não é recorrente no mundo cinematográfico. 
Desse modo, a transposição do elemento metanarrativo poderia 
comprometer a própria fluidez e o foco da história.

Ainda que evidente, a transposição dos diálogos apresen-
ta também suas particularidades. No romance, Charlie narra 
o que os envolvidos em sua vida disseram em determinada 
ocasião, enquanto no filme essas cenas de fato ocorrem, ga-
nhando vida por meio de atuações que perpassam maior 
realidade sentimental, tal como percebido no diálogo entre 
Charlie e Sam no quarto da garota (AVSI, 00:43:07-00:47:15) 
O romance centra-se exclusivamente na perspectiva de 
Charlie, negligenciando descrições detalhadas de ambientes, 
diálogos e até outras personagens. Chbosky e sua equipe, na 
película e pela mudança de linguagem, abrem espaço para 
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que elementos apagados no romance participem, se expres-
sem e modifiquem sentidos.

Ainda nessa perspectiva, ressalta-se o enfoque dado à per-
sonagem de Charlie em ambos os espaços semióticos. No livro, 
Charlie é ao mesmo tempo narrador e personagem, fator que 
lhe atribui onipresença na obra. Ainda que não participe efe-
tivamente das ações, Charlie está sempre presente, de modo 
virtual, pela sua voz narradora. No longa-metragem, essa pre-
sença manifesta é também traduzida. A personagem de Charlie 
aparece na maioria das cenas, frequentemente, centralizada nos 
enquadramentos. A diferença instala-se na forma de sua parti-
cipação: na película, ele o faz, mormente, como sujeito atuante, 
e não como voz invisível. Apesar do centramento em Charlie, 
deve-se assinalar que o filme abre espaço para maior protago-
nismo das outras personagens.

As referências musicais e literárias também ganham vida no 
filme, tornando-se parte da trilha sonora e de aparições físicas, 
respectivamente. O uso da música tem grande relevância no ro-
mance. Entretanto, é no filme que se traduz para outra mídia 
e linguagem, torna-se um novo signo, atribuído de novos sen-
tidos, recriando a partir do romance. Além de compor a sono-
plastia da obra, o elemento musical assume uma forma icônica, 
transmutando o signo sonoro em signo visual. Isso ocorre na 
materialização das fitas cassetes, de discos e de pôsteres de ar-
tistas nas paredes dos quartos das personagens.

De modo geral, a transposição de As vantagens de ser invisí-
vel do signo literário ao cinematográfico resguarda semelhanças 
e apresenta distinções cruciais para a mudança intersemiótica. 
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Ainda que autor da obra original, Chbosky parece entender as di-
ferenças de linguagem entre os dois meios, a impossibilidade da 
fidelidade absoluta e consegue adaptar seus recursos para novas 
expressões, bem colocadas e criadoras de novas perspectivas.

A transposição do abuso sexual

No romance, o abuso sexual é um tema recorrente que per-
passa a narrativa. A personagem de Charlie depara-se com si-
tuações de violação sexual durante distintos momentos, sendo 
ele próprio vítima de tal ato. Durante sua infância, Charlie so-
fria abusos constantes por parte de sua tia Helen. O estigma 
deixado pela transgressão da tia acompanha o jovem durante 
toda a sua trajetória, de forma recalcada em seu inconscien-
te. Apenas ao final do livro a revelação do abuso emerge, mo-
mento crucial para que Charlie trabalhe esse trauma e siga em 
frente para a vida adulta.

Chbosky aborda a questão de maneira bastante sutil. A pala-
vra “abuso”, ou qualquer sinônimo, não é explicitada em nenhum 
momento durante o texto no que se refere às ações de tia Helen. 
Nesse sentido, o signo é construído por meio da imagem produ-
zida pelo sonho de Charlie, o ambiente do consultório médico e a 
reação de seus pais. O primeiro indício da violação desenvolve-se 
na cena em que Charlie e Sam compartilham um momento de 
intimidade, o qual prenuncia a realização do coito. Ao ser tocado 
por Sam, alguém a quem amava, o jovem desperta em si a cons-
ciência, ainda de que forma nebulosa, do mal que outra pessoa a 
quem queria bem havia lhe causado. Em um sonho, Charlie reco-
bra a memória do abuso. O elemento onírico materializa-se no 
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fragmento de memória de um evento traumático.

Como apresentado anteriormente, Chbosky trabalha astu-
ciosamente a linguagem para a construção do signo de violên-
cia sexual sem mencioná-lo de forma direta. A denúncia da vio-
lência ocorre no seguinte trecho: “Não sei bem se quero falar 
das perguntas e respostas. Mas eu imagino que tudo que sonhei 
sobre tia Helen era verdade. E depois de algum tempo, perce-
bi que acontecia todo sábado, quando estávamos assistindo à 
televisão” (CHBOSKY, 2007, p. 218). Pode-se interpretar esse 
apagamento como uma maneira de expressar a profundidade 
do trauma deixado no jovem cujo cérebro se nega a rememorar 
e exteriorizar uma cena de violência intensa, marcada pelo es-
tupro e pelo incesto.

Além do caso de Charlie, o mais emblemático da trama, há 
outros indícios de violência sexual discutidos no livro. O pri-
meiro remonta também à infância do protagonista, quando em 
uma festa organizada em sua casa, o garoto presenciou visual-
mente o abuso de uma adolescente.

Trata-se de uma cena bastante desconfortável, na qual os sig-
nos de inocência, representada pela criança, e de perversidade, 
simbolizada no ato sexual forçado, confrontam-se para provo-
car um efeito catártico de incômodo demasiado no leitor. Ao 
contrário do caso de Charlie, não obstante, esse evento é expli-
citamente descrito como um estupro.

Após relatar o acontecimento a Sam e Patrick, Charlie perce-
be a gravidade do assunto: “ele a estuprou, não foi?” (Id., Ibid., p. 
42). Talvez seja esse um indício do amadurecimento da persona-
gem e um prenúncio de sua posterior tomada de consciência da 
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violação de que foi vítima. Isso marca a passagem de Charlie de 
uma criança cuja ingenuidade não a permitia entender o que se 
passava diante de seus olhos para um adolescente lúcido, possu-
ído por um sentimento de inconformidade e vingança. Essa ex-
periência vivenciada por Charlie o conduz a um ato de violência 
comedida contra o perpetrador do estupro. Sob esse ângulo, um 
signo de violência provoca a emergência de um outro de mesma 
natureza, transpassando apenas o conteúdo do sexual ao plano 
do objeto físico – Charlie furou os pneus do carro de Dave.

A questão do abuso estende-se ainda para outras persona-
gens do romance: Sam e tia Helen. Ambas foram molestadas 
quando pequenas por pessoas próximas a seus pais. No caso de 
Sam, ela afirma que seu primeiro beijo ocorreu aos sete anos 
com um amigo de seu pai. Não há mais detalhes sobre o assunto, 
porém, a reação de Sam ao compartilhar essa experiência indica 
a internalização de um trauma mantido em segredo. No que se 
refere à tia Helen, Charlie relata o caso após visitar seu túmulo. 
Helen foi múltiplas vezes molestada por um amigo de seu pai, 
o qual se negou a crer na garota quando ela descreveu a ocor-
rência. Na família de Charlie esse assunto era reiteradamente 
evitado, refletindo o silenciamento social que se cria em volta 
de casos de abuso infantil.

No filme, tal como no romance, um dos temas centrais, o 
qual contribui fortemente para a criação das idiossincrasias das 
personagens, diz respeito à ocorrência de violências sexuais so-
fridas pelos protagonistas. Nota-se uma amenização do impac-
to do tema pelas mãos chboskyanas. Em suma, o abuso sexual é 
retratado na película de uma forma menos direta e menos cho-
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cante, com uma falta de clareza e respostas, permitindo ao in-
terlocutor imaginar como se desenrolaram tais acontecimentos 
e possibilitando, até mesmo, distintas interpretações, numa cla-
ra exemplificação da infinitude do signo, sob a ótica peirciana.

Percebe-se que a questão é tratada diretamente pelas perso-
nagens apenas em uma cena específica, na qual ambas dialogam 
sobre as violências sofridas. Chbosky utiliza-se de uma conver-
sa intensa e sentimental, quando Sam e Charlie expõem suas 
primeiras experiências amorosas, como meio de eufemização 
da cena de violência. Em outras palavras, em vez de produzir 
uma cena que retrate os abusos de uma forma explícita visual-
mente, o autor empreende o uso de falas.

A cena tem início no minuto 00:43:07, em que Charlie está 
no quarto de Sam durante uma festa de comemoração de natal 
entre os amigos. O primeiro indício do abuso é relatado pela 
seguinte frase: “nem ele vai estragar o meu bom humor” (AVSI, 
00:43:55) – fala introduzida por Sam após Charlie se lamentar 
por ela ter de ir visitar seu pai no feriado e não poder estar na 
cidade para o seu aniversário. Sem o diálogo que se segue, não 
seria possível compreender que essa mágoa que Sam guarda por 
seu pai tem relação com o abuso sofrido.

A conversa continua com Sam elogiando Charlie e pergun-
tando sobre o seu primeiro beijo. Após afirmar nunca ter bei-
jado, Charlie pergunta a Sam sobre sua primeira experiência. 
Nessa parte o abuso é revelado. Sam diz: “Eu tinha 11 anos [dife-
rentemente do livro]. O nome dele era Robert. Ele frequentava 
a minha casa” (AVSI, 00:45:07-00:45:11). Charlie indaga se ele 
era seu namorado e Sam responde: “Ele era o... Ele era o chefe 
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do meu pai” (AVSI, 00:45:19-00:45:20). Logo em seguida, Sam 
relata que costumava sair com caras que a tratavam como “mer-
da” e que não a respeitavam, e que vivia bêbada a maior parte do 
tempo. Portanto, Chbosky retrata vários abusos de uma forma 
indireta. Sam, desde criança não era tratada com respeito, o que 
contribuiu para a construção de sua personalidade e a permitia 
relacionar-se com tais homens. Porém, nesse momento de sua 
vida, Sam sente que as coisas estão mudando, e que tem uma 
nova chance, principalmente por causa da universidade.

Após esse diálogo, o telespectador é capaz de inferir o 
porquê de Sam não ter uma boa relação com seu pai. Cin-
co suposições podem ser feitas a esse respeito: i) o pai de 
Sam estava ciente do acontecimento, mesmo sem a filha lhe 
informar, mas preferiu fingir que nada aconteceu, nunca to-
cando no assunto; ii) Sam havia contado ao pai, contudo ele 
não havia acreditado; ii) Sam não havia contado para o pai, e 
ele nunca havia percebido; iv) Sam havia contado para o pai, 
e ele acreditou, porém, não fez nada a respeito; e, por fim, v) 
o pai poderia ter tido alguma influência no abuso, permitin-
do que seu chefe o fizera (PINHEIRO, 2016). Desse modo, 
compreende-se a representação do abuso e a indisposição de 
Chbosky em tratar das cenas de forma clara e precisa, dei-
xando de utilizar cenas reais dos acontecimentos, empreen-
dendo ao interlocutor a responsabilidade de imaginar e infe-
rir como se deram tais acontecimentos.

Charlie responde a Sam dizendo que sua tia havia passado 
pela mesma situação, que ela era forte e a pessoa a qual ele mais 
admirava por ter conseguido dar uma “guinada” em sua vida. A 
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cena termina com os dois se beijando, após Sam salientar que 
gostaria que Charlie tivesse a primeira experiência com alguém 
que realmente gostasse dele. Por esse ângulo, compreende-se 
mais uma estratégia eufemizadora do diretor. A transição da 
enunciação do abuso para o ato do beijo em uma mesma cena 
faz com que aquele problema seja, de alguma forma, encober-
to e atenuado na visão do telespectador, o qual engendra suas 
atenções ao romance, ao tão esperado beijo entre Sam e Charlie.

Chbosky dispõe mais uma vez do caráter eufemístico para 
introduzir o abuso sofrido por Charlie. No entanto, constata-se 
uma maior ênfase de danos psicológicos em Charlie, causado 
pela violência sexual em conjunto com a morte da tia. Duran-
te a maior parte do filme, o diretor não dá pistas de que o ga-
roto havia sido abusado pela tia, apenas demonstra que ambos 
possuíam uma relação muito próxima. Charlie havia bloqueado 
em sua mente esse acontecimento. A partir da cena iniciada em 
01:23:45, o interlocutor consegue perceber algo estranho em re-
lação à sexualidade de Charlie. Assim como ocorrido para ini-
ciar a relação do abuso de Sam, o primeiro fragmento interpre-
tativo da violência só será efetivado com as cenas posteriores. 
Em 01:26:50, Sam toca a perna de Charlie enquanto o beijava, o 
que causa um estranhamento no garoto. O ato ocorre após am-
bos falarem de seus sentimentos e Sam questionar o porquê de 
Charlie nunca ter dito o que realmente sentia por ela.

No caso de Charlie, Chbosky utilizou-se de outra técnica para 
engendrar a forma eufemizada do abuso, os flashbacks. Quatro 
flashbacks aparecem como os responsáveis por denunciar a vio-
lência. Estando fora de casa, colocando a mala de Sam no car-
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ro, Charlie tem um flashback do ocorrido alguns minutos antes: 
Sam tocando sua perna (AVSI, 01:27:36). Em seguida, após olhar 
para Sam dentro do carro, Charlie presencia quase o mesmo 
flashback, contudo, com o adendo da indagação de Sam se estava 
tudo bem. Imediatamente, há uma transposição de flashback, o 
toque de Sam na perna de Charlie torna-se o toque da sua tia, 
a qual diz ao garoto: “Não acorde sua irmã.” (AVSI, 01:28:36-
01:28:46). Por último, tem-se outro flashback, em que sua tia diz: 
“este será nosso segredinho” (AVSI, 01:29:01). Nas cenas poste-
riores, as retomadas da memória de Charlie o fazem passar por 
uma forte crise psicológica, com vários acontecimentos ruins 
passando por sua cabeça ao mesmo tempo (sua briga no colégio, 
o acidente que matou a tia, seu sentimento de culpa, o abuso), 
deixando-o com um choro constante.

Por fim, com a aguda crise, Charlie lembra-se de apertar a 
mão da tia e ver dois cortes em seu pulso. Em seguida, avista 
uma faca na cozinha, dando a entender que tentaria cometer 
um suicídio. A cena é interrompida com a chegada da polícia, 
com Charlie aparecendo na cama de hospital. Averígua-se que 
Chbosky, novamente, não retratou os detalhes do abuso de 
nenhuma forma, apenas lançou indícios do ocorrido. Cabe ao 
telespectador interpretar. Outrossim, o diretor lançou mão da 
utilização da mescla de sentimentos. O abuso não foi retratado 
de forma única: inicia-se com o beijo de Sam e o toque na perna, 
somado à tristeza da partida da garota. Complementarmente, o 
sentimento do abuso é retratado por intermédio de uma crise 
com a presença de diversos outros sentimentos negativos que 
não tinham relação direta com o acontecimento. Sob essa óti-
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ca, percebe-se uma ênfase no sofrimento psicológico de Charlie 
como sendo maior do que a própria violência sexual.

No hospital, após Charlie acordar, a médica/psiquiatra 
pergunta como ele se sentia (AVSI, 01:31:12). Charlie a ques-
tiona como fazer para não ter aquelas alucinações, como não 
pensar na vida de todos ao mesmo tempo e no sofrimento 
dos outros. A doutora pergunta sobre a tia Helen e Charlie 
demonstra receio em falar dela. Após ela afirmar que a 
única forma de Charlie ser ajudado seria se ele falasse o que 
sentia, o garoto diz: “ela era doente”. A falta de descrição do 
abuso é uma característica muito forte de Chbosky na pelí-
cula. Logo em seguida, Charlie narra que o pior dia em que 
ficou no hospital foi aquele em que a psiquiatra contou para 
seus pais o que sua tia “tinha feito a ele”. Essa característica 
do autor pode ser percebida como uma forma de despertar 
no telespectador um sentimento mais intimista e individu-
al. O não detalhamento dos fatos torna a história mais livre, 
capaz de alcançar uma empatia em diferentes tipos de públi-
cos, sobretudo naqueles que presenciaram/experienciaram 
acontecimentos semelhantes.

Desse modo, nota-se que a transposição do signo do abuso 
construído na obra literária para aquele da peça cinematográ-
fica segue basicamente o mesmo princípio. A tradução sígnica 
é pautada pelo silenciamento da palavra no romance ao esca-
moteamento imagético no filme. Sem embargo, há uma dife-
rença substancial na retratação da violência sexual em ambos 
os sistemas. Ainda que trate de maneira implícita o abuso so-
frido por Charlie, a película mostra-se um tanto mais assertiva 
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nesse quesito, tornando mais fácil a identificação do proble-
ma. O romance exige um pouco mais de interpretação para se 
chegar à mesma conclusão.

Considerações finais

A análise intersemiótica das obras em questão, por suas pe-
culiaridades apresentadas, permitiu reflexões acerca dos funda-
mentos teóricos de Peirce, assim como de parte das complexas 
diferenças, similaridades e relações narrativas entre a literatura 
e o cinema. As inferências realizadas por meio da pesquisa bi-
bliográfica trabalharam no sentido de reforçar os aspectos da 
tríade do signo peirciano ao buscarem diálogo entre os objetos, 
representamen e interpretamen com as transposições literatura-
-cinema e suas particularidades.

Pode-se afirmar que houve uma evidência do interpretante 
nos processos de criação e recriação narrativa, sujeitos às mais 
diversas ressignificações sígnicas e gerações de novos efeitos. 
Ainda que ambas as obras sejam fruto da mesma mente criado-
ra, demonstramos como fatores diversos colaboram para mo-
dificações e constantes recriações de um mesmo signo, de um 
mesmo cerne narrativo, especialmente devido ao aspecto cole-
tivo do cinema frente àquele usualmente individual da literatu-
ra, além das questões de linguagem de cada  mídia. Reforçamos, 
com nossa pesquisa, o caráter múltiplo do signo em uso, diálo-
go, transformação e recriação, tal como a Semiótica o descreve, 
deparando-se, mesmo em obras de um criador em comum, com 
seu variável aspecto metamórfico ad infinitum.

Na busca por entender os procedimentos narrativos, as 
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relações de conteúdo e efeito entre produções infantojuvenil 
e seu público-alvo, essa pesquisa colabora para desconstruir 
preconceitos, nos âmbitos acadêmicos, em relação a produ-
ções do gênero. A adaptação de As vantagens de ser invisível 
constitui, como demonstramos e dentro do que se propõe, 
uma transposição bem fundamentada, que utiliza de mecanis-
mos e técnicas narrativas do cinema clássico e as mescla com 
abordagens mais atuais da técnica cinematográfica. Esses usos 
movimentam-se no sentido de transformar os signos da obra 
literária de modo singelo, adaptando-os com sentidos e efeitos 
distintos, mas que funcionam na expressão sentimental dos 
objetos como um todo e na aproximação, no impacto da histó-
ria com o público ao qual se destina.

A película utilizou-se do enfoque na voz da personagem e seu 
diálogo com o telespectador, em uma estratégia voice over, com 
o intuito de se traduzir a narração por meio de cartas presente 
no livro. No tocante à trilha sonora, percebeu-se como o signo 
escrito, o qual apenas despertava as canções no imaginário do 
leitor, pode ser trabalhado de uma forma icônica, no sentido de 
que as músicas citadas no livro fizeram parte da sonoplastia e 
configuraram parte da estratégia cinematográfica da obra.

Por sua vez, o abuso sexual é retratado, tanto na pelícu-
la quanto no livro, de uma forma indireta. Contudo, revela-se 
como fator primordial na formação das personalidades das 
personagens, o que perpassa toda a narrativa. No romance, 
Chbosky não se utiliza da palavra abuso, ou de qualquer sinôni-
mo que o valha, para evidenciar o ocorrido com a personagem 
de Charlie. Na película, tampouco há uma representação direta 
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do fato; não foram apresentadas cenas que afirmassem com cla-
reza o ocorrido. O escritor/diretor explorou as capacidades de 
inferência de seus leitores/telespectadores.

No que tange ao sentido temático, acreditamos que a de-
monstração dos bem utilizados procedimentos artísticos, lite-
rários e cinematográficos percebidos nos movimentos sígnicos 
das obras, frente aos seus contextos sociais e de público, evi-
dencie a importância e a qualidade potencialmente presente em 
criações destinadas ao público infantojuvenil. Ainda que exis-
tam exemplares do gênero que apresentem pouco valor social 
e cultural – e, sem embargo, façam sucesso –, as obras relativas 
à As vantagens de ser invisível apresentam-se como produtos tec-
nicamente bem construídos ao seu relevante fim de influência 
social. Como apresentado, a proximidade afetiva efetuada pe-
los mecanismos de significação foi capaz de dialogar com seu 
público, discutir assuntos sensíveis e criar um novo ícone de 
influência e conscientização juvenil.

Apesar de nossas amplas inferências e considerações, en-
tendemos que há ainda, para as obras analisadas de Chbosky, 
às criações infantojuvenis como um todo e aos estudos semi-
óticos comparados entre o cinema e a literatura, muitas ou-
tras perspectivas a serem exploradas ou reavaliadas academi-
camente. Diante dessa imensidão de possibilidades, porém, 
esperamos que este trabalho tenha colaborado com o campo 
de pesquisa, ao analisar a transposição de uma obra relevante 
aos contextos em que se insere e peculiar em suas noções de 
produção, exaltando suas qualidades, procedimentos técnicos 
e importâncias sociais.
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PROPAGANDAS- UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DOS 
MULTILETRAMENTOS

Josiane Prescendo Tonin (UnB)

ABSTRACT

This work consists of a proposal of pedagogical practice to 
be developed in a regular high school. This proposal has as 
reference the themes of multiliteracy and the use of technolo-
gy in the school context, taking into account the applicability 
within a specific context of foreign language classroom. The 
focus of this work will be on reading and textual production, 
not forgetting the other skills, aiming at greater student auto-
nomy in relation to the development of activities. In addition, 
work with the remix literacy to aid (re) construction of the 
advertisements.

RESUMO

Este trabalho consiste em uma proposta de prática peda-
gógica para ser desenvolvida em uma escola regular do ensino 
médio. Essa proposta tem como referência os temas dos multi-
letramento e do uso de tecnologia no contexto escolar, levando 
em conta a aplicabilidade dentro de um contexto específico de 
sala de aula de língua estrangeira. O foco deste trabalho será nas 
na leitura e produção textual, sem esquecer as demais habilida-
des, visando uma maior autonomia do estudante em relação ao 
desenvolvimento das atividades. Além disso, trabalhar com o le-
tramento remix no auxílio da (re)construção das propagandas.
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PALAVRAS-CHAVE: multiletramentos; escola pública; tecnologia.

Introdução

Essa proposta pedagógica visa ser desenvolvida em uma es-
cola pública regular com alunos do ensino médio nas aulas de 
língua inglesa. A escola onde esse projeto será desenvolvido fica 
na região administrativa do Paranoá no Distrito Federal. Cada 
dia é mais necessário que a escola e os professores entendam 
como os estudantes se encontram no mundo, por isso é impor-
tante e relevante pensar no aprendizado da língua inglesa, por 
uma ótica mais social. Lembrando sempre de dar um enfoque 
local para nossas práticas, engajando nossos alunos a sentirem 
que o inglês pertence a eles e que é possível dominá-lo. Um dos 
modos de fazer isso é com que eles se sintam representados ao 
estudar inglês, aproximando a língua da vida deles.

Além disso, precisamos encarar a tecnologia dentro da escola 
como uma aliada e não como algo ruim e que veio para “rou-
bar” a atenção dos nossos estudantes da aula e do conteúdo. 
É importante criar maneiras para ressignificar a escola e assim 
possibilitar uma integração do que é aprendido na escola com a 
vida online. Porque muitas vezes “aquilo que estão aprendendo 
na escola tem pouco ou nenhum valor para contribuir com o 
que eles são depois que o soa o sinal”9 (JENKINS, 2009). Então 
é preciso repensar esta realidade.

9  What they are learning in school has little or nothing of value to contribute to who they 
are once the bell rings.
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O estudante e o mundo

O mundo está em constante mudança e a cada dia surgem 
novas ferramentas que servem para auxiliar a comunicação e 
também o dia a dia. Como professores, nosso objetivo é prepa-
rar os alunos para o futuro, ainda sem contornos muito claros, 
porque é difícil saber quais serão os postos de trabalho, proble-
mas sociais ou políticos eles enfrentarão nas próximas décadas. 
Pensando nisso é fundamental ao educador refletir quais seriam 
as habilidades específicas do século XXI necessárias aos apren-
dizes. Levando em conta isso acredita se que a “criatividade e 
inovação, pensamento crítico e capacidade de resolução de pro-
blemas, colaboração e trabalho em equipe, autonomia e flexibi-
lidade, aprendizagem permanente.” serão fundamentais, e no 
centro desse processo teremos os letramentos digitais. (DUDE-
NEY; HOCKLY e PEGRUM, 2016. p. 17). Porque segundo esses 
autores essas são as habilidades sociais e individuais necessárias 
para administrar, interpretar, criar ou compartilhar sentido de 
maneira eficaz nos canais de comunicação crescentes a cada dia.

Com a chegada da web 2.0 o fluxo da comunicação foi modi-
ficado. A divisão, até então existente, entre leitores e produto-
res de conteúdo não existe mais e assim é criada a possibilida-
de das pessoas exercerem os dois papéis simultaneamente, se 
tornando lautores10  (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 119). A web 2.0 
possibilitou mudanças e com o surgimento de um espaço des-
tinado a comentários e publicações, o leitor pode contribuir de 

10 Segundo Rojo (2015) com a chegada da Web 2.0 a comunicação sofre uma mudança 
de fluxo e, por consequência, caba a cisão entre os produtores de conteúdo e aqueles 
que apenas podem ler o que é publicado. Nessa nova era todos podem escrever e ler, 
exercendo o papel de leitor e também de autor.
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forma direta para a interpretação do texto quando publica seus 
comentários e também relaciona o texto a outras publicações 
que circulam pela rede. (BRAGA, 2014).

Inseridos nesse contexto, ao pensarmos na escola é possí-
vel afirmar que ela não está em harmonia com a emergência 
da interatividade, optando por ficar alheia às mudanças que 
ocorrem nesse âmbito e mantendo-se fechada em si mesma, 
na defensiva (SILVA, 2014).

Por esse motivo é preciso que os educadores revejam suas 
aulas e comecem a pensar em propostas educacionais que não 
tenham como foco a aquisição dos conteúdos que são descone-
xos, fragmentados e rígidos, onde as estruturas não dialogam 
entre si; mas pensar nos processos que visam transpor os limi-
tes da escola e alcançar pessoas que têm os mesmos interesses, 
sintonia e que desejam aprender alguma coisa em comum (KE-
NSKI, 2013). Além disso

exige de nós novas atitudes como pessoas e 
como professores e alunos. É preciso antes de 
tudo que possamos assumir que não temos con-
dições de saber de tudo11, mas que sabemos alguma 
coisa. E que, com o que sabemo, podemos con-
tribuir para que todos possam saber mais e me-
lhor. Que devemos estar abertos para colaborar 
e receber colaboração [...] O maior desafio nes-
sas relações é garantir a aprendizagem de todos 
como pessoas melhores, para que possam conver-
gir suas atenções e interesses em aprender a lidar 
com as informações e com as demais pessoas com 
respeito, civilidade, atenção, cortesia, postura crí-
tica e colaboração. (KENSKI, 2013, p. 89)

11 Grifos da autora
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Para Lévy (2010) o profissional da educação precisa entender 
que o conhecimento adquirido no início de sua caminhada pro-
fissional estará obsoleto ao final. Trabalhar mais do que nunca 
será aprender, transmitir e produzir saberes. O que é preciso 
aprender já não poderá ser definido com muita antecedência, 
por esse motivo o professor deve ser “tornar-se um animador 
da inteligência coletiva de seus grupos de alunos em vez de um 
fornecedor direto de conhecimento” (LÉVY, 2010, p.160).

Já não basta mais ensinar o aluno a ler, escrever, ouvir e falar, 
muito menos submeter os alunos a respostas prontas e desco-
nexas da realidade. Ensinar línguas como prática de letramento 
precisa estimular o pensamento crítico, a criatividade, a comu-
nicação entre pares e utilizar a internet como meio de aprender 
e ensinar colaborativamente (DIAS, 2015). LÉVY (2010) afirma 
a importância de compreender que a Web não está congelada 
no tempo e por isso ela se incha se movimenta e se transforma 
permanentemente. Isso tornou o conhecimento intotalizável e 
indominável, diferente do que tínhamos anteriormente.

Os alunos que chegam às escolas na atualidade são diferen-
tes, porque estão totalmente incorporados ao meio digital e no 
mundo global e por esse motivo precisam encontrar na escola 
algo que os desafie, provoque reflexões e também amplie seus 
conhecimentos e habilidades. Entretanto, precisamos entender 
que utilizar tecnologia em sala de aula nem sempre é sinôni-
mo de inovação ou mudança significativa nas práticas docentes. 
Para mudar é fundamental que as propostas em sala de aula se-
jam modificadas e que as atividades sejam desafiadoras e tam-
bém dinâmicas, mas para isso o professor precisa se apropriar 
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das inovações tecnológicas. Começar percebendo que uma aula 
com o powerpoint não pode ser considerada tecnológica porque 
o foco persiste em ficar no/com o professor (KENSKI, 2013). 

Pensando nessas práticas e em suas modificações o profes-
sor passa a ser “sistematizador de experiências” (MARTIN- 
BARBERO apud, SILVA, 2014, p. 91), alguém que disponibiliza 
múltiplas possibilidades e expressões. Mudando sua posição 
em sala, saindo do papel de detentor do saber para alguém que 
disponibiliza experiências do conhecimento. Em sala o apren-
dizado deve acontecer mediante interação que necessita de 
participação, múltiplas conexões e bidirecionalidade, exigindo 
simulações e experimentação. (SILVA, 2014). 

Dias (2015) ressalta a importância de desenvolver a capacida-
de do aluno de observar a realidade de múltiplas formas, sair da 
passividade de quem se limita a receber informações e começar 
a ter agência com intuito de transformação tendo a mente aberta 
para o despertar do conhecimento, da criatividade, de uma cons-
ciência social, novas maneiras de agir e pensar. Ao professor não é 
possível ensinar somente a falar, escrever, ouvir e ler, ou fazer com 
que os alunos busquem respostas prontas sem que exista a possi-
bilidade de divergências ou uma real conexão com o mundo real. 

Agência no contexto escolar é dar ao aluno a possibilidade 
de pensar criticamente e também de criar seus próprio percur-
so de aprendizagem. “Pelas práticas dos letramentos, os alunos 
passam a reconhecer que textos são conscientemente constru-
ídos e que assumem propósitos econômicos, sociais culturais e 
políticos e que sempre expressam a ideologia de quem os pro-
duz” (DIAS, 2015, p.322).
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Para possibilitar este tipo de ação por parte do estudante a 
escola e a sala de aula precisam entender como esse aluno se 
encontra no mundo, por isso é importante e relevante pensar 
na aquisição de segunda língua (ASL), por uma ótica mais so-
cial. Quando os alunos não conseguem superar as questões de 
poder na qual se encontram envolvidos perdem seu direito de 
falar ou não conseguem obtê-lo, ficando à  margem sempre. Por 
esta razão é interessante dar um enfoque mais local para nossas 
práticas, engajando nossos alunos a sentirem que a língua-alvo 
pertence a eles e que é possível dominá-la. Um dos modos de fa-
zer isso é com que eles se sintam representados na língua-alvo, 
aproximando a língua da vida deles. (NORTON, 2013). Outra 
questão que chama a atenção é a necessidade de:

Incrementar nossos ensino e a aprendizagem 
de nossos estudantes de acordo com essas novas 
circunstâncias. Para nosso ensino de língua per-
manecer relevante, nossas aulas têm de abarcar 
ampla gama de letramentos, que vão desde o le-
tramento impresso tradicional. Ensinar língua ex-
clusivamente através do letramento impresso é, 
nos dias atuais, fraudar nossos estudantes no seu 
presente e em suas necessidades futuras (DUDE-
NEY; HOCKLEY E PEGRUM, 2016, p.19).

Por estarem imersos no mundo digital, existe uma crença 
muito forte de que os jovens de hoje são nativos digitais, por 
acreditar-se que eles são tecnologicamente mais competentes 
por terem nascidos em uma era com acesso facilitado à tecno-
logia. Entretanto, para muitos deles a experiência no uso da 
tecnologia está relacionada ao entretenimento ou a propósitos 
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sociais, mas quando é preciso usar utilizar estes recursos para o 
trabalho ou/e estudo é necessário uma orientação sobre as po-
tencialidades e armadilhas que existem no meio virtual. (DU-
DENEY; HOCKLY E PEGRUM, 2016).

É importante não estereotipar o uso da 
internet como consistindo primordialmente 
em atividades de jovens em sites de mídia 
social. Na verdade, a ideia de nativos digitais, 
e de divisão digital, mascara a variedade de 
conhecimentos e experiências entre os jovens 
(HARGITTAI, BENNETT et al., apud BAR-
TON e LEE, 2015, p. 23).

Sala de aula, Multimodalidade e Multiletramentos

A multimodalidade está presente na história há muito tem-
po. Jornais, revistas ou propagandas já fazem o uso dessa es-
tratégia para dar sentido à mensagem que desejam passar se 
valendo principalmente da combinação do visual e do verbal. 
Entretanto na internet a multimodalidade engloba outros siste-
mas ou recursos junto ao texto para agregar sentido. Isso inclui 
linguagem falada e escrita, imagem, gesto, som e etc... Além dis-
so, é possível contar com o auxílio dos hiperlinks que ligam uma 
página na web a outra página, permitindo ao leitor traçar seu 
próprio percurso de leitura (BARTON e LEE, 2015).

Em tempos de fluidez de informações se espera que os jovens 
sejam capazes de atuar de forma efetiva na sociedade, na qual a 
circulação da informação necessita do domínio dos multiletra-
mentos, não deixando esses alunos se tornarem meros especta-
dores. Precisamos ir além das práticas tradicionais de letramen-
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tos, precisamos envolver o estudante de forma ativa em uma 
interação crítica com os textos, tornando o cotidiano escolar me-
nos monótono para os professores e alunos (BRAGA, 2013).

Braga (2013) afirma que a aula de língua é uma “aula laborató-
rio”, onde aprendemos a língua partindo de uma situação de uso. 
No caso do professor de línguas sempre existiu uma dificuldade 
de conseguir materiais que não estivessem no livro didático, ain-
da mais quando a turma era de iniciantes com pouca ou nenhuma 
proficiência. Além disso, o aprendiz brasileiro tinha pouca opor-
tunidade de usar fora de sala os conhecimentos linguísticos que 
estava aprendendo. A internet mudou essa realidade, agora o alu-
no pode interagir com inúmeras produções multimídias, elas o 
ajudam mesmo que o domínio da língua- alvo seja pequeno.

Ao usar a World Wide Web o aluno pode pesquisar por mi-
lhões de arquivos ao redor do mundo para localizar e acessar 
materiais autênticos que correspondem aos seus interesses pes-
soais. Eles também podem usar a Web para publicar textos ou 
materiais multimídia que podem ser compartilhados com colegas 
ou com o público em geral.

Se nosso objetivo é ajudar os alunos a encon-
trar formas autênticas dentro de comunidades 
de discurso, e se essas comunidades estão lo-
calizadas online, parece apropriado incorporar 
ao ambiente escolar atividades online com uti-
lidade social e valores pedagógicos perceptíveis 
(KERN e WARSCHAUER, 2000, p.13, tradução 
da autora)12.

12 If our goal is to help students enter into new authentic discourses communities, and 
if those discourses communities are located on-line, then it seems appropriate to in-
corporate online activities for their social utility as well as for their perceived particular 
pedagogical value.
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Já no que diz respeito aos multiletramentos precisamos re-
fletir muito sobre o que dizem Cope e Kalantzis (2009) ao afir-
mar que nos “velhos letramentos” os aprendizes eram repro-
dutores de formas de representação autoritárias e sancionadas. 
A lógica desse letramento o tornou um instrumento de design 
social que reforça um regime de aparente estabilidade unifor-
memente. Já o que os autores chamam de pedagogia dos multi-
letramentos enfatiza a necessidade de agência do aprendiz, fo-
cando não mais nas habilidades e competências, mas criação de 
alguém com capacidade de ser um criador ativo de significados 
aberto a diferença, mudança e inovação.

Essa nova pedagogia vem revestida de uma identidade nova, 
onde precisamos levar em conta a diversidade linguística e as-
pectos sociais e culturais dos meios onde o texto circula.

Os textos atuais são altamente dependentes 
do contexto social, relacionados às experiências 
de vida de quem os cria e interpreta, ao assunto 
tratado, ao domínio disciplinar a quem pertence, 
à identidade de gênero, masculino ou feminino, 
e às relações de poder pela linguagem. (DIAS, 
2015, p. 312)

Barbosa e Rojo (2015) ainda complementam afirmando que 
não é difícil perceber que a escola dá um tratamento de privi-
légio à norma dita culta, sem levar em conta os multi e novos 
letramentos, “as práticas, procedimentos e gêneros em circula-
ção nos ambientes de massa e digital e no mundo hipermoderno 
atual.” (BARBOSA; ROJO, 2015, p. 135).

O letramento é considerado uma atividade social, e frequen-
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temente os estudos que envolvem letramentos tomam como 
ponto de partida o cotidiano. Podemos dizer que o letramento 
é muito importante para examinar as mudanças ocorridas nas 
práticas sociais. Isso claramente inclui as tecnologias, uma vez 
que no meio virtual o envolvimento com textos acaba sendo 
central. Ao trabalhar com textos e práticas, os estudos referen-
tes ao letramento tendem a começar pelas práticas, e partindo 
disso identificam quais textos são pertinentes para realizar uma 
análise (BARTON e LEE, 2015).

Mais do que nunca as demandas sociais precisam estar refle-
tidas e refratadas de forma crítica nos currículos escolares. 

Deve propiciar experiências significativas 
com produções de diferentes culturas e com prá-
ticas, procedimentos e gêneros que circulam em 
ambientes digitais: refletir sobre participações, 
avaliar sustentações das opiniões, a pertinência e 
adequação de comentários, a imagem que se pas-
sa, a confiabilidade das fontes, apurar critérios de 
curadoria e seleção de textos/ produções, refinar 
os processos de produção e recepção de textos 
multissemióticos. (BARBOSA; ROJO, 2015, p.135).

Uma Proposta Pedagógica Diferente

Uma proposta pedagógica pertinente aos novos tempos ne-
cessita fazer o aluno ir além de reter os conteúdos, precisamos 
utilizar mecanismos que orientem a seleção crítica, filtragem, 
reflexão coletiva e dialogada sobre como encaramos a informa-
ção que chega até nós diariamente. Atualmente a informação 
não aparece somente quando buscada, ela se apresenta em to-
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dos os lugares “invade a nossa privacidade, ocupa nosso tempo 
e o espaço do nosso pensamento, transforma nossas intenções, 
manipula nossos desejos.” (KENSKI, 2013, p. 86).

Partindo dos pressupostos teóricos apresentados se faz plau-
sível o trabalho com propagandas veiculadas, massivamente na 
internet, com os seguintes objetivos: trabalhar com exemplos 
desse gênero textual na língua alvo promovendo o letramento 
crítico. Além disso, investigar coletivamente como as identida-
des são construídas a partir das representações das feitas nas 
propagandas. Levando em conta o que Janks (2010) afirma que 
a língua não é simplesmente palavra, uma forma neutra de co-
municação. A língua constrói a realidade.

Ao final recriaremos a propaganda proporcionando aos es-
tudantes o domínio dos letramentos digitais, em especial o le-
tramento remix. Esse é a “ habilidade de criar novo sentidos ao 
samplear, modificar e/ou combinar textos e artefatos preexis-
tentes, bem como fazer circular, interpretar, responder e cons-
truir sobre outras remixagens no interior das redes sociais” 
(DUDENEY; HOCKLY E PEGRUM, 2016. p. 55).

Levando em consideração as modificações que aconteceram 
nas últimas décadas sobre a forma como os letramentos são 
apresentados, saímos de propostas convencionais (aprender por 
meio de regras claramente estabelecidas) para a crítica (proble-
matizando os temas e as convenções textuais) para chegarmos 
aos desenho (onde formatamos nossos textos em um ambiente 
instável). Atualmente é mais importante saber ressignificar os 
modelos do passado, atribuindo nossos próprios significados e 
críticas. (DUDENEY; HOCKLY E PEGRUM, 2016. P 54-55).
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A proposta pedagógica apresentada neste trabalho se justi-
fica por causa do meio no qual me encontro inserida, a escola 
regular que possibilita uma conversa com professores respon-
sáveis por outras disciplinas para que fosse possível alinhar o 
conteúdo das propagandas ao que eles têm trabalhado em sala. 
Dessa maneira os alunos já teriam certo domínio dos temas e se 
sentiriam mais confortáveis em participar preservando a face.

Passo a Passo

Em um primeiro momento serão apresentadas algumas pro-
pagandas da internet aos alunos, as empresas escolhidas fo-
ram: Victoria Secret, Coca-Cola e uma da United Nations High 
Commissioner of Refugees (UNHCR). A escolha aconteceu pelo 
fato das propagandas tratarem de temas atuais, sobre os quais 
os alunos têm algum tipo de conhecimento adquirido tanto na 
escola, ou em outros ambientes, pelos meios de comunicação. 
Elas também são exemplos da multimodalidade por unirem 
som, imagem e o texto. Os temas escolhidos foram obesidade, 
padrão estético propagado pela mídia e os refugiados. Porém o 
motivo da escolha foi o fato dessas propagandas apresentarem 
um discurso que extrapola o objetivo central do texto que é ven-
der um produto ou informar as pessoas.

Por se tratar de uma aula de inglês trabalharemos também 
o vocabulário próprio do tema com os estudantes. Para apre-
sentar as palavras e conceitos próprios da área, contarei com 
o auxílio do coordenador da escola, que além de falar a língua 
alvo também é formado em publicidade e propaganda, acredito 
que ele será de grande auxílio para esse momento porque ele 
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ajudará os estudantes a pensar em como iniciar o planejamento 
de uma propaganda dando a eles uma espécie de guia.

Na figura a seguir temos uma das propagandas que serão 
apresentadas aos alunos, mostrando as modelos, que represen-
tam o que essa marca entende como o “corpo perfeito”, e se 
essa concepção tem algum tipo de efeito no modo como é cons-
truído o padrão estético desejável para as mulheres e como isso 
pode influenciar a maneira como as pessoas pensam.

Figura 1: Victoria Secret Campaign13

Ao entrar em contato com exemplos desse gênero é fun-
damental que a nós educadores perceber que assim como nós 
levamos o que somos e da onde viemos para o processo de 
produção e recepção dos textos escritos, visuais e orais, nos-
sos alunos fazem o mesmo e é preciso respeitar isso. “Como 
educadores mudar as pessoas é nosso trabalho- trabalho que 
não deve ser feito sem um profundo respeito pela alteridade 
do nosso aluno” (JANKS, 2010, p.153).

13 Disponível em: <https://stakeholder11.wordpress.com/2014/11/25/whats-victorias-
-secret/>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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Cope e Kalantzis (2009) afirmam que a cognição humana é 
situada e contextual. Os significados são baseados nas nossas 
experiências no mundo real, interesses subjetivos e ações. Par-
tindo desses princípios temos as experiências, que para os au-
tores se dividem em duas formas: experimentar o novo ou algo 
conhecido. Quando os estudantes se deparam com uma vivên-
cia familiar eles poderão agregar na aula com seus conhecimen-
tos, interesses e experiências na situação de aprendizado. Já se 
a vivência for nova, existirá a imersão em situações diferentes e 
a construção de informações e dados novos.

 É importante que ao apresentar alguma coisa sem preceden-
tes aos alunos, exista a possibilidade de que eles, ainda assim, 
consigam estabelecer uma relação entre o novo e algo já na zona 
de conhecimento e segurança deles. Isso é importante porque 
assim a s experiências será significativa já em um primeiro mo-
mento, e também será possível levar os aprendizes a novos do-
mínios de ação e significado. Além disso, o professor precisa se 
lembrar de que em sala encontraremos com outras pessoas que 
podem ter vivências e conhecimentos de mundo completamen-
te diferentes das nossas e respeitar isso é fundamental para um 
bom andamento do trabalho.

A segunda etapa será pedir para os alunos formarem grupos 
de máximo três e que procurem na web algumas propagan-
das, na língua alvo, e levem para aula seguinte. As propagandas 
escolhidas precisam ter algum tipo de mensagem que ao ver 
deles vai além do objetivo principal de uma propaganda. Esse 
será o momento no qual o estudante fará uma curadoria con-
ceito utilizado para:
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Designar ações e processos próprios do uni-
verso das redes: tanto conteúdo e tanta informa-
ção abundante, dispersos, complementares e/ou 
contraditórios e passíveis de múltiplas interpre-
tações, precisam de reordenamento que os tor-
nem inteligíveis e/ou que os revistam de (novos) 
sentidos. Curadoria implica sempre em escolhas, 
em seleção de conteúdo/informações, na forma 
de organizá-los, hierarquizá-los e apresentá-los 
etc. (BARBOSA; ROJO, 2015, p.123-124).

Vivenciar essa curadoria é importante porque dá ao aluno a 
chance de fazer uma seleção do material que deseja utilizar, den-
tro os milhares de exemplares que podem ser encontrados na in-
ternet, partindo de um critério estabelecido em sala. Define tam-
bém qual será a ordem de apresentação do que foi selecionado e 
por fim o que será destacado e comentado com os colegas.

Precisamos entender que durante esse processo de curado-
ria o professor precisa “construir pontes no nível linguístico e 
cultural” (BRAGA, 2013, p.53) possibilitando aos alunos alunos, 
cujas realidades são distintas das que foram eleitas pela escola, 
se sintam pertencentes naquele espaço da mesma forma que os 
demais. Precisamos respeitar e reconhecer a diversidade lin-
guística e cultural dos aprendizes, sem deixar de compreender 
que a escola tem a obrigação de apresentar e “favorecer a aqui-
sição das variedades e gêneros que circulam nas práticas sociais 
hegemônicas”. (BRAGA, 2013, p.53).

Janks (2010) acrescenta que ao dar acesso ao aluno a uma 
língua hegemônica estaremos perpetuando uma situação de 
dominância. Mas, ao negar o acesso estaremos perpetuando a 
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marginalização na sociedade, que ainda reconhece essa língua 
como uma maneira de marcar as distinções. Você nega o aces-
so a recursos disponíveis nas línguas, recursos estes que se de-
senvolveram como consequência da dominação daquela língua. 
Entretanto, não podemos somente dar acesso à língua, mas pre-
cisamos ensinar a teoria da dominação, sem ela o poder da lín-
gua dominante é naturalizado, e acaba desvalorizando a língua 
materna dos estudantes.

Figura 2: Campaign against Victoria Secret14 

Na terceira etapa os alunos irão apresentar todas as suas 
propagandas e discutiremos as impressões dos grupos e dos 
colegas sobre os textos que cada grupo trouxe. E depois desse 
momento daremos início à parte mais importante do trabalho, 
o letramento remix, que é a recriação ou a criação de uma nova 
propaganda para aquele mesmo produto levando em conta ex-
periências e vivências de mundo deles. Por exemplo, na figura 1 
temos o conceito da marca para o que ela entende como corpo 

14 Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/entry/victorias-secret-perfect-body-
-campaign_n_6115728>. Acesso em: 20 jun. 2017.
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perfeito, porém nesse momento da aula serão apresentadas al-
gumas propagandas que foram refeitas com o intuito de modifi-
car o conteúdo da mensagem anterior.

No tempo final eles terão um tempo para começar a pensar 
qual propaganda será recriada e também como isso será feito, 
para que na outra aula os alunos já tenham algum tipo de proje-
to para ser executado na sala de informática da escola.

Na última aula dessa proposta os alunos terão uma hora e 
trinta minutos para desenvolver seu trabalho, levando em conta 
tudo que foi discutido anteriormente em sala. O foco da últi-
ma aula será o letramento remix que segundo Dudeney; Hockly 
e Pegrum é a “habilidade de criar novos sentidos ao samplear, 
modificar e/ou combinar textos e artefatos preexistentes, bem 
como fazer circular, interpretar, responder e construir sobre 
outras remixagens no interior das redes digitais”. O letramento 
remix é ir além da crítica ao deslocar o estudante para a produção 
dando a eles autonomia de propor suas ideias e pontos de vista, 
muitas vezes múltiplos. (2016, p. 55).

Para encerrar o trabalho eles farão uma apresentação entre 
as turmas que também desenvolveram o mesmo tipo de traba-
lho para poderem entrar em contato com o que foi produzido 
pelos colegas e também trocar opiniões. Além disso, é impor-
tante lembrar que a execução dessa tarefa se torna mais fácil 
porque a escola conta com vinte computadores com acesso a in-
ternet que possibilitam fazer a tarefa no ambiente escolar com 
o auxílio dos professores de inglês e informática.
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Considerações finais

A proposta pedagógica apresentada visa em primeiro lugar 
ajudar os estudantes a desenvolverem cada vez mais agência no 
que diz respeito ao processo de ensino- aprendizagem. Ainda 
ajudá-los a perceber que todo texto traz o discurso daquele que 
escreve implícito ou não, reforçando muitas vezes padrões he-
gemônicos que precisam ser levados em conta e repensados. 

Precisamos os alunos não só a pensar criticamente mas, 
também agir em prol das mudanças trazendo sendo assim “uma 
abordagem de (re)desenho, [...], trata de construir novas ideias, 
artefatos e abordagens - isto é, uma postura voltada para dian-
te, proativa, que leva não apenas a rever o trabalho dos outros, 
mas sua própria contribuição”. (GRANT, 2010 apud DUDENEY; 
HOCKLY E PEGRUM, 2016, p.56).

Os letramentos também são importantes, pois dão aos alu-
nos a possibilidade de entrar em contato de uma forma diferen-
te da que estão acostumados, ao invés de ver a internet e o com-
putador apenas como fonte de diversão ele acaba se tornando 
também uma ferramenta de aprendizado e aquisição de línguas.
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A UTILIZAÇÃO DO FILME HIDDEN FIGURES 
(ESTRELAS ALÉM DO TEMPO) NA SALA DE AULA 
DE LÍNGUA INGLESA: UMA DISCUSSÃO SOBRE O 

GÊNERO FEMININO NEGRO

Layssa Gabriela A. e Silva Mello (CEPAE-UFG)

ABSTRACT 

This study aims to promote a discussion and reflection 
about the black female gender through the movie Hidden Fi-
gures (MELFI, 2016). In order to support the use of videos 
in classroom, I based on the studies of Moran (1995), Ferrés 
(1996), Bohn e Paiva (2012). The activities developed with the 
students are based in Crawford (2002) and Tomlinson (2004), 
authors that discuss about adaptation and complementation 
of didactic materials. This study aims to contribute to English 
teachers and seek to complement or adapt the didatic material 
adopted on their schools.

RESUMO

Este trabalho busca promover a discussão e reflexão acerca 
do gênero feminino negro por meio da obra cinematográfica Hi-
dden Figures (MELFI, 2016). Para fundamentar o uso de vídeos 
em sala de aula, embasei-me nos de estudos de Moran (1995), 
Ferrés (1996), Bohn e Paiva (2012). As atividades que foram 
realizadas e aplicadas aos alunos são embasadas em Crawford 
(2002) e Tomlinson (2004), autores que abordam sobre adap-
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tação e complementação de materiais didáticos. Esse trabalho 
busca contribuir aos docentes que também ministram aulas de 
língua inglesa e buscam complementar ou adaptar o material 
didático adotada em suas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; língua inglesa; filme.

Introdução

Este trabalho é fruto da minha experiência didática enquan-
to professora de língua inglesa do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicado à Educação (CEPAE-UFG). No início de 2017, com o 
intuito de complementar o material didático da escola, desen-
volvi uma proposta de trabalho para ser desenvolvida com alu-
nos do 2º ano do ensino médio utilizando o filme Hidden Figures 
(Estrelas além do tempo). Objetivava-se assim, promover uma 
discussão e reflexão sobre o gênero feminino negro.

Hidden Figures (MELFI, 2016), traduzido no Brasil como Es-
trelas além do tempo, é um filme norte-americano de drama bio-
gráfico, que fora embasado no livro homônimo de Margot Lee 
Shetterly. O filme, que foi lançado no fim de dezembro de 2016, 
recebeu três indicações ao Oscar e foi bem recebido pelo públi-
co, aborda a história de três mulheres negras que trabalharam 
na NASA como computadores na década de 1960.

Cabe ressaltar que nessa época, em plena Guerra Fria, os 
Estados Unidos travaram uma disputa com a União Soviética 
pela supremacia na corrida espacial. A década de 1960 é marcada 
não apenas pela Guerra Fria, mas também por uma profunda 
segregação racial, entre negros e brancos no país. Essa segrega-
ção é também apresentada no filme Hidden Figures e permite ao 



297

público refletir sobre as dificuldades e discriminação enfrentada 
pelos negros tanto naquela época quanto nos dias atuais.

Inicialmente será apresentado alguns estudiosos que tratam 
sobre adaptação e complementação de materiais didáticos, pos-
teriormente alguns estudos que tratam sobre o uso de filmes em 
sala de aula, para então, expor a metodologia do trabalho e des-
crever as atividades que foram planejadas e aplicadas à turma 
com base no filme Hidden Figures.

Adaptação e complementação de materiais didáticos

Ao buscar uma definição de material didático na literatura 
especializada, encontramos que material didático é “qualquer 
coisa que possa ser usado para facilitar a aprendizagem de uma 
língua” (TOMLISON, 2004, p. 64). Nesse sentindo, a função 
mais ampla do material didático seria a de auxiliar o processo de 
aprendizagem do aluno e consequentemente auxiliar o proces-
so de ensino do professor.

A definição de material didático apresentada por Tomlison 
(2004), nos leva a compreender que além do livro didático, CDs, 
vídeos, exercícios fotocopiados pelo professor, também se cons-
tituem como materiais didáticos. Apesar das inúmeras fontes de 
materiais didáticos que o professor pode lançar mão em sua sala 
de aula para promover o processo de ensino e aprendizagem de 
uma língua, é notável o papel de destaque e prestígio atingido 
pelo livro didático nas escolas brasileiras (FREITAS, 2008).

Verceze e Silvino (2008, p.86) atestam que a utilização do 
livro didático no Brasil, no que diz respeito ao nível oficial e 
regulamentado se deu apenas a partir de 1938, com a criação do 
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Decreto Lei 1006. Segundo as autoras, o livro naquela época, 
“era utilizado como instrumento de educação política e ideo-
lógica, sendo o Estado caracterizado como censor no uso desse 
material didático”. Nesse contexto, cabia ao professor seguir 
esse material do início ao fim e jamais questionar ou refletir 
sobre quaisquer atividades presentes nele.

Se levou quase meia década até que o Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) fosse instituído no país, através do De-
creto n.9154/85. O Programa tem como um de seus propósitos a 
avaliação rotineira dos livros didáticos. Atualmente, toda escola 
recebe uma lista de livros para que os professores possam ana-
lisar e escolher o que será adotado na escola naquele referido 
ano. Cabe ressaltar que de acordo com o Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), é dever das Secretarias de 
Educação Fundamental e de Educação Média e Tecnológica do 
Ministério da Educação a avaliação e seleção das obras a serem 
incluídas nos guias e catálogos que orientarão a escolha dos li-
vros didáticos por milhares de professores do ensino fundamen-
tal e do ensino médio em todo o país.

Apesar do livro didático ser avaliado constantemente, é bem 
natural como assevera (SABOTA, 2015, p.1), que “um material 
pronto não consiga suprir as aspirações de alunos e professores 
face à rápida transformação dos interesses e necessidades comu-
nicativas do século em que vivemos, sobretudo quando se tem em 
mente que a aprendizagem dos conteúdos deve ser significativa”.

Conforme atestam Frison, Vianna, Chaves e Bernardi (2009, 
p.5), “o livro didático é um importante mecanismo na homo-
geneização dos conceitos, conteúdos e metodologias educacio-
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nais, mas por outro lado apresenta conteúdos fragmentados 
para tornar acessível a compreensão do aluno”. Por isto, se tor-
na cada vez mais necessário que o professor tenha uma forma-
ção continuada que lhe permita refletir sobre o material didático 
que fora adotado na escola, reconhecer seus pontos positivos e 
suas fragilidades, para que assim, seja capaz de adaptar as ati-
vidades lá propostas de acordo com as necessidades da turma e 
possa complementá-lo, quando necessário.

A utilização de filmes no ensino de línguas estrangeiras

Sabe-se que o recurso audiovisual pode contribuir bastante 
para o aprendizado de uma língua estrangeira, já que alia som 
e imagem em um único instrumento. Para que esse material 
contribua de fato para o aprendizado de uma língua estrangeira, 
faz-se necessário que o professor escolha um filme ou vídeo que 
respeite as especificidades da turma em que irá trabalhar, nesse 
caso, linguagem e conteúdo são alguns dos exemplos que devem 
ser levados em consideração no momento do planejamento.

É durante o planejamento que o professor deve delimitar os 
objetivos da aula, assim como quais habilidades pretenderá abor-
dar. Ao estabelecer esses princípios básicos e cruciais de planeja-
mento, acredita-se que o docente estará caminhando para que a 
utilização do filme ou vídeo seja produtivo e não seja encarado, 
tanto por alunos quanto por pais e coordenação da escola, como 
uma atividade “tapa-buraco”, ou ainda, como um mero objeto de 
diversão e substituição de aulas (MODRO, 2006).

O professor tem diante de si um instrumento que alia som 
e imagem a favor da aprendizagem. Para que ele possa tirar 
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maior proveito desse instrumento, o professor pode promover 
atividades para serem realizadas pelos alunos em três estágios 
distintos: pre-activities (antes mesmo dos alunos terem conta-
to com o vídeo ou filme), nesse estágio o professor pode apro-
veitar para trabalhar vocabulários que possivelmente os alunos 
possam desconhecer ou ainda estimulá-los a falar ou escrever 
sobre o tema do filme; while-activities (enquanto os alunos estão 
assistindo ao filme), o professor pode perguntar por informa-
ções específicas que o aluno só saberá responder se prestar aten-
ção na exibição de todo o filme; e, post-activities (após os alunos 
assistirem o filme), nesse momento o professor pode aproveitar 
para aprofundar em algum tema específico, verificar a opinião 
dos alunos ou ainda solicitar alguma produção deles.

As atividades que foram elaboradas utilizando o filme Hid-
den Figures (MELFI, 2016), procuram respeitar esses estágios e 
ainda estão fundamentadas conforme as orientações dos Parâ-
metros Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 1999, p.90), 
que postulam que é desejável que o professor articule “os sa-
beres em língua estrangeira com outros saberes do currículo, 
de modo a mobilizar o conhecimento do aluno para o enfrenta-
mento de situações- desafio da vida social, dentro e fora da es-
cola”. Ao entrar em contato com um filme que se passa em um 
país e em um contexto histórico e social distinto do seu, o aluno 
tem a oportunidade de experienciar, mesmo que de forma mo-
mentânea, a uma realidade distinta da sua, e simultaneamente 
estabelecer diálogos com a sua própria realidade.
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O filme Hidden Figures (Estrelas além do tempo)

O filme Hidden Figures com duração de 2h06min narra, 
como já fora relatado anteriormente, a história de três mulhe-
res negras que trabalharam como “computadores” na NASA na 
década de 1960. Elas eram responsáveis por resolver os compli-
cados cálculos matemáticos que permitiram a ida do primeiro 
americano ao espaço.

É preciso relatar que o filme é baseado em fatos reais. 
Katherine Johnson, interpretada por Taraji P. Henson, é 
considerada desde criança como uma menina prodígio, à frente 
de seus colegas, já que conseguia resolver cálculos matemáticos 
muito complicados. Uma escola de ensino médio de prestígio 
convida a menina para estudar lá e os pais possibilitam que a 
filha vá mesmo sabendo que essa mudança impactaria toda a 
família, uma vez que eles também teriam de mudar de cidade. 
Katherine conclui o ensino médio aos 14 anos e aos 15 consegue 
uma bolsa integral de estudos em uma faculdade. O filme de-
monstra que ela foi a responsável pelos cálculos de reentrada da 
cápsula espacial que levou o astronauta John Glenn ao espaço. É 
preciso ressaltar que Katherine iniciou na NASA como “compu-
tador” e que logo foi convidada a fazer parte de uma equipe res-
ponsável pelos cálculos de reentrada da cápsula espacial, equipe 
esta, composta exclusivamente por homens brancos.

Dorothy Vaughan, por sua vez, estrelada por Octavia Spencer, 
é uma das únicas supervisoras negras da agência. A NASA era se-
parada por dois grandes departamentos, O West Computing Group, 
um prédio totalmente sem charme, no cimento, com banheiros 
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exclusivos para negras, o qual não tinha nem papel toalha nem 
sabonete, e, o East Computing Group, que era o prédio destinada 
às mulheres brancas, prédio esse, bem mais moderno. Durante 
muito tempo Octavia Spencer atuou como supervisora do West 
Computing Group sem ser reconhecida oficialmente como tal.

Mary Jackson, interpretada por Janelle Monáe, foi a primeira 
engenheira negra da NASA. No filme, no entanto, é apresentado 
todo o esforço e sofrimento enfrentado pela protagonista até 
conseguir que seu sonho fosse realizado. Ela trabalhava como 
“computador” mas um engenheiro supervisor da NASA já ha-
via reconhecido o talento de Mary e a incentivou para que ela 
pudesse então fazer o curso de Engenharia. O problema, no en-
tanto, era que a única universidade que era reconhecida pela 
NASA, não aceitava alunos negros. A protagonista, contra tudo 
e todos, decide levar seu caso para o tribunal para ser analisado 
por um juiz. Durante a audiência ela consegue convencê-lo da 
importância de ser o primeiro, e assim, o juiz a permite a ser a 
primeira a assistir as aulas noturnas da referida Faculdade.

Apesar de todas as três, Katherine, Octavia e Mary, desempe-
nharem bem seus trabalhos na NASA, todas elas foram vítimas de 
preconceito racial e tais preconceitos são evidenciados em várias 
cenas do filme. O filme é válido para ser trabalhado em uma sala 
de aula de língua inglesa para que os alunos possam ter contato, 
mesmo que de forma momentânea, a um período da história em 
que vigorava nos Estados Unidos a segregação racial, refletir so-
bre o preconceito enfrentado pelo povo negro e estabelecer um 
paralelo com o momento atual, tentando averiguar as conquistas 
e os desafios dos negros e das mulheres na nossa sociedade.



303

Metodologia de pesquisa

Este estudo é qualitativo, pois busca analisar os dados de for-
ma a compreender o contexto analisado e o percurso percorri-
do (BROWN; RODGERS, 2002). Foi aplicado uma atividade aos 
alunos do 2º ano do ensino médio do CEPAE-UFG. A turma de 
língua inglesa conta com quinze alunos. Esse número reduzido 
de alunos se dá porque no ensino médio os alunos podem optar 
por estudarem inglês ou francês, e as aulas de língua estrangeira 
inglesa e francesa acontecem simultaneamente.

Se constituem como instrumento de geração de dados 
(MASON, 1997): diário de pesquisa da professora, atividades 
elaboradas a partir do filme Hidden Figures e atividades reali-
zadas pelos alunos.

Inicialmente havia-se planejado trabalhar com os discentes 
apenas alguns trechos do filme, com o intuito de economizar 
tempo, haja vista que a atividade poderia ser desenvolvida em 
um único dia, gastando assim, duas horas aulas completas. No 
entanto, quando estava passando o segundo trecho selecionado 
do filme, os alunos pediram encarecidamente para que vissem o 
filme inteiro porque eles estavam bem sensibilizados e interes-
sados com a história apresentada nele e gostariam de vê-lo por 
completo. Nesse momento, alterei meu planejamento inicial e 
passei a eles o filme na íntegra. Ressalto que o filme foi passado 
com áudio em língua inglesa e com legendas em língua portu-
guesa e todas as atividades propostas foram feitas utilizando a 
língua inglesa. Relato que a atividade que estava programada 
para ser realizada em duas horas aulas, levou 4 horas aulas para 
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ser desenvolvida, em virtude da necessidade de passar o filme na 
íntegra para os alunos.

Pre-activities

Foi feita uma apresentação em power point para ser utiliza-
do com os alunos antes de eles assistirem ao filme. O conteúdo 
apresentado nos slides estava em língua inglesa e incentivou-se 
os alunos ao máximo a utilizar a língua-alvo durante a discussão 
das questões.

No primeiro slide, foi colocada a imagem da capa do filme e 
foi solicitado a eles que inferissem o conteúdo do filme a partir 
dessa imagem. A fim de ilustração veja:

Disponível em: < http://www.talkingarts.com.au/2017/02/16/movie-review- hidden-figu-
res/> Acesso em: 24/10/2017

http://www.talkingarts.com.au/2017/02/16/movie-review-hidden-figures/
http://www.talkingarts.com.au/2017/02/16/movie-review-hidden-figures/
http://www.talkingarts.com.au/2017/02/16/movie-review-hidden-figures/
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Todos mencionaram que conseguiram identificar três mu-
lheres e um foguete, e que possivelmente elas seriam as pro-
tagonistas do filme. Pediu-se para que os alunos apontassem o 
significado do título do filme Hidden Figures. Eles apontaram 
que hidden quer dizer escondido, então possivelmente aquelas 
três mulheres que apareciam na capa do filme teriam feito algo 
de importante, mas permaneceram escondidas.

Após os alunos inferirem o significado do título, foi colocada 
a seguinte questão aos alunos para que eles pudessem respon-
der em grupos de cinco: 1) Hidden Figures é um filme baseado 
em uma história real. O filme relata a história de três mulheres 
negras norte-americanas. Escondidas das suas amigas na NASA 
e do público, elas serviram como cérebros em uma das mais im-
portantes operações da história. Pense sobre a sua realidade, 
quem são as “pessoas escondidas”? Como você pode ajudar a 
trazê-las para o centro das atenções?

O grupo 1 apontou na atividade escrita que há um colega da 
sala de aula deles que é Youtuber, e como ele ainda não é famoso, 
o grupo gostaria de ajudá-lo a atingir notoriedade na escola, por 
isso, pensaram em divulgar os seus vídeos aos demais colegas.

O grupo 2 relatou o trabalho de uma moça que trabalha vo-
luntariamente dando suporte aos animais de rua. Segundo eles, 
uma forma de auxiliar essa moça a atingir a notoriedade seria 
fazendo um vídeo e mandar para o jornal local da cidade para 
ser exibido no quadro QVT (quero ver na tevê).

O grupo 3 afirmou desconhecer uma pessoa importante que 
ainda permanece desconhecida para a sociedade.
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Em seguida perguntou-se aos alunos o que seria um com-
putador. Todos eles mencionaram que seria uma máquina, um 
instrumento de trabalho e um repositório de informações. Pos-
teriormente mostrou-se um slide que destacava a seguinte in-
formação: “Você sabia que antes dos computadores eletrônicos, 
o termo ‘computadores’ era utilizado para se referir a pessoas ao 
invés de máquinas. Essas pessoas desenvolviam operação mate-
máticas complexas à mão e trabalhavam em um grupo chamado 
‘sala de computadores’ ou ‘piscina de computadores’. Tal pro-
fissão se originou no século XVIII e XIX em campos tais como 
astronomia, ciências sociais e testes de balística, onde uma 
grande quantia de dados era processada. O crescimento dessas 
‘salas de computadores’ se deu nos Estados Unidos como uma 
preparação para a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de 
proporcionar pesquisa científica e militar em larga escala”.

Fui lendo em voz alta o trecho acima e fazendo algumas pau-
sas para que os alunos pudessem ir resumindo em inglês, de for-
ma oral, o que estavam compreendendo do trecho. Ao terminar 
a leitura todos os alunos ficaram surpresos com o apontamento 
e relataram que jamais poderiam ter pensado que já houve uma 
profissão intitulada “computador”.

Essa discussão sobre o termo computador se fez necessária, 
pois as protagonistas do filme atuam na NASA como computa-
dores e por isso, para uma melhor compreensão daquele con-
texto, tão distinto do contexto dos alunos, acreditou-se que tal 
informação histórica poderia contribuir para uma compreensão 
mais aprofundada do filme.
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While-activities

O próximo slide trazia como título a palavra preconceito. Ex-
planou-se aos alunos que eles iriam assistir a um filme que apre-
sentava diversos tipos de preconceitos e que eles deveriam ficar 
atentos para posteriormente mencioná-los.

Com o intuito de revisar com os alunos alguns vocábulos em 
inglês, fui até o quadro e pedi para que eles me informassem em 
inglês alguns tipos de preconceito, o que eles pontuaram: racial 
(a crença de que uma raça é superior/inferior a outra), xenofobia 
(aversão a pessoas de outras nacionalidades), de idade (a crença 
de que uma pessoa é incapaz de realizar alguma atividade pelo 
fato de ser considerada como muito jovem ou muito velha para 
isso) e sexismo (atitude discriminatória baseada no sexo).

Em seguida, foi apresentado um slide cujo título era “Um ho-
mem que fez a diferença”. Os próximos dois slides apresenta-
vam alguns fatos marcantes sobre a biografia de Martin Luther 
King Jr, no entanto, sem usar o nome dele. O texto continha 
apenas o pronome “ele”.

Nos slides estava evidenciado que por 13 anos, esse homem 
foi o líder do Movimento Civil de Direitos Americanos e que os 
afro-americanos conseguiram um progresso mais genuíno em 
relação à igualdade racial nesses anos na América do que nos 
últimos 350. Os slides apontavam ainda que ele se inspirava na 
sua fé cristã e nos ensinamentos pacíficos de Mahatma Gan-
dhi e que enquanto outros defendiam a liberdade por “qualquer 
meio necessário”, incluindo a violência, ele usou o poder das 
palavras e dos atos de resistência não violenta.
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Fiz a leitura em língua inglesa desses slides em voz alta e 
parei em certos trechos para checar a compreensão textual dos 
alunos. Ao final perguntei se eles sabiam sobre quem estávamos 
falando e eles conseguiram identificar pelas pistas que era sobre 
Marthin Luther King Jr.

Após descobrirem sobre quem estávamos falando, apresen-
tei mais um slide no qual relatava três curiosidades sobre o ati-
vista político. As curiosidades apresentadas foram: 1) O discur-
so “I have a dream” do Dr. King, a conferência do Prêmio Nobel 
da Paz e “Carta de uma prisão de Birmingham” estão entre as 
orações e escritos mais reverenciados na língua inglesa. Suas 
realizações são agora ensinadas a crianças americanas de todas 
as raças, e seus ensinamentos são estudados por estudiosos e es-
tudantes em todo o mundo; 2) Ele é o único não presidente a ter 
um feriado nacional dedicado em sua homenagem e é o único 
não-presidente homenageado na Grande Muralha no Capitólio 
do país; e por último, 3) Ele está homenageado em centenas de 
estátuas, parques, ruas, praças, igrejas e outras instalações pú-
blicas em todo o mundo como um líder cujos ensinamentos são 
cada vez mais relevantes para o progresso da humanidade.

Após ler sobre essas curiosidades, os alunos relataram que 
sabiam da importância dele para o mundo, mas que não ima-
ginavam que nos Estados Unidos ainda o valorizava tanto. 
Apontaram ainda que acreditam que todas as obras feitas em 
homenagem ao ativista são importantes para a sociedade e para 
a história do país e do mundo como um todo.

Foi avisado aos alunos que em determinado momento do fil-
me o Martin Luther King iria aparecer no filme e eles deveriam 
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averiguar qual o papel desempenhado por ele naquele momento 
histórico. No trecho do filme que aparece o ativista político, ele 
está dando uma entrevista na televisão e incentivando os negros 
a combaterem à desigualdade racial sem violência, isso porque, 
em uma notícia de jornal apresentada antes da fala dele, um 
grupo de militantes rebeldes havia ateado fogo à alguns ônibus.

Post-activities

Após assistirem ao filme, foi entregue um handout aos alunos 
para que eles respondessem a oito questionamentos. O primei-
ro deles pedia para que os alunos apontassem os tipos de pre-
conceito que aparecem no filme.

Quanto às respostas dos alunos, Ana15 e Isabel mencionaram 
que conseguiram visualizar três tipos de preconceito no filme:

I noticed three kinds of prejudice: xenofobia, gen-
der and racism. 

(Ana, atividade escrita sobre o filme)
I saw gender, racism and xenofobia. 
(Isabel, atividade escrita sobre o filme)

Claúdia, por sua vez, conseguiu visualizar dois tipos de pre-
conceito no filme, veja:

I saw racism and gender prejudice on the film. 
(Cláudia, atividade escrita sobre o filme)

Os demais alunos apontaram apenas o racismo. Destaca-se 
que de fato é possível perceber três tipos de preconceito no fil-
me: o racismo, que é a base de todo o filme, um grupo de mulhe-

15 Foram utilizados pseudônimos a fim de resguardar a identidade dos participantes.
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res negras que trabalham na NASA como computadores e que 
são vítimas de segregação racial; o preconceito de gênero é la-
tente em dois momentos do filme: quando uma das protagonis-
tas quer se tornar engenheira, mas encontra certa resistência 
porque até então só havia uma única Faculdade de Engenharia 
no país e que não aceitava negros e ela teve que enfrentar ainda, 
a triste realidade de o curso ser composto exclusivamente por 
homens. É possível perceber a xenofobia no filme na cena em 
que um engenheiro, chefe de departamento, ao ver as habilida-
des e competência de Mary, uma das protagonistas, pergunta a 
ela porque ela não deixa de ser computador e se torna uma en-
genheira, e, ela responde que é porque é uma mulher negra. Na 
tentativa de incentivá-la a correr atrás dos seus sonhos, o en-
genheiro então se abre com ela e afirma ter enfrentado muitas 
dificuldades para ascensão no trabalho pelo fato de ser judeu.

A segunda perguntava é se eles já haviam sofrido algum tipo 
de preconceito e se sim, que explicassem. Quatro alunos men-
cionaram já ter sofrido algum tipo de preconceito:

When I was younger my friends laughed a lot 
and told bad things just because I am fat. 

(Amanda, atividade escrita sobre o filme)
I do ever suffered prejudice of gender, when they 

say that I am incapable of doing something because 
these things are for men because they are stronger. 

(Isabel, atividade escrita sobre o filme)
I always get good grades and I like to study 

but my friends sometimes get angry with me 
because they say that I always want to give my 
opinion during the classes. 
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(Ana, atividade escrita sobre o filme)
My friends don’t like to choose me to play 

soccer because they think that I can’t play well 
just because I am fat.

(Josué, atividade escrita sobre o filme)

Verifica-se nas respostas apresentadas pelos alunos três ti-
pos de preconceito distintos: por causa do peso, por causa do 
gênero, e pelo fato de ser boa aluna. O uso do passado nas duas 
primeiras respostas evidencia que possivelmente essas alunas 
já foram vítimas de preconceito, mas que hoje não são mais, 
enquanto nas duas últimas respostas, o uso do verbo no presen-
te demonstra que tais situações de preconceito ainda permane-
cem na vida dos alunos. Desse modo, verifica-se a importância 
de se desenvolver no ensino básico atividades que levem os alu-
nos a reflexão sobre temas como preconceito com o intuito de 
conscientiza-los para a necessidade do respeito às diferenças.

A terceira pergunta dizia: 3) Milagres impossíveis – Mary é 
uma brilhante mulher e se destaca em todas as atividades que 
lhe são confiadas na NASA. Mas ela sonha por mais... em se tor-
nar uma engenheira. No entanto, tanto sua raça quanto sua con-
dição enquanto mulher, a impedem de se tornar uma. O que a 
Mary fez na tentativa de tornar seu sonho realidade?

Todos os alunos mencionaram na atividade escrita que Mary 
levou seu caso para um tribunal a fim de que o juiz pudesse 
analisa-lo e lhe dar a chance de tornar seu sonho realidade. No 
referido caso, poder finalmente cursar engenharia em uma fa-
culdade do país.

A quarta questão questionava os alunos sobre qual a impor-
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tância dos sonhos. Para responder à pergunta, eles deveriam 
pensar na importância dos sonhos para eles enquanto pessoas e 
a importância dos sonhos para a sociedade como um todo.

As respostas dos alunos apontam para a importância dos so-
nhos para o desenvolvimento da humanidade:

The importance of dreaming is the motivation 
given to people to persist in realizing them. 

(Isabel, atividade escrita sobre o filme)

Dreaming is what keep us alive, if we don’t 
dream, the world dies, stop moving.

(João, atividade escrita sobre o filme)

When we dream we feel desires and hope. It is 
important for the society that we dream, so that we 
may be happy and run in order to realize our dreams. 

(Renato, atividade de escrita sobre o filme)

A quinta pergunta questionava se os alunos tinham algum so-
nho e se sim, o que eles estavam fazendo para torna-lo realidade.

Dos quinze alunos, treze apontaram que têm como sonho 
conseguir entrar em uma faculdade e na tentativa de tornar esse 
sonho realidade, eles estavam se preparando para o ENEM. Essa 
maioridade expressiva em um sonho singular pode ser explica-
da pelo fato de os alunos apresentarem a mesma faixa etária e 
estarem vivenciando os mesmo dilemas, experiências e angús-
tias que afligem os adolescentes. Dois alunos, no entanto, apon-
taram sonhos distintos dos demais colegas:

My dream is to travel to another country.
(Carol, atividade escrita sobre o filme)
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My dream is to have financial independence by 
doing a good job. 

(Luana, atividade escrita sobre o filme)

Percebe-se na resposta da Carol um sonho mais relacionado 
a questão de lazer, turismo, enquanto o sonho de Luana, pode-
-se dizer assim, perpassa o sonho de se graduar, mas supera na 
medida em que já se preocupa com o que virá após a graduação, 
a necessidade de desenvolver um bom trabalho para então con-
quistar a desejada independência financeira.

A sexta pergunta incitava-os a refletir sobre a importância 
de ser o primeiro a realizar algo, veja: 6) Mary teve sucesso na 
Corte porque conseguiu convencer o juiz sobre a importância de 
ser a primeira. Por que ser a primeira era algo tão importante 
para ela? Todos os alunos conseguiram perceber após assistirem 
ao filme que até aquele momento ainda não havia nenhuma mu-
lher engenheira na NASA, e ao conseguir realizar a faculdade de 
engenharia, a possibilitaria entrar para a história como sendo a 
primeira engenheira negra de lá.

A sétima perguntava questionava se os alunos já tinham visto 
alguém ser o primeiro (no seu país ou no mundo e ainda dizia: 
Tal atitude gerou conflitou ou inspirou mudança?

As respostas dos alunos apontam para duas situações histó-
ricas marcantes, tais como:

Yes, I saw Barack Obama become the first black 
president in the USA. Black people got very proud 
of him. 

(João, atividade escrita sobre o filme)
I saw the first woman to become a president 
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in Brazil. I noticed that a lot of people said bad 
things about her, the way she dresses and spe-
aks. I think that a lot of people did that because 
she was a woman. 

(Isabel, atividade escrita sobre o filme)

A última pergunta, por sua vez, questionava os alunos sobre 
o que eles poderiam fazer para ser o primeiro da sua comunida-
de e ainda procurava saber quais oportunidades são dadas a eles 
para se destacar dos outros da sua comunidade.

Dos quinze alunos participantes desse estudo, nenhum deles 
acreditou que pudesse algum dia ser o primeiro da sua comuni-
dade em algum aspecto. A resposta tão negativa a esse questio-
namento me fez refletir bastante e a fim de compreender me-
lhor o posicionamento dos alunos, decidi conversar com eles 
sobre essa questão em específico após a entrega do exercício 
escrito. Ao questioná-los sobre o porquê de eles não acredita-
rem que algum dia poderiam fazer algo de extraordinário, capaz 
de entrar para a história, eles afirmaram que para ser o primeiro 
hoje em dia em algo é necessário ter muito talento e ser quase 
um gênio, adjetivos que eles não atribuíam a si. Segundo eles, 
a resposta dada por eles não quer dizer que eles não se consi-
derem importantes, pelo contrário, eles só acreditam que até o 
momento não haviam feito nada de extraordinário que os pos-
sibilitassem de se diferenciar dos outros.

Considerações finais

Este artigo buscou apresentar uma proposta didática com o 
intuito de complementar o livro didático utilizado em uma es-
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cola pública da cidade de Goiânia, Goiás. A proposta descrita 
foi embasada em um filme norte-americano, intitulado “Hidden 
Figures” (Estrelas além do tempo).

Inicialmente foi apresentado um referencial teórico sobre 
adaptação e complementação de materiais didáticos, em segui-
da abordou-se sobre as virtuosidades da utilização de filmes na 
sala de aula de língua estrangeira e os cuidados que o docente 
deve ter a fim de que a atividade tenha um caráter pedagógico e 
não seja encarada por alunos, pais e comunidade escolar como 
uma atividade “tapa-buraco” e ou ainda como algo meramente 
divertido e por fim foram apresentadas as atividades aplicadas 
aos alunos bem como as respostas deles.

As respostas dos alunos as atividades que foram realizadas 
após assistirem ao filme revelam que o filme Hidden Figures se 
faz pertinente pois possibilita debater sobre o preconceito ra-
cial e de gênero, discutir e analisar o período de segregação racial 
dos Estados Unidos na década de 1960 e ainda por possibilitar 
um momento de reflexão sobre os tipos de preconceitos enfren-
tados pela nossa sociedade nos dias atuais.

Conforme relatado no referencial teórico dessa pesquisa, o li-
vro didático ainda continua sendo o único instrumento disponí-
vel ao professor e aos alunos de muitas escolas brasileiras. Ape-
sar de passar por um constante processo de avaliação, sabemos 
que a utilização unicamente dele em sala de aula é insuficiente 
para alcançar a tão desejada aprendizagem significativa dos nos-
sos alunos. Desse modo, ressalta-se que esse artigo não pretende 
limitar as atividades a serem desenvolvidas com o filme apre-
sentado, já que, como sabemos, o filme é um recurso rico que 
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permite o desenvolvimento de diversas atividades, em diversas 
áreas. Enfatiza-se a importância de o professor investir na sua 
formação continuada para que esta lhe permita refletir sobre o 
livro didático adotado em sua escola e não apenas segui-lo como 
um manual do início ao fim, podendo complementá-lo e adaptá-
-lo de acordo com as reais necessidades do seu grupo de alunos.
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FORMAÇÃO DOCENTE COLABORATIVA PÓS-
HUMANISTA CRÍTICA: DESCONSTRUÇÕES E 
RECONSTRUÇÕES DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Laryssa Paulino de Queiroz SOUSA (PG/UFG)16

ABSTRACT

This study is divided into two phases. Firstly, a group of six 
teachers and I will develop a collaborative teacher education 
experience (IBIAPINA, 2008; TELES; IBIAPINA, 2009), whi-
ch will consist of reading and discussing academic texts that 
focus on perspectives of critical posthumanism (APPLEBY; 
PENNYCOOK, 2017; BARAD, 2003, 2007; BRAIDOTTI, 2013, 
2016; COOK, 2016; FERRANDO, 2013; MURRIS, 2016; PEN-
NYCOOK, 2016), in connection with Critical Applied Linguis-
tics (MOITA LOPES, 2006a, 2013; PENNYCOOK, 1990, 2001, 
2004, 2006, 2008, 2010). Secondly, we will implement, through 
a collaborative action research (SILVESTRE; PESSOA, 2010), 
English language teaching-learning lesson plans based on these 
perspectives.

RESUMO

Este estudo está divido em duas etapas. Em um primeiro mo-
mento, um grupo de seis professores/as e eu desenvolveremos 
uma experiência de formação docente colaborativa (IBIAPINA, 
16 Mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás.
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2008; TELES; IBIAPINA, 2009), que consistirá na leitura e dis-
cussão de textos acadêmicos que contemplam perspectivas do 
pós-humanismo crítico (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017; BA-
RAD, 2003, 2007; BRAIDOTTI, 2013, 2016; COOK, 2016; FER-
RANDO, 2013; MURRIS, 2016; PENNYCOOK, 2016), em cone-
xão com a Linguística Aplicada Crítica (MOITA LOPES, 2006a, 
2013; PENNYCOOK, 1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010). Em 
um segundo momento, implementaremos, por meio de uma 
pesquisa-ação colaborativa (SILVESTRE; PESSOA, 2010), um 
plano de ensino-aprendizagem de língua inglesa embasado por 
essas perspectivas.

PALAVRAS-CHAVE: pós-humanismo crítico; formação do-
cente colaborativa; ensino-aprendizagem de língua inglesa.

Introdução

Este trabalho tem como base o projeto de doutorado sub-
metido por mim e aprovado pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, no 
processo seletivo 2017/2018. Portanto, ele caracteriza-se apenas 
como um projeto inicial de uma pesquisa que possivelmente de-
senvolverei entre os anos de 2018 a 2021.

Desde 2014, ano no qual finalizei meu curso de graduação, te-
nho trabalhado com a perspectiva da educação linguística críti-
ca. De 2015 a 2017, desenvolvi a minha dissertação de mestrado 
com o foco no ensino crítico de língua inglesa e na formação crí-
tica docente (SOUSA, 2017). Com base na Linguística Aplicada 
Crítica (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006a, 2006b, 2013; 
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PENNYCOOK, 1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010), por meio 
do processo de ensino-aprendizagem de línguas, encontramos 
possibilidades para a discussão e a problematização de questões 
que contribuem com a naturalização e a manutenção de injus-
tiças e desigualdades sociais (DUBOC, 2012, 2014; OKAZAKI, 
2005; PENNYCOOK, 1999, 2001, 2012, 2017; URZÊDA-FREI-
TAS; PESSOA, 2014). Em relação à formação crítica de profes-
sores/as de línguas, o enfoque é direcionado para as demandas 
globais e exigências locais do trabalho que realizamos, no con-
texto contemporâneo, bem como para as relações de poder, a 
desconstrução de discursos, conceitos e noções sobre a docên-
cia que enfraquecem os/as educadores/as e os desafios decor-
rentes da própria formação (ELLSWORTH, 1989; HAWKINS; 
NORTON, 2009; KUMARAVADIVELU, 2012; PESSOA; URZÊ-
DA-FREITAS, 2012; SILVESTRE, 2016; SOUSA, 2017).

Durante a minha pesquisa de mestrado, objetivamos17 discu-
tir perspectivas do ensino crítico de línguas, por meio de uma 
experiência de formação com um grupo de oito professores/as 
de uma escola de idiomas. Gerado a partir de oito questionários 
iniciais, seis sessões reflexivas, anotações de campo, oito entre-
vistas e seis narrativas pessoais, o material empírico apontou, 
em diversos momentos, para a fluidez constante e a interco-
nectividade entre todos os processos dos quais participamos 
atualmente, que estão envolvidos discursiva e materialmente. 
No ano de 2017, leituras sobre perspectivas pós-humanistas, 
em especial sobre o pós-humanismo crítico, acompanhadas de 
discussões com colegas universitários/as, me levaram a muitas 
17 Utilizo aqui a primeira pessoa do plural (nós), pois o estudo foi desenvolvido colabo-
rativamente pelos/as professores/as participantes e por mim.
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reflexões, após o término da pesquisa que desenvolvi. Percebi a 
necessidade da desconstrução de nossos entendimentos sobre 
o que significa ser humano/a na atualidade (FERRANDO, 2013; 
PENNYCOOK, 2016), bem como de seu descentramento ontoló-
gico-epistêmico (BARAD, 2003, 2007; FERRANDO, 2013).

Compartilhei tais reflexões com o grupo docente que parti-
cipou da pesquisa que originou minha dissertação de mestrado. 
Como pontuo nas considerações finais daquele trabalho, em 
2015 – ano no qual realizamos a investigação –, um professor e 
uma professora já haviam se disposto a continuar nossos estu-
dos, de forma colaborativa, com base em perspectivas da Lin-
guística Aplicada Crítica (SOUSA, 2017). No entanto, nessa ou-
tra oportunidade, como objetivos, buscaríamos “implementar 
mudanças de forma estruturada em sua sala de aula e discuti-las 
conjuntamente, com o auxílio de textos acadêmicos” (SOUSA, 
2017, p. 126). Ao mencionar e discutir ideias provenientes da 
perspectiva pós-humanista crítica, que, ao meu ver, dialoga di-
retamente com pressupostos e premissas da Linguística Apli-
cada Crítica (MOITA LOPES, 2006a, 2006b; PENNYCOOK, 
1990, 2001, 2004, 2008), não somente o educador e a educadora 
que mostraram interesse em 2015 se propuseram a implemen-
tar a proposta, mas também alguns/mas outros/as professores/
as integrantes do grupo docente daquela escola – todos/as com 
formação em Letras.

Com base no cenário contemporâneo, entendo que há a ne-
cessidade de investigações sobre a formação docente e sobre o 
ensino-aprendizagem de línguas a partir de perspectivas pós-
-humanistas críticas. Esta pesquisa, especificamente, além de 
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contar com contribuições advindas do pós-humanismo crítico, 
visa a proporcionar possibilidades para o desenvolvimento pro-
fissional dos/as professores/as participantes e da pesquisadora, 
assim como para discutir e refletir sobre questões sociais e ma-
teriais entre os/as professores/as e os/as alunos/as envolvidos/
as, já que a perspectiva que adoto neste estudo relaciona a lín-
gua a esferas da vida dentro e fora de contextos escolares.

Por meio desta pesquisa, meu objetivo geral é investigar os 
desdobramentos de uma experiência embasada pela perspecti-
va pós-humanista crítica na formação de professores/as de lín-
gua inglesa e no ensino-aprendizagem de inglês. Como objeti-
vos específicos busco:

a) investigar e problematizar a realização de uma experiên-
cia de formação docente colaborativa, pautada por perspectivas 
do pós-humanismo crítico, em diálogo com a Linguística Apli-
cada Crítica, no contexto de uma escola de idiomas; 

b) investigar, avaliar e discutir as potencialidades, as limita-
ções e os desafios da implementação da educação linguística de 
inglês fundamentada pela perspectiva pós-humanista crítica no 
contexto em questão.

Fundamentação teórica

O estudo que proponho será embasado por perspectivas do 
pós-humanismo crítico (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017; BA-
RAD, 2003, 2007; BRAIDOTTI, 2013, 2016; COOK, 2016; FER-
RANDO, 2013; MURRIS, 2016; PENNYCOOK, 2016), da Lin-
guística Aplicada Crítica (CANAGARAJAH, 2013; FABRÍCIO, 
2006; MOITA LOPES, 2006a, 2006b, 2013; PENNYCOOK, 
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1990, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010) e de decorrentes discus-
sões relacionadas ao ensino de línguas e à formação docente.

Pennycook (2016) e Appleby e Pennycook (2017) têm desen-
volvido estudos pautados por um projeto pós-humanista críti-
co. No entanto, o autor e a autora enfocam, de forma mais es-
pecífica, as possibilidades semióticas, distribuídas por espaços 
físicos, decorrentes das interações entre repertórios, recursos 
semióticos, objetos e atividades. O número de trabalhos sobre o 
ensino-aprendizagem de línguas pautados por essa perspectiva 
contemporânea é mínimo, ainda mais no que concerne à forma-
ção de professores/as de línguas. Daí se justifica a necessidade 
do desenvolvimento de pesquisas com esse enfoque.

A tese de Cook (2016), intitulada The Posthuman Curricu-
lum and the Teacher trata dos conceitos pós-humanistas críticos 
centrais e enfoca a sua relação com o contexto educacional e 
o currículo. O autor afirma que a educação não é um sistema 
binário entre professor/a e alunos/as. Segundo ele, a educação 
é distribuída entre professores/as, alunos/as, tecnologias, corpos 
e espaços. De forma semelhante, contudo mais pontual, em seu 
artigo Posthumanist applied linguistics, Pennycook (2016) discu-
te conceitos similares aos de Cook (2016), mas relaciona-os à 
Linguística Aplicada, com foco na discussão teórica, do mesmo 
modo que Cook. Apesar da importância de tais discussões teó-
ricas, saliento que tão importante quanto elas é a aplicação na 
prática do que é discutido.

No artigo intitulado Swimming with Sharks, Ecological Femi-
nism and Posthuman Language Politics, a partir de uma experi-
ência cotidiana vivenciada pela autora e pelo autor, Appleby 
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e Pennycook (2017, p. 229, grifo no original) advogam por um 
projeto pós-humanista crítico que “perturbe os pressupostos 
da centralidade humana que têm sustentado o pensamento e as 
práticas educacionais; questione as formas como o humano e o 
não-humano são definidas e que possibilite novas formas de en-
gajamento com o mundo material, corpóreo e afetivo”18. A au-
tora e o autor defendem a ideia de que é necessário repensar o 
nosso lugar, como seres humanos, no contexto contemporâneo, 
de forma que haja um engajamento diferente com tudo aquilo 
que não concebemos como humano.

Primeiramente, entendo que é relevante pontuar que a Lin-
guística Aplicada Crítica e o pós-humanismo crítico dialogam 
na medida em ambos se caracterizam como teorias pós-críti-
cas que se opõem “a todos os tipos de binarismos, dicotomias, 
essencializações, totalizações, [reducionismos] e homogenei-
zações” (PACHECO, 2013; PARAÍSO, 2004; SILVA, 2005, apud 
SOUSA, 2017, p. 21). Pennycook (1990, 2001, 2004, 2008), Fa-
brício (2006) e Moita Lopes (2006a) criticam os pressupostos 
humanistas, liberais e positivistas do paradigma modernista 
que ainda influenciam os estudos desenvolvidos pela Linguís-
tica Aplicada. Esses pressupostos advogam pela neutralidade e 
objetividade, com enfoque na educação linguística e nos pro-
cessos cognitivos, especificamente o ensino-aprendizagem de 
línguas, de modo a negligenciar práticas sociais relacionadas a 
questões políticas e sociais mais amplas. Assim, segundo os au-
tores e a autora, para a Linguística Aplicada Crítica, é importan-
te analisar como as microrrelações da Linguística Aplicada se 

18 Todas as traduções em língua inglesa neste trabalho são de minha autoria.  
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relacionam às macrorrelações da esfera social.

Nas palavras de Pennycook (1999), o ensino crítico não diz 
respeito apenas à inserção de elementos críticos em sala de 
aula, mas também a uma atitude e forma de pensar e ensinar 
críticas. Tal posicionamento envolve a consideração dos papéis 
educacionais, éticos e sócio-políticos envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem de línguas (DUBOC, 2012, 2014; OKA-
ZAKI, 2005; PESSOA; URZÊDA-FREITAS, 2012). Desse modo, 
é proposto que não sejam desconsiderados os aspectos sociais, 
políticos, históricos, culturais e contextuais, mas que tais as-
pectos sejam discutidos nas aulas, em prol de uma agenda políti-
ca, transformativa e ética (FABRÍCIO, 2006), que possa auxiliar 
na luta contra injustiças e desigualdades socioculturais e contra 
opressões sobre certos grupos sociais que são marginalizados 
por preconceitos étnico-raciais, misóginos, homofóbicos, entre 
outros (MOITA LOPES, 2006a; PENNYCOOK, 1999; PESSOA; 
URZÊDA-FREITAS, 2012).

Embora a investigação de como formas de discriminação, 
desigualdade e diferença se intersectam esteja presente nos ob-
jetivos da Linguística Aplicada Crítica, como Bennett (2010), 
Pennycook (2016) e Appleby e Pennycook (2017) salientam, in-
vestigar como as materialidades naturais e tecnológicas, que fa-
zem parte das nossas vidas, funcionam como atrizes que intera-
gem ou, como Barad (2003) argumenta, intra-agem, também se 
faz necessário. Segundo Barad (2003, 2007), os corpos existem 
ontologicamente através de relações materiais e discursivas, 
e não o contrário. O entendimento sobre a materialidade não 
deve envolver somente as condições nas quais os seres huma-
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nos vivem, mas também relações mais amplas entre o mundo 
mais-do-que-humano (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017; BEN-
NET, 2010; MURRIS, 2016).

A crença da superioridade humana é embasada por uma 
perspectiva ontológica que estabelece dicotomias entre o mun-
do humano e o não-humano, de forma que justifica a domina-
ção daqueles/as que não são considerados/as humanos/as. É 
importante lembrar que o ideário do ser humano por muito 
tempo excluiu as mulheres, pessoas negras, pobres, homosse-
xuais, com deficiências etc., pessoas que por muito tempo es-
tiveram às margens do que seria considerado humano (COOK; 
2016; FERRANDO, 2013; PENNYCOOK, 2016). Além disso, no 
mundo material, nos objetos, há arquétipos estabelecidos como 
padrões no qual o humanismo ainda mede o valor do/a outro/a 
(BRAIDOTTI, 2013; MURRIS, 2016). O pós-humanismo crítico 
contempla todos/as aqueles/as que sofreram com a construção 
do humanismo – pessoas, animais, objetos, espaços e o plane-
ta como um todo (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017; BRAIDOT-
TI; 2013, 2016, 2017; COOK, 2016; HARAWAY, 2008; LATOUR, 
2004; PENNYCOOK, 2016).

De acordo com Braidotti (2016) e Cook (2016), ser pós-huma-
no não significa ser pós-poder, pós-classe, pós-gênero e/ou pós-
-violência, mas pelo contrário, pois, de algumas formas, o mun-
do contemporâneo globalizado exacerba tais relações de poder e 
dominação. Segundo Ferrando (2013), o pós-humanismo busca 
redefinir a noção de humano, a partir de desenvolvimentos on-
to-epistemológicos do século XXI. De acordo a autora, o pós-hu-
manismo crítico possui diversos centros de interesse, de forma 
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a não admitir um único. Seus centros, contudo, são “mutáveis, 
nômades e efêmeros” (FERRANDO, 2013, p. 30). Incita-se for-
mas pós-dualísticas e pós-hierárquicas de pensamento, embora 
se reconheça a presença e os efeitos de pressupostos humanistas 
em nossas vidas. Braidotti (2016) destaca que precisamos proble-
matizar que tipo de sujeito estamos deixando de ser e que tipo de 
sujeito estamos em processo de nos tornar.

De acordo com Barad (2003) e Ferrando (2013), a matéria 
não deve ser percebida como fixa, estável, passiva e imutável, 
mas sim como algo que possui participação ativa no mundo e 
agência. Barad (2003, p. 828) propõe se repensar “noções das 
práticas discursivas e fenômenos materiais e as relações entre 
eles”. Nessa perspectiva, se reconhece o dinâmico papel dos 
objetos, espaços e animais – entidades não-humanas – e suas 
interações com o mundo humano. Para o pós-humanismo crí-
tico, entidades humanas e não-humanas podem se relacionar 
de forma interligada, interdependente e até mesmo fundidas ao 
nível das práticas sociais. Assim, são englobadas as histórias, as 
trajetórias e os efeitos de todos/as esses/as participantes.

Murris (2016, p. 274, grifo no original) advoga por uma cons-
trução de significados que seja “discursiva e material, desse 
modo, fazendo justiça à agência do/a outro/a não-humano/a”. 
Por conseguinte, como Appleby e Pennycook (2017) pontuam, a 
dicotomia discurso versus materialidade é descontruída. Segun-
do a autora e o autor, recursos linguísticos e não linguísticos 
interagem de forma que é possível notar um tipo de agência dis-
tributiva – há um emaranhamento entre as agências humanas 
e não-humanas. De acordo com Murris (2016), há uma agência 
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performativa, por meio da qual entidades não-humanas possuem 
determinada força e poder que pode transformar nossos pensa-
mentos e o próprio ser. Nas palavras dessa autora, 

[...] aceitar que o [mundo] material em nos-
sas vidas também tem poder e agência e perce-
ber que os corpos (incluindo os nossos) sempre 
intra-agem com o [mundo] discursivo pode abrir 
um espaço para uma noção de justiça que inclua 
a justiça social, mas que vá além dela. (MURRIS, 
2016, p. 283, grifo no original).

Ademais, não se entende o corpo como uma linha divisória 
natural e fixa entre interioridade e exterioridade. De acordo 
com Barad (2007, p. 136, grifo no original), “o pós-humanismo 
não presume a separação de qualquer ‘coisa’, e muito menos a 
alegada distinção espacial, ontológica e epistemológica que se-
para os seres humanos” do restante do mundo.

 Como interpreto Appleby e Pennycook (2017), todas as nos-
sas atividades cotidianas podem interferir, de alguma forma, em 
nossas práticas. Por conseguinte, é necessária uma investigação 
dos seus efeitos e de suas interrelações com o contexto esco-
lar, no que concerne às nossas práticas pedagógicas e à própria 
formação docente. Em suas palavras, é necessário um trabalho 
crítico que perceba o “sujeito como incorporado, integrado e 
materialista” (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017, p. 245). Há uma 
reorientação em relação à interdependência ética entre seres 
humanos e o mundo material, que envolve o respeito e o cui-
dado (APPLEBY; PENNYCOOK, 2017; BENNET, 2010), acom-
panhada de uma tentativa de de(s)colonização das formas de 
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se entender o mundo, por meio da articulação de “uma prática 
crítica, incorporada e posicionada” (APPLEBY; PENNYCOOK, 
2017, p. 245). Assim, ocorre uma junção entre objetivos já conhe-
cidos da Linguística Aplicada Crítica – que envolvem a justiça 
social –, e aqueles das perspectivas pós-humanistas críticas, que 
defendem o descentramento do ser humano e a consideração 
do mundo, de seus corpos, coisas e espaços, de forma equiva-
lente, na medida em que sejam englobados todos os elementos 
e entidades não-humanas.

Sobre a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a vida 
humana, especificamente, Cook (2016, p. 15) destaca que 

[n]ossas ferramentas [tecnológicas] da 
contemporaneidade nos permitem, talvez 
mais do que em qualquer outra época de 
nossa existência, servir como guardiões/
ãs que decidem a quem iremos conceder 
acesso. Esse tipo de permissão tem tido o 
efeito indesejável da proliferação de grupos 
do mesmo tipo. Ao invés de interagir com 
aqueles/as cujas visões desafiam a nossa, 
frequentemente nos voltamos para grupos 
de amigos/as e conhecidos/as, que em gran-
de parte refletem nós mesmos/as em apa-
rência, opinião, cultura etc. 

Isso incita sentimentos de superioridade, desconfiança e 
ressentimento. Um dos participantes de minha pesquisa de 
mestrado expressou uma opinião que dialoga diretamente com 
a do autor: “participações em grupos diferentes são aspectos 
que podem proporcionar oportunidades para o desenvolvimen-
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to docente e pessoal, na medida em que permitem criar novas 
conexões que podem ampliar perspectivas e visões de mundo” 
(SOUSA, 2017, p. 90). Entendo que esse se caracteriza como um 
dos desafios da educação contemporânea, pois, de forma geral, 
no mundo, ocorre o que Cook aponta. Assim, desenvolver uma 
disposição ao diálogo com perspectivas e experiências que dife-
rem daquelas com as quais os/as educandos/as estão acostuma-
dos/as é uma tarefa árdua, mas necessária. 

Metodologia

O estudo que apresento se insere no âmbito da pesquisa qua-
litativa, de caráter interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2013; 
GODOI; BALSINI, 2006; MELLO; REES, 2011), amparada em 
interpretações e discussões em relação às percepções, aos dis-
cursos e aos significados provenientes deles, por parte das pes-
soas envolvidas na investigação. Essa perspectiva considera que 
cada contexto é único. Ao enfocar as práticas sociais e os signi-
ficados decorrentes delas, bem como a construção e a compre-
ensão da realidade a partir dos discursos das pessoas envolvidas 
na investigação, considera o contexto sócio-histórico-cultural 
e econômico no qual estão inseridas. Denzin e Lincoln (2013) 
complementam que a pesquisa qualitativa deve ser entendida 
como uma prática situada. Já Celani (2004) pontua que deve 
haver negociação de significados entre os indivíduos envolvidos 
no estudo. Assim, esta investigação terá como objeto de pes-
quisa as interações entre os/as professores/as e eu, suas percep-
ções, discursos e significados provenientes deles.

A realização da pesquisa ocorrerá provavelmente no contex-
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to de uma escola de idiomas de Goiânia, com seis docentes, en-
tre os anos de 2018 (no segundo semestre), às sextas-feiras, das 
14h00 às 17h00, e 2019 (no primeiro semestre), de acordo com 
os dias e horários das aulas dos/as professores/as participantes 
do estudo. Toda a investigação será desenvolvida de forma co-
laborativa, no contexto de formação docente, como primeira 
etapa, e no contexto de ensino-aprendizagem de língua inglesa, 
como segunda etapa. Assim, em um primeiro momento, discu-
tiremos textos acadêmicos embasados pela perspectiva pós-hu-
manista crítica, em diálogo com a Linguística Aplicada Crítica, 
para que possamos nos familiarizar com seus conceitos, pre-
missas e pressupostos; e, em um segundo momento, investiga-
remos, de forma conjunta, uma sala de aula de cada um/a deles/
as, durante um semestre.

Portanto, a metodologia adotada estará pautada especifica-
mente pela formação docente colaborativa (IBIAPINA, 2008; 
TELES; IBIAPINA 2009), na primeira etapa, e pela pesquisa-
-ação colaborativa (SILVESTRE; PESSOA, 2010), na segunda 
etapa. Serão pesquisadas a experiência de formação que os/as 
docentes e eu vivenciaremos e as aulas que serão planejadas, 
implementadas e discutidas conjuntamente e colaborativamen-
te pelo grupo.

A formação docente colaborativa (IBIAPINA, 2008; TELES; 
IBIAPINA, 2009) visa a coconstrução do conhecimento e o de-
senvolvimento profissional das pessoas envolvidas no processo. 
Assim, a reflexão sobre o fazer educativo é feita conjuntamente 
e há uma tentativa de desestabilização do uso do poder entre 
pesquisadores/as e professores/as. 
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Em relação à pesquisa-ação, Tripp (2005) propõe um ciclo que 
envolva as seguintes quatro fases: a) o planejamento das ações; 
b) a implementação das intervenções que foram planejadas; c) a 
descrição, que consiste na observação e discussão dos efeitos que 
as intervenções tiveram; e d) a avaliação dos desdobramentos das 
intervenções. Nas palavras de Kemmis e McTaggart (2000 apud 
MACKE, 2006, p. 210), a pesquisa-ação é uma estratégia de pes-
quisa reflexiva, na qual os/as participantes aprendem e mudam 
suas formas de engajamento. Silvestre e Pessoa (2010) pontuam 
que, na pesquisa-ação colaborativa, professores/as investigam 
seus contextos com o apoio de, por exemplo, um/a pesquisador/a. 
As autoras salientam que esse tipo de pesquisa auxilia a melhoria 
da formação profissional, pois oferece a experiência do trabalho 
com reflexões sistemáticas, ao articular a reflexão e a ação à prá-
tica educativa. Além disso, reconhece claramente o/a educador/a 
como produtor/a de conhecimentos.

Para a geração do material empírico, farei uso das seguintes 
fontes: um questionário inicial; gravações em vídeo das sessões 
reflexivas, que serão apoiadas pela leitura de textos acadêmicos, 
bem como gravações do planejamento, da execução e da avalia-
ção das aulas pelo grupo participante do estudo; um diário de 
campo; entrevistas com os/as professores/as; e narrativas sobre 
a trajetória e a formação dos/as docentes.

Utilizarei o questionário inicial para delinear o perfil do gru-
po participante da pesquisa, bem como características dos/as 
professores/as participantes (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008; 
MELLO; REES, 2011). Lançarei mão do uso de gravações em 
vídeo das sessões reflexivas, que serão apoiadas por textos aca-
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dêmicos, escolhidos conjuntamente com os/as professores/as 
participantes; do planejamento e da execução das aulas e das 
sessões reflexivas, após a implementação das aulas. Segundo 
Mello e Rees (2011), as gravações possibilitam a interpretação 
do objeto de estudo a partir de ângulos diferentes. As sessões 
reflexivas proporcionam um espaço colaborativo para que edu-
cadores/as possam interagir e refletir sobre suas ações em sala 
de aula (LIBERALI; MAGALHÃES; ROMERO, 2003).

Usarei o diário de campo para a descrição e a problemati-
zação dos eventos mais significativos que ocorrerem durante 
as sessões reflexivas (BORTONI-RICARDO, 2008; MELLO; 
REES, 2011); esse diário conterá também minhas interpretações 
e reflexões durante o período de observação e implementação 
das aulas pelos/as professores/as. Além disso, farei uso de entre-
vistas semiestruturadas com os/as professores/as, a fim de re-
gistrar os significados decorrentes de seus discursos sobre a ex-
periência que tiveram ao participar da pesquisa, para observar 
e discutir suas percepções, compreensões e interpretações dos 
eventos pesquisados (GODOY, 2006; MELLO, REES, 2011). Por 
fim, utilizarei narrativas com o intuito de considerar a trajetória 
e a formação dos/as docentes, observar de forma mais detalhada 
aspectos individuais, permitir que eles/as contem suas histórias 
(ALVES; BLIKSTEIN, 2006; CUNHA, 1997) e conhecer melhor 
de que lugar essas pessoas falam (SOUSA, 2017).

Acredito que, para este estudo, mais relevante do que a 
triangulação, seja o processo de cristalização, que é característi-
co da pesquisa qualitativa (RICHARDSON, 1997). Entende-se 
que cada recurso utilizado para a geração do material empírico 



334

tem a potencialidade de revelar uma perspectiva diferente dos 
eventos. O procedimento para a discussão do material empíri-
co está embasado no paradigma interpretativista. Assim, foca-
lizarei os discursos dos/as participantes, bem como os signifi-
cados provenientes deles.
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FORMAÇÃO CRÍTICA DOCENTE
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ABSTRACT

This is a pedagogical proposal for one module in develop-
ment courses for foreign language teachers or for a pedagogical 
project to be collaboratively developed in a school. The use of 
the online global platform Flickr (www.flickr.com) to make a 
critical vocabulary bank through real pictures for sharing among 
language teachers to be used as resources in class activities. The 
theoretical framework of the paper is based on critical literacy, 
multimodality and collaboration. It’s a digital era we live in and 
the teaching and learning process involves real life.

RESUMO

Esta é uma proposta pedagógica para um módulo em um 
curso na formação continuada de professores de línguas ou 
para projeto pedagógico a ser desenvolvido colaborativamente 
nos espaços obrigatórios destinados a coordenação pedagógica 
nas escolas.  O uso da plataforma online global Flickr (www.
flickr.com) para construção de um banco de vocabulário críti-
co através de postagens de fotos reais para compartilhamento 
entre professores nas aulas de ensino de línguas. Os três pilares 
da proposta são o letramento crítico, a multimodalidade e a co-

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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operação. Vivemos em uma era digital e o processo de ensinar e 
aprender envolve a vida real.

PALAVRAS-CHAVE: formação crítica docente; tecnologias 
digitais; colaboração; multimodalidade.

A Proposta

Pensando no ensino e aprendizagem como forma de forma-
ção humana a proposta deste trabalho é o uso da plataforma 
online global Flickr na formação de professores para constru-
ção de um banco de vocabulário crítico através de postagens de 
fotos reais para compartilhamento entre professores nas aulas 
de ensino de línguas. A proposta pode ser aplicada na formação 
continuada dos professores ou em um módulo de curso para 
professores de línguas estrangeiras. Os professores usariam o 
site do Flickr (www.flickr.com) ou o aplicativo Flickr para pos-
tarem fotos que se referissem a vocabulários apagados ou anti-
-hegemônicos em livros didáticos para serem usados em sala de 
aula como material pedagógico. Essas fotos poderão ser usadas 
na preparação de aulas como complemento do vocabulário do 
livro, na criação de slides para debates, em exercícios escritos ou 
onde nossa criatividade disser que é possível. As demandas dos 
tempos atuais fazem de extrema importância introduzir o pro-
fessor e consequentemente os alunos ao letramento digital para 
que desenvolvam “as habilidades individuais e sociais necessá-
rias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido” 
(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p.17) nos crescentes 
canais de comunicação digital existentes, fazendo nosso ensino 
de acordo com as novas circunstâncias de um mundo cada vez 

http://www.flickr.com/
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mais tecnológico. Novas tecnologias têm feito parte de nossas 
atividades cotidianas e já se misturam ao nosso mundo online 
e offline. Acredito que “O que se passa na sala de aula está es-
treitamente ligado ao que acontece fora dela” (BARTON; LEE, 
2015).  No mundo contemporâneo, ou, como prefiro afirmar, na 
hipermodernidade em que vivemos com suas novas tecnologias 
digitais, hiperconsumismo, hiperindividualismo e hipercomple-
xidade, segundo ROJO e BARBOSA (2015, p.116) “surgem novas 
formas de ser, de se comportar, de discursar, de se relacionar, de 
se informar, de aprender.” Portanto, concordo com DUDENEY, 
HOCKLY e PEGRUM (2016) ao dizer que se faz necessário 
trabalhar e desenvolver habilidades específicas do século XXI, 
como colaboração e trabalho em equipe e a capacidade de usar 
eficientemente as tecnologias digitais para (re)construir sabe-
res e práticas sociais. Vejo na formação continuada uma grande 
chance de integrar a colaboração entre professores, o letramen-
to digital e letramento crítico resultando daí possibilidades de 
problematizações da realidade dentro e fora de sala de aula e 
crescimento individual e coletivo. Ressalto aqui uma parte das 
diretrizes educacionais do Distrito Federal:

... torna-se pertinente defender o espaço da 
instituição educacional como unidade básica da 
mudança educativa, espaço institucional para 
inovação e melhoria e, simultaneamente, con-
texto privilegiado para a formação contínua de 
professores, no qual todos crescem juntos: pro-
fessor, aluno e escola. Faz-se importante pro-
vocar, no corpo docente das instituições edu-
cacionais, a capacidade de agir - pensar - agir, 
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num processo contínuo de reflexão da própria 
prática docente, como fator determinante para 
uma ação pedagógica mais consciente, crítica, 
competente e transformadora (p.98 das diretri-
zes pedagógicas da SEEDF).

Escolhi o site de compartilhamento de fotos Flickr pela for-
ça e potencial da fotografia como material multimodal, pois a 
troca consciente dos modos de produção de sentidos produz 
um aprendizado mais eficaz (COPE; KALANTZIS 2009). Tenho 
visto em sala de aula que imagens alcançam nossos alunos com 
grande rapidez e a conexão que fazem dos sentidos ali presen-
tes com a realidade ajudam no processo de aprendizagem de 
línguas. Todo livro didático traz figuras para o aprendizado de 
novo vocabulário, principalmente em níveis básicos. Então, por-
que não acrescentar fotos de vocabulário que dizem respeito à 
realidade que vivemos e que por muitas vezes não consta ou não 
é o padrão nos livros didáticos ou nos ambientes educacionais?  

A Teoria

Surge então a ideia de usar o site ou o aplicativo Flickr. Pode- 
se usar a plataforma no computador ou baixar o aplicativo para 
celular. O aplicativo pode ser uma boa opção, pois é possível 
tirar a foto pelo telefone celular e imediatamente postar.  A op-
ção de usar o Flickr no letramento digital e crítico de profes-
sores e consequentemente também de aprendizes de línguas 
é porque acredito ser a escola espaço institucional de “opor-
tunidades de resistência, agência e transformação” (JORDÃO 
2010 p.439), criação e (re)construção de significados. Concordo 
com JORDÃO (2007) ao dizer que língua é discurso, e discursos 
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constroem sentidos, logo, em sala de aula de língua estrangeira 
temos a possibilidade de refletir, problematizar funções de sen-
tidos ao mundo, aprendemos “maneiras diferentes de entender 
o mundo” (JORDÃO 2007, p.92) e a sala de aula em si e seu 
contexto é prática social. Por isso, segundo JORDÃO (2007) a 
escola tem papel muito importante no processo de desenvol-
vimento de uma cidadania ativa, promovendo na sala de aula 
de língua estrangeira também mais um espaço de possibilida-
de para questionamentos das diferentes visões de mundo, de 
alunas/os e professoras/es onde se discuta de onde vêm as di-
ferentes perspectivas que construímos e as consequências que 
essas possam ter nas nossas identidades e nas visões de mundo 
que temos. O ensino por meio da perspectiva do letramento 
crítico é enxergar e entender as relações de poder existentes 
em tudo, inclusive nas nossas produções de sentidos ou signi-
ficados, é segundo PORTO (2016) discutir e desestabilizar, em 
sala de aula assuntos que envolvem injustiça e desigualdades. 
Vejo o professor como sistematizador de experiências (SIL-
VA, 2014), que estimula os alunos a refletir, contribuir, criar no 
percurso da aprendizagem. Entendo que nos livros didáticos e 
muitos materiais pedagógicos usados por muitos professores, 
os vocabulários novos e algumas questões sempre seguem um 
padrão hegemônico, privilegiando certas classes, padrões e gê-
neros, como exemplos: o homem, branco, rico, profissões privi-
legiadas, moradias de classes altas, atividades diárias de classes 
dominantes e locais/cidades/países que nem sempre condizem 
com a realidade local dos alunos ou professores e assuntos de 
interesses de suas comunidades. Acredito então que podemos 
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usar o Flickr como ferramenta para trazer o vocabulário e os 
assuntos que acharmos pertinentes. Os documentos oficiais 
nacionais também nos dão suporte para a perspectiva crítica, 
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais “questões como 
poder e desigualdade são centrais no ensino e aprendizagem de 
línguas, particularmente no contexto de Língua Estrangeira” 
(BRASIL, 1998, p. 39 e 40). 

O ensino de línguas precisa também problematizar essa rea-
lidade “injusta e preconceituosa que, por meio da língua, cons-
trói discursos excludentes que oprimem e discriminam outras 
formas de vida” (PORTO,2016, p.22). Essa atitude somente 
pode vir a se tornar concreta quando há reflexão sobre o que vi-
vemos, nossa realidade e os sentidos que produzimos. A proble-
matização é em si reflexão e segundo HOOKS (2010) a educação 
como meio de transformação social se dá pela reflexão crítica 
da realidade e pela promoção do diálogo constante entre os su-
jeitos envolvidos. A reflexão deve ser hábito da/o professora/or 
e das/os alunas/os. A sala de aula é espaço para todas as vozes. 
O diálogo, a conversa é uma ferramenta democrática de acordo 
com HOOKS (2010) onde a transmissão do conhecimento se 
faz presente no falar e ouvir o outro, é onde se compartilha o 
conhecimento e o poder também. Faz-se então uma questão de 
decisão, de postura pedagógica, é não deixar passar desaperce-
bidos os sentidos que abarcam todos e não apenas uma parcela 
da sociedade.  Educação para formação humana diz respeito a 
promover uma cidadania ativa que segundo PORTO (2016) pre-
para para a participação na vida pública como cidadãos demo-
cráticos e solidários. Acredito que a participação ativa começa 
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na sala de aula com o respeito às diferentes opiniões, ao escutar 
o outro e a construir sua voz perante os demais. A utilização do 
Flickr na preparação de materiais pedagógicos e na perspectiva 
de letramento crítico está em consonância com os documen-
tos oficiais da Base Nacional Comum Curricular na disciplina 
de língua inglesa onde se sugere “Utilizar novas tecnologias, 
com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, 
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica 
e responsável” (BRASIL, 2016, p. 4). Segundo BARTON e LEE 
(2015) o Flickr conecta pessoas de todas as partes do mundo 
que utilizam o site para diferentes propósitos. Coloco aqui tam-
bém o documento oficial dos PCNs (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) para a importância do estudo da língua inglesa:

... nesse sentido, a aprendizagem do inglês, 
tendo em vista o seu papel hegemônico nas tro-
cas internacionais, desde que haja consciência 
crítica desse fato, pode colaborar na formulação 
de contra-discursos em relação às desigualdades 
entre países e entre grupos sociais (homens e 
mulheres, brancos e negros, falantes de línguas 
hegemônicas e não hegemônicas etc.). Assim, os 
indivíduos passam de meros consumidores pas-
sivos de cultura e de conhecimento a criadores 
ativos: o uso de uma Língua Estrangeira é uma 
forma de agir no mundo para transformá-lo. A 
ausência dessa consciência crítica no processo 
de ensino e aprendizagem de inglês, no entan-
to, influi na manutenção do status que ao invés 
de cooperar para sua transformação. (p. 40 do 
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PCN) http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
pcn_estrangeira.pdf

Esta proposta de trabalho pedagógico visa estimular o trabalho 
em equipe, a elaboração e compartilhamento de material didático 
pelo site ou aplicativo Flickr. O grupo de professores que estive-
rem no módulo ou curso proposto terá a possibilidade de desen-
volver “... colaboração e trabalho em equipe, criatividade e ino-
vação e a capacidade de se envolver com as tecnologias digitais” 
(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016). A constante busca pelo 
aprimoramento intelectual e humano é de extrema importância. 
Algumas observações sobre a formação continuada do professor 
escritas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal:

A competência docente é, portanto, uma 
elaboração histórica continuada, um eter-
no processo de desenvolvimento, no qual o 
educador, no cotidiano do seu trabalho, no 
exercício consciente de sua prática social 
pedagógica, vai revendo, criticamente, ana-
lisando e reorientando sua competência, de 
acordo com as exigências do momento his-
tórico, do trabalho pedagógico e dos seus 
compromissos sociais. O professor, nesse 
contexto, mais do que profissional de uma 
área de conhecimento, deve ser um me-
diador do aluno em seu aprendizado, esti-
mulando o seu pensamento, buscando sua 
autonomia, sua independência e sua capa-
cidade de enfrentar situações e tomar deci-
sões. (BRASÌLIA, 2008, p.97). 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf
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O site possibilita a interação entre esses professores, pois 
estes poderão “adicionar comentários abaixo da imagem, no-
tas sobre partes da foto e outras tags” (BARTON; LEE, 2015, 
p.132), construir colaborativamente o planejamento de uso 
dessas fotos e compartilhar ideias/discutir sobre qual vocabu-
lário não-hegemônico ou apagado procurar para tirar as fotos. 
A formação continuada da/o professora/or é para troca de co-
nhecimentos, aperfeiçoamento individual e melhoria do ensino 
para os alunos. È claro que a formação continuada do professor 
é uma decisão pessoal, mas faz-se necessário que se estimule 
essa decisão no meio docente também pelo uso de novas tec-
nologias e suas virtualidades (BARTON; LEE, 2015). De acordo 
com esses autores as virtualidades são todas “as possibilidades 
e restrições de ação que as pessoas percebem seletivamente em 
qualquer situação”. Virtualidades percebidas tornam-se o con-
texto para ação (p.44). As virtualidades das novas tecnologias 
são tudo que podemos fazer com elas, é a imensa gama de usos 
que podemos ter de uma tecnologia. As novas virtualidades que 
surgem dão início a “novas práticas de linguagem e letramento” 
(BARTON; LEE, 2015, p.46). Diferentes professores podem vir 
a produzir novos usos de uma mesma tecnologia.

Segue o documento oficial da Secretaria de Educação do Dis-
trito Federal quando diz “Trabalho em Rede: todos devem tra-
balhar em conjunto, trocando experiências e informações, com 
o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas 
as crianças, adolescentes e jovens”. (Currículo em movimento 
pressupostos torços, p. 29). Como colocado “... é necessário que 
a escola estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que 
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orientem seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade 
e diversidade social e cultural em nível global e local” (Currícu-
lo em mov., pág. 32).

A multimodalidade dos textos está presente na vida contem-
porânea e cotidiana e no meio das tecnologias digitais. Podemos 
expressar as mesmas coisas em diferentes modos, cada modo 
tem sua representação (COPE; KALANTZIS 2009). Aprende-
mos por meio de diferentes modos, “linguagens falada e escrita, 
imagem, som, gestos” (BARTON; LEE 2015, p. 47), cores e ou-
tros. Construímos sentidos de vários modos semióticos, combi-
namos visual, verbal, gestos, sons e cores.  Os textos multimo-
dais são parte da vida das professoras/es e nos espaços da Web 
2.0 esse conteúdo “pode ser criado em conjunto ou editado por 
vários usuários” (BARTON; LEE 2015, p. 48).  E segundo Barton 
e Lee no Flickr podemos colocar títulos, descrições, e tags nas 
imagens, produzindo uma coesão total dos diferentes modos de 
aprendizagem. É então um site onde podemos exercer a multi-
modalidade dos sentidos: 

no site de compartilhamento de fotos 
Flickr, onde a mesma foto pode, por um 
lado, receber observações estreitamente 
relacionadas com o que é mostrado na ima-
gem; por outro , alguns comentários podem 
apontar para a técnica fotográfica por trás 
da cena, ou apenas para o fotógrafo. (BAR-
TON; LEE 2015, p. 48)   

Mostrar para as/os alunas/os que o material usado em sala foi 
postado no site/aplicativo com fotos tiradas pelos professoras/
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res e compartilhar o processo de uso do Flickr desperta o inte-
resse para o acesso do site, pois 

... os alunos já vivem em um mundo se-
miotizado e por isso, convivem com textos 
com várias semioses em seu cotidiano, mas 
precisam ainda desenvolver competências 
para o uso e produção consciente de textos 
multimodais que possam refletir as práticas 
de letramentos através das quais aprendem 
a ler, ouvir, falar e escrever em inglês para 
públicos diversos. (DIAS; 2015, p. 320).  

O que ocorre é “uma coesão multimodal que reside na es-
treita inter-relação entre imagem e palavras” (BARTON; LEE, 
2015, p.132). A multimodalidade explora as potencialidades (af-
fordances) das tecnologias digitais (DIAS, 2015) e faz parte dos 
multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2009) necessários para 
os tempos hipermodernos que leva em conta a diversidade e 
a agência dos sujeitos.  O desafio consiste em andar pelas di-
ferenças (THE NEW LONDON GROUP, 2009) existentes nos 
tempos atuais. Vivemos no meio de tecnologias e em meios 
semióticos diferentes de construir significados. Os multiletra-
mentos sugerem uma cidadania ativa onde as/os aprendizes são 
agentes ativos no processo de aprendizagem (COPE; KALANT-
ZIZ, 2009) , são corresponsáveis pelo ensino e aprendizagem , 
produtores e criadores de sentidos.

A Ação

A proposta pode ser aplicada para módulo em curso de for-
mação continuada de professores de línguas estrangeiras ou 
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como projeto pedagógico. 

- Para curso de formação continuada: um módulo de curso 
de 12 horas em 4 encontros, 1 vez por semana, cada encontro de 
3 horas. 

- Como projeto pedagógico: durante um semestre como 
projeto pedagógico a ser desenvolvido colaborativamente nos 
espaços obrigatórios destinados a coordenação pedagógica nas 
escolas.

Estrutura dos encontros - Proposta módulo

1° encontro: No primeiro encontro explica-se a proposta e as 
teorias envolvidas e discutem-se seus objetivos. Apresenta-se a 
plataforma e/ou aplicativo. O professor formador entra na plata-
forma no momento ou caso não haja acesso de internet, ele já deve 
levar o print de algumas páginas do site para mostrar. Havendo 
acesso à rede, os participantes já criam suas contas no Flickr, caso 
ainda não tenham. Se a escola não possuir acesso à internet, as/
os participantes devem fazê-lo em outro local onde tenham essa 
acessibilidade durante a semana. Decidi-se quem cria o grupo no 
site do Flickr e como fazer a comunicação entre os participantes 
durante a semana, por meio de email ou aplicativo WhatsApp. 
Indicação de leitura para discussão no próximo encontro: o capí-
tulo 3 Atuar num mundo social textualmente mediado do livro 
Linguagem online: textos e práticas digitais de David Barton e 
Carmen Lee (2015), pois é pertinente inicialmente a leitura sobre 
práticas sociais, linguagem online e globalização. 

2° encontro: No segundo encontro, na primeira parte, refletir 
colaborativamente sobre o texto que foi indicado para leitura, 
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levantando questões que surgiram durante a leitura. Na segun-
da parte, em grupos pequenos e depois no grupo maior, listar 
os temas estudados nas turmas em que os participantes são 
docentes no momento ou nos livros didáticos que estão sendo 
usados por eles no período. Os temas levantados serão obje-
to de fotografia dos participantes durante a semana. As fotos 
deverão ser postadas no site do Flickr e já poderão ser usadas 
pelos integrantes do grupo criado por estes, com o propósito de 
usar essas fotos na produção de material didático ou em sala, 
como desejar o professor. Indicação de leitura do artigo Ensi-
no de Inglês, Letramento Crítico e Cidadania: um Triângulo 
Amoroso Bem-sucedido da revista Línguas e Letras, volume 
8, n°14 1°semestre, 2007, p. 79-105 para uma maior reflexão so-
bre o conceito de letramento crítico.  

3°encontro: Primeiro momento: discussão sobre o artigo lido. 
Segundo momento: Reflexão sobre o funcionamento da propos-
ta, a visão dos participantes sobre o andamento do uso do Flickr 
para vocabulário crítico, sugestões de melhoria do trabalho co-
laborativo e mais ideias de uso das fotos em materiais didáticos. 

4° encontro: Encontro reflexivo, uma avaliação do projeto, 
da logística do uso do Flickr como banco de vocabulário crítico 
e auto-avaliação dos participantes procurando enxergar indí-
cios de mudanças ocorridas em suas práticas pedagógicas que 
pudessem ter sido originárias desta proposta de formação. 

Proposta - Projeto Pedagógico

A proposta como um projeto pedagógico a ser desenvolvido 
colaborativamente nos espaços obrigatórios destinados a co-
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ordenação pedagógica nas escolas seguiria o mesmo processo. 
Entretanto, nesse caso como os participantes seriam da mesma 
escola e estariam sempre juntos em coordenações pedagógicas 
(reuniões semanais, de acordo com as diretrizes da sua locali-
dade) e semanas pedagógicas (ao início e meio de ano letivo). 
Acrescento que eles devam continuar a produzir esse material 
no aplicativo e usá-los em materiais didáticos, continuar a re-
fletir sobre o processo e materiais críticos para a sala de aula e 
agregar novos participantes ao grupo do Flickr. Podem então 
ocorrer mais encontros reflexivos sobre esta proposta e prática 
pedagógica, se a escola assim desejar.

Conhecendo o Flickr - A ferramenta da proposta

Navegar ou explorar o site pode ser uma aventura rica em 
cores, beleza, conhecimento e interação. Ao entrar no site tive 
certeza que poderíamos usá-lo numa perspectiva de ensino 
crítico como uma de suas affordances (potencialidades) (DIAS 
2015).  O site é de fácil entendimento e não demanda estudo 
prévio sobre ele, basta explorá-lo. “O Flickr é um site popular 
de compartilhamento de fotos, que permite às pessoas carre-
gar, exibir e compartilhar fotos” (BARTON; LEE, 2015, p.56). 
As fotografias são o ponto central do aplicativo, entretanto, 
as pessoas nele inseridas interagem em diferentes espaços de 
escritas. Os usuários podem “fornecer títulos, legendas e tags 
(palavras-chave) para suas fotos” (BARTON; LEE, 2015, p.56) e 
também comentários sobre as fotos uns de outros.  As fotos e as 
palavras que a elas se referem constituem o modo multimodal 
de criação de significados no Flickr. A interação desses recursos 
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semióticos (DIAS 2015) para a construção dos sentidos se dá em 
um contexto social e cultural onde estamos inseridos. As fotos 
são reais, diversas e significativas; elas fazem sentido já que fo-
ram feitas por gente como nós. Nos títulos e legendas das fotos 
a criatividade é palavra essencial. Cada um relaciona a foto ao 
que quer dizer, com as frases que achar pertinente. Muitas pes-
soas colocam títulos de músicas, pinturas, romances ou criam 
as mais variadas frases. Podemos ressaltar ainda mais o valor 
crítico das fotos no título e na legenda, já que o objetivo é um 
banco de vocabulário que quase sempre está apagado ou esque-
cido nos livros didáticos e nas aulas de língua estrangeira. As 
legendas podem ser de qualquer tamanho, então temos a liber-
dade de usar a criatividade. As tags são categorizações das fotos 
e vão desde o convencional até onde a imaginação e criatividade 
dos usuários permitirem.

Ressalto o papel de leitor e autor que os participantes têm no 
site e é estimulado nesta proposta de formação docente. Acres-
cento que concordo com ROJO (2015) que adota o termo lautor 
surgido do fato de que com a Web 2.0 temos a possibilidade 
de publicar e ler na rede e assim ser leitora/or e autora/or. Os 
professores postam as fotos, fazem comentários e leem o que 
outros escreveram. Minha ideia é promover a participação ativa 
e interação dos envolvidos neste projeto na construção de um 
conjunto de imagens que expressem o léxico por vezes esqueci-
do ou nunca mencionado nos livros para chegar às/aos alunas/os 
com “toque” de realidade. No Flickr temos também o espaço de 
escrita dos perfis. Os usuários escrevem o que desejarem a seu 
respeito, de maneiras diferentes e em estilos diferentes, pode 
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ser um parágrafo ou uma pequena biografia. A área de comen-
tários é onde mais acontece a interação, há muitos comentários 
sobre as fotos, onde foi tirada e o uso de “emotions, abreviações 
e pontuação criativa” (BARTON; LEE, 2015, p.58). Muitos res-
pondem aos comentários e acabam por gerar uma conversa, 
podendo ser o Flickr também um espaço social e para originar 
ou manter amizades. Ao usar o site como banco de vocabulário 
crítico, os integrantes da proposta podem comentar ou esta-
belecer conversas trocando ideias e estimulando o letramento 
crítico no uso de criação de material pedagógico. O aplicativo 
também se torna espaço de estabelecimento de posturas, pois 
nos estudos do site feitos por BARTON E LEE (2015) “muita 
opinião escrita é expressa em torno da foto enviada” (BARTON; 
LEE, 2015, p.121). Quem posta a foto compartilha sua postura 
sobre um assunto e quem vê e comenta também. As posturas 
por vezes podem ser explícitas ou não, o que a meu ver, ressalta 
o valor do letramento crítico que temos que desenvolver ao lon-
go da vida em nossas práticas sociais. O fato de usarmos o site 
com fotos que tiramos sobre um vocabulário que visa fornecer 
aos alunos conteúdo para questionar pressupostos do contexto 
social e cultural onde vivemos, as desigualdades reais e as re-
lações de poder que nos rodeiam a todo tempo, já indica uma 
postura crítica da realidade. Assim, levando isso para a sala de 
aula, “é possível que os alunos sejam capazes de também per-
ceber-se sujeitos críticos, capazes de agir sobre o mundo e seus 
sentidos” (JORDÃO, 2007, p.93). 

Na formação continuada docente também devemos desen-
volver agência, isto é, ação para intervir no processo da (re)
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construção dos sentidos do professor  (JORDÂO, 2010). No pri-
meiro encontro da proposta é bom que fique claro que o Flickr 
é um site para compartilhamento de fotos, onde quem posta 
pode escrever, no local denominado descrição, taguear (catego-
rizar) as fotos e os leitores podem comentar sobre conteúdo 
postado. Caso o local onde os encontros aconteçam tenha inter-
net, será importante navegar e explorar um pouco o site, caso 
os participantes não conheçam; se não tiver internet no local, 
os professores podem explorar o site fora dali. Nesta proposta 
uma ação inicial é no site do flickr formar um grupo fechado ou 
aberto, depende da decisão dos professores envolvidos, onde 
então serão postadas fotos relativas a um vocabulário crítico, 
aquele “apagado” ou propositadamente esquecido dos livros di-
dáticos e que se referem à realidade das/os estudantes. Este vo-
cabulário procurado por nós deve possibilitar a interação entre 
professoras/res e alunas/os e entre alunas/os e alunas/os porque 
podem dar voz as/aos alunas/os “para discutir questões sociais 
e culturais” (NICOLAIDES; TILIO , 2011, p.189). 

No planejamento de aulas o professor deve analisar o tema 
da unidade do livro didático em uso ou tema da aula a ser dada e 
então tirar fotos que possam ser utilizadas como material peda-
gógico. Cada professor posta fotos referentes aos temas de suas 
unidades ou referente aos temas escolhidos coletivamente. Os 
professores teriam acesso a todas as fotos e poderiam fazer o 
download para usar em sala em materiais pedagógicos diversos. 
Alguns temas comuns em livros didáticos que podem ser criti-
camente explorados são:

Férias; Transporte; Moradia; Família; Descrição física; 
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Atividades de fim de semana; Filmes; Música; Cultura dos 
países; Arte; Tecnologia; Livros/leitura. 

Deixo que as/os professoras/res envolvidos na proposta pro-
curem outros temas que melhor dizem respeito à realidade do 
material pedagógico que utilizam. Como exemplo de como ex-
plorar criticamente estes temas sugiro entre parênteses algu-
mas opções para as fotos:

Férias (que tal tirar fotos de cidades das redondezas, locais 
do Brasil em que você professora/or visitou; atividades de férias 
comuns na vida real como visitar familiares, fazer nada, dormir 
o dia todo, cozinhar, jogar no computador e outros). 

Transporte (dificuldades do transporte público; pessoas pe-
gando metrô, ônibus, indo a pé pra escola).

Moradia (casas das redondezas; barracos; apartamentos 
bem pequenos; bairros com menos recursos).

Descrição física (pessoas fora do padrão de beleza; mulhe-
res; pessoas mais velhas; algumas com sobrepeso; pessoas com 
deficiência física; pessoas negras).

Novamente afirmo aqui que estas são apenas sugestões e 
penso que os participantes desta proposta terão mais a compar-
tilhar sobre como enxergar a criticidade nos conteúdos temáti-
cos das aulas de língua estrangeira. Os temas/assuntos são am-
plos e nossa realidade fornece uma série de opções. Conhecer 
o contexto no qual vivemos e um pouco da história de nossas/
os alunas/os nos possibilita utilizar essa perspectiva crítica para 
colaborar na formação humana nossa e deles. Nos encontros 
são necessárias as reflexões coletivas sobre isto e sobre os con-
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teúdos temáticos que fazem parte das aulas. Acredito que de-
pois das leituras e discussões propostas, os participantes come-
cem a postar as fotos para que sejam utilizadas em salas de aula 
pelo grupo, se assim desejar e quando desejar. È importante que 
os envolvidos postem as fotografias no grupo do Flickr, pen-
sem em como utilizá-las e compartilhem as experiências que 
tiveram com suas/seus alunas/os quando utilizaram as fotos. O 
último encontro proposto seria basicamente reflexão e troca 
de experiência sobre a utilização deste banco de vocabulário. 
A avaliação das/os alunas/os sobre as fotos e a perspectiva do 
letramento crítico é muito importante, pois a intenção de le-
var essa perspectiva na formação de professoras/es é que estas/
es levem esta possibilidade de ensino crítico às/aos alunas/os e 
para suas vidas também. 

Insiro aqui prints da minha própria página no Flickr criada 
logo após a ideia desta proposta pedagógica. Como mencionei 
antes, é um site simples e autoexplicativo. Acredito na poten-
cialidade do seu uso como ferramenta pedagógica. A primeira 
foto é da página geral do Flickr e a seguinte da minha página.
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Figura 1: site do Flickr
Fonte: https://www.flickr.com/

Figura 2 : foto da minha página pessoal
Fonte: https://www.flickr.com/photos/151429375@N06/
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Considerações Finais 

Acho necessário ressaltar os pontos positivos e as possíveis 
dificuldades desta proposta de usar o Flickr como um banco de 
vocabulário crítico feito colaborativamente por professoras/es 
para uso pedagógico na sala de aula de língua estrangeira. Uma 
possível dificuldade é o fato de que pode ser considerada por 
alguns como time-consuming, pois demanda tempo por parte do 
professor para analisar o material didático, decidir qual voca-
bulário merece destaque, fotografar e postar. Penso que a análi-
se deve ser feita no período de dedicação à preparação de aula. 
Pode acontecer que um professor alimente com mais fotos o 
grupo no Flickr, quero dizer, forneça mais fotos que outros ou 
até mesmo algum que não contribua com postagens de fotos e 
apenas use as que os outros colocaram. Acredito que havendo 
reflexões e discussões sobre o andamento do grupo, isto pos-
sa ser discutido e talvez resolvido. Outra dificuldade no início 
pode ser o fato de que talvez alguns professores achem difícil 
identificar o que é crítico quando analisarem os temas e livros 
didáticos de sala. 

Entretanto, acredito serem muitos mais os pontos positivos 
da proposta. Defendo uma formação continuada de professores 
que seja relevante ao dia a dia do professor e que traga a von-
tade de formar melhores cidadãos. Ressalto a extrema impor-
tância de trazer para nossas/os alunos e para nós as tecnologias 
digitais e usá-las a favor da educação.  Esta proposta traz em si 
envolver-se no ambiente digital,
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... frente a tantas mudanças ocorridas em 
uma velocidade espantosa, é certamente preciso 
começar de algum lugar. Mudanças trazem con-
sigo um conjunto de dilemas pessoais, institu-
cionais e também demandas de novas condições 
materiais (BRAGA, 2013, p.22).

O uso de tecnologias digitais em sala ou na preparação de 
materiais pedagógicos por parte dos professores aos poucos 
se torna realidade a partir da decisão individual. Usar o Fli-
ckr como banco de imagens de vocabulários já é um começo. 
Vivemos em uma era digital e “as mudanças midiáticas que 
constatamos hoje são fruto de invenções que visam facilitar ou 
suprir as necessidades geradas pelo desenvolvimento social e 
econômico” (BRAGA, 2013, p.22). De acordo com BARTON e 
LEE (2015) os professores começam com o uso de tecnologias 
para práticas que já existiam e então veem novas possibilidades 
de uso gerando então novas práticas. Outro ponto positivo da 
proposta deste trabalho é a promoção da interação entre pro-
fessores e a colaboração sugerida. Acho necessário mencionar 
que algumas das características da Web 2.0 são “novas formas 
de colaboração, produção conjunta e criação de conhecimento, 
em vez da aprendizagem exclusivamente de fatos” (BARTON; 
LEE, 2015, p.215). 

Pelo fato de fotos serem multimodais, atingem os alunos e 
professores de outras formas. Insiro aqui as seguintes palavras: 
“... a multimodalidade nos textos impressos ou digitais torna-se 
um ponto crucial nas interações por meio das diferentes repre-
sentações semióticas. A combinação desses recursos pode di-
zer de maneira diferente a mesma coisa, em modos diferentes 
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e atingir diferentes indivíduos” (DIAS, 2015, p 314). Considero 
positivo também o fato de que a proposta incentiva reflexão 
do professor sobre sua formação e suas práticas pedagógicas. 
Promove então a reflexão das práticas sociais em colaboração 
e cooperação. O trabalho coletivo segundo BRAGA(2013) em 
atividades que visem algum tipo de mudança no que já é crista-
lizado em práticas sociais  nem sempre é fácil ou possível mas 
“é melhor e mais fácil andar contra a corrente em um barco 
com muitos remadores. O coletivo pode dar força para ações 
individuais e nos ajudar a não desistir e desanimar no meio do 
processo” (BRAGA, 2013, p.134). Esta proposta pode ser impor-
tante para que o professor visualize que tem a possibilidade de 
usar suas aulas para diminuir as desigualdades sociais e mostrar 
as relações de poder existentes nas práticas sociais vividas na 
sala de aula, portanto o uso de um material crítico em sala. Cito 
de acordo com BRAGA (2013) que a participação social se faz 
respeitando as individualidades culturais, no entendimento da 
sociedade em que vivemos e na organização como indivíduos 
ou grupos em ações para intervir e gerar mudanças analisando 
criticamente os discursos que conservam ou modificam as con-
dições de vida dos grupos sociais. 

O Flickr pode ser usado pelos professores com qualquer 
tema de aula na produção de material didático trazendo novos 
vocabulários para que sejam desenvolvidas as habilidades oral 
ou escrita das/os alunas/os e uma maior consciência crítica da 
realidade. A sugestão é que se procure fotos de palavras (voca-
bulário) apagado nos atuais materiais didáticos, é buscar tudo 
aquilo que existe na realidade mas não se fala sobre. Para os 
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professores é entrar em ação com a realidade na busca de fotos 
numa perspectiva de um ensino critico e uma possibilidade de 
problematizar assuntos da vida real dos alunos e nossos (dos 
professores). Pode ser a chance para professores e alunos discu-
tirem a diversidade existente na vida real, expandir as referên-
cias linguísticas e culturais que possuem e também “favorecer a 
aquisição da variedade e dos gêneros que circulam nas práticas 
sociais hegemônicas” (BRAGA, 2013, p.53). Acredito ser assim 
um ensino mais crítico nas aulas de línguas estrangeiras, abrin-
do assim as portas para a reflexão, problematização e (re)cons-
trução de sentidos. Esta proposta de trabalho permite a mani-
festação de postura, que de acordo com BARTON e LEE (2015) 
diz respeito ao posicionamento dos indivíduos em relação a si 
mesmos, a outras pessoas, às diversas coisas e ao conteúdo ex-
pressado. No Flickr vemos 

diferentes modos semióticos (imagens e pa-
lavras) e espaços de escrita (título, descrição, 
tags, comentários, conjuntos e grupos) traba-
lham juntos num ato de tomada de posição. O 
posicionamento é interativo por natureza, o que 
significa que quem se posiciona sempre se rela-
ciona com os outros quando uma postura é ex-
pressa (BARTON; LEE, 2015, p. 122).   

É ressaltado também na pedagogia de multiletramentros 
(COPE; KALANTZIS; 2009) a importância da agência (JORDÂO, 
2010) de professores e consequentemente alunas/os a favor de 
uma cidadania ativa nas diversas práticas sociais. Há a necessi-
dade de formar estudantes críticos com agência para transfor-
mar a realidade a sua volta e isso é possível numa perspectiva 
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crítica de ensino de línguas. “O letramento crítico não é um mé-
todo de ensino, mas uma disposição para a ação e uma maneira 
de agir em sala de aula” (PORTO, 2016). Enfim, é uma postura 
em sala. Acredito em fazer possibilidades na sala de aula para 
como estabelecido na Base Nacional Comum, 

...conscientizar os sujeitos do seu “ser-pen-
sar-fazer” e gerar um “fazer-saber”. O fazer ba-
seado na reflexão é uma transformação que mo-
difica o sujeito, que passa do fazer imediato para 
um fazer informado, persuasivo e interpretati-
vo. Ao reconhecer as estruturas profundas das 
linguagens (as formas e os valores implícitos), 
ele poderá compreender melhor as estruturas de 
superfície que se manifestam em textos, tornan-
do-se capaz, se quiser, de manipulá-las, aceitá-
-las, contestá-las e transformá-la. (p.1)  http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/pdf/4.1_
BNCC-Final_LGG.pdf

Minha ideia foi unir imagem à realidade, criticidade e ensino. 
Lembro aqui para finalizar outro ponto positivo, o fato de que 
depois de iniciado o trabalho coletivo desta proposta a fotogra-
fia possa vir a ser um hobby para algum dos participantes. Pen-
so nesta proposta do uso de uma ferramenta digital, no caso o 
site Flickr, para que nossas práticas pedagógicas incorporem o 
material digital. Esse site de acordo com BARTON e LEE (2015) 
oferece além das imagens, espaços de escrita aos usuários que 
podem ser usados para opiniões e compartilhamento de conhe-
cimento, expressando então posturas diferentes sobre assuntos 
diversos. Concluindo, é importante ressaltar que “... a tecno-
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logia traz para a prática pedagógica formas mais dinâmicas de 
implementar modos colaborativos ou reflexivos de ensinar e 
aprender” (BRAGA, 2013, p.59). Considero que a proposta esti-
mula o uso de tecnologias nas aulas de línguas, promove a cola-
boração entre professores e contribui para a formação de uma 
cidadania ativa de nossos alunos.

Leituras para o segundo e terceiro encontro da proposta:

BARTON, D.; LEE, C. Linguagem online: textos e práticas digitais. 
Capítulo 3 Atuar num mundo social textualmente mediado. 
Tradução Milton Camargo Mota. São Paulo: Parábola, 2015, p. 
39-62.

Ensino de Inglês, Letramento Crítico e Cidadania: um Triângulo 
Amoroso Bem-sucedido. Revista Línguas e Letras, volume 
8, n°14 1°semestre, 2007, p. 79-105 Disponível em: < http://e-
revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/view/906> 
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EM QUE PESA A INTERAÇÃO? O DIÁLOGO 
COLABORATIVO NA APRENDIZAGEM DE  

LÍNGUA INGLESA

Maressa Lago (UFG) 

 Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) 

ABSTRACT

In this research, our intention was to investigate the influen-
ce of collaborative dialogue in the English language learning 
process with students from the basic level of Centro de Línguas 
– UFG. We have tried, through the obtained data, to identify, 
mainly, the effects of this collaborative interaction, ascertai-
ning if it intervenes in the English language learning concer-
ning the oral production in the classroom. To collect and analy-
ze the data, we used qualitative and quantitative methods, with 
predominance of the qualitative. Likewise, we used question-
naires, audio and video records, and also student’s interviews. 
The results revealed that there is a positive influence from the 
collaborative dialogue to the oral production, besides this fact, 
it was possible to notice that the interaction is an approach whi-
ch enhance the student’s knowledge in a language learning pro-
cess, in the case of this research, English language. We expect 
that the obtained results actively contribute for the Foreign 
Language Learning studies and, also help, somehow, teachers 
and students to improve the English language learning process.
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RESUMO

Na realização desta pesquisa, nossa intenção foi investigar a 
influência do diálogo colaborativo no processo de aprendizagem 
de língua inglesa (LI) com alunos de nível elementar do Centro 
de Línguas da UFG. Tentamos, através dos dados obtidos, de-
tectar, principalmente, os efeitos desta interação colaborativa, 
averiguando se ela interfere na aprendizagem de língua inglesa 
no que tange à produção oral em sala de aula. Utilizamos, tan-
to na coleta quanto na análise de dados, métodos qualitativos 
e quantitativos, com a predominância dos qualitativos. Foram 
utilizados questionários, gravações de áudio e vídeo, além de 
entrevistas com os alunos. Os resultados mostraram que há 
uma influência positiva no diálogo colaborativo para a produ-
ção oral, além de que foi possível perceber que a interação é um 
meio que aprimora os conhecimentos do aluno no processo de 
aprendizagem de uma língua, no caso desta pesquisa, a língua 
inglesa. Esperamos que os resultados obtidos possam contri-
buir para os estudos de Aprendizagem de Língua Estrangeira e, 
também, possam ajudar, de alguma maneira, professores e alu-
nos a aprimorar o processo de aprendizagem de LI.

PALAVRAS-CHAVE: diálogo colaborativo; língua inglesa; in-
teração; produção oral.

INTRODUÇÃO

Na realização desta pesquisa, nossa intenção foi investigar 
a influência do diálogo colaborativo no processo de aprendiza-
gem de língua inglesa (LI) com alunos de nível elementar do 



372

Centro de Línguas da UFG. Através dos dados obtidos, tenta-
mos detectar, principalmente, os efeitos desta interação cola-
borativa, averiguando se houve interferência dela na aprendiza-
gem de língua inglesa no que tange à produção oral em sala de 
aula. Esperamos que os resultados obtidos possam contribuir 
para os estudos de Aprendizagem de Língua Estrangeira e, tam-
bém, possam ajudar, de alguma maneira, professores e alunos a 
aprimorar o processo de aprendizagem de LI.

O professor deve ser o maestro do ato de ensinar, de forma 
que ele possa utilizar de métodos e objetivos específicos para 
o público que ele atende (BATISTA, 2011). Contudo, há vários 
pesquisadores que mostram a interação colaborativa como 
uma alternativa diferente de ensino, em que o foco esteja no 
aluno, e não no professor, proporcionando, assim, uma atua-
ção mais ativa do aluno. Benson (2001) afirma que pesquisas 
vêm apontando que há uma necessidade do aprendiz em ter 
uma maior autonomia, e isso seria uma pré-condição para se ter 
uma aprendizagem mais eficiente. Williams (2001), semelhan-
temente, buscou enfatizar a autonomia do aprendiz no proces-
so de aprendizagem e, além disso, procurou as abordagens mais 
centradas no aluno. Essas abordagens encorajam os aprendizes 
a terem mais cuidado com o seu aprendizado, trabalhando em 
conjunto para atingir objetivos individuais e comuns. 

Neste trabalho, investigamos a ação colaborativa de alunos, 
na preparação e na produção de apresentações orais. De acordo 
com Jorge (2005), o diálogo colaborativo é um meio pelo qual 
o aprendiz faz uso da língua, da colaboração e da negociação de 
sentidos. Com isso, eles buscam um conhecimento em comum. 
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O trabalho em pares é uma forma de os alunos aprenderem di-
nâmica e ativamente, usando os recursos linguísticos que am-
bos possuem. Swain e Lapkin (2002) pontuam os efeitos que o 
feedback entre os colegas tem no processo de aprendizagem. O 
feedback entre os pares é de extrema importância, pois, juntos, 
sem a ajuda do professor, podem promover a sua própria apren-
dizagem. No que diz respeito à apresentação oral, o feedback é 
necessário para que os pares deem apoio um ao outro em rela-
ção à pronúncia e à estrutura gramatical das frases apresenta-
das. Além disso, as apresentações orais são oportunidades que 
os alunos têm para usar a língua-alvo. Swain (1995) afirma que 
os aprendizes precisam dessas oportunidades para exteriorizar 
o que aprenderam, no caso do objetivo desta pesquisa, oralmen-
te, para que desenvolvam seu domínio da língua-alvo.

JUSTIFICATIVA 

No escopo mais amplo da aprendizagem colaborativa, o diá-
logo colaborativo (SWAIN, 2006) é o diálogo no qual os falan-
tes solucionam questões linguísticas e produzem conhecimen-
to sobre a língua. Essa interação com o outro faz com que os 
aprendizes desenvolvam as suas formas de pensar, e a conse-
quência disso é o aprendizado. De acordo com Jorge (2005), o 
diálogo colaborativo só existe quando os aprendizes, em pares, 
têm o intuito – abstrato ou explícito – de solucionar algum pro-
blema. Além disso, ainda de acordo com a autora, o diálogo co-
laborativo não possui uma posição hierárquica ou assimétrica 
entre os pares.  Além de que, segundo Romero (1998), o diálogo 
colaborativo muito se difere de uma sessão de avaliação entre 
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supervisores e professores. Segundo Vidal (2007),

uma língua estrangeira é aprendida primeira-
mente como resultado da interação com o outro 
para então ser apropriada pelo indivíduo quan-
do este atingir o estágio de auto-regulação, de 
independência. Por essa ótica, a aprendizagem 
de uma língua estrangeira resulta de produção 
realizada por meio de uso de língua como diálo-
go [...] que serve funções comunicativas e cog-
nitivas. Esse diálogo é chamado de colaborativo 
– diálogo ‘em que os falantes estão engajados na 
solução de problemas e na construção do conhe-
cimento’. [...] Enquanto aprendizes interagem e/
ou conjuntamente produzem língua com aten-
ção consciente para essa produção, são capazes 
de se concentrar nessa produção e solucionar 
problemas lingüísticos e, conseqüentemente, 
serem levados a uma produção lingüística mais 
apropriada e precisa. (VIDAL, 2007, p. 13). 

A aprendizagem colaborativa se baseia nos preceitos da teoria 
sociocultural da aprendizagem que foi desenvolvida por Vygot-
sky (1998). Segundo este autor, a interação social é primordial 
para o aprendizado cognitivo dos indivíduos. Nesta pesquisa, 
utilizaremos, principalmente, seu construto de o par mais com-
petente (more competent peer), o qual um aluno pode auxiliar o 
outro a desenvolver seu potencial de aprendizagem. Associado 
a ele, investigaremos o conceito de scaffolding (andaimento) 
(BRUNER, 1975), que se refere ao apoio para a realização de 
atividades mais complexas. É por meio dessa interação que o 
aprendiz se desenvolve e tenta ir além do que ele já é capaz de 



375

realizar sozinho (DINIZ, 2009). Há, então, uma internalização 
do processo de aprendizagem por meio do diálogo, o que poderá 
contribuir para o desenvolvimento do conhecimento do aluno. 
Winegar (1997) concebe a internalização como um processo de 
desenvolvimento que é construído inter- e intrapessoalmente. 

De acordo com Coracini (1998), ensinar uma língua estran-
geira denota criar condições para que a interação entre os alu-
nos possa ocorrer em níveis diferenciados, fazendo com que 
tenham confrontos de conceitos linguísticos e culturais, possi-
bilitando, assim, o desenvolvimento cognitivo deles. O trabalho 
conjunto ajuda não apenas os alunos menos experientes, mas, 
também, ajuda os alunos mais experientes a descobrir outras 
maneiras de aprender (FIGUEIREDO, 2006).

Natel (2008) afirma que a aula de língua estrangeira se tor-
na mais interessante para o aluno, quando o professor traz ati-
vidades colaborativas, as quais mostram que aprender ocorre 
principalmente por meio da interação entre os aprendizes no 
processo de ensino e aprendizagem. Ainda segundo a autora, a 
sala de aula pode ser entendida como um espaço dinâmico de 
aprendizagem e a escolha das atividades colaborativas feita pelo 
professor é considerada uma potencializadora do ensino de lín-
guas, a partir do momento que ela instiga os alunos à negocia-
ção conjunta de suas produções, com o resultado de conseguir 
uma aprendizagem significativa na língua-alvo.
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OBJETIVOS

1. OBJETIVO GERAL

O objetivo geral da pesquisa foi investigar a influência do di-
álogo colaborativo no processo de aprendizagem de língua in-
glesa (LI) de alunos de nível elementar do Centro de Línguas da 
UFG, no que tange à produção oral em sala de aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos foram:

• investigar as estratégias colaborativas utilizadas 
pelos aprendizes na preparação das suas produções 
orais;

• analisar o resultado da interação colaborativa na 
performance oral dos alunos, em frente ao grupo;

• averiguar as percepções dos alunos sobre seu traba-
lho conjunto para as apresentações orais.

METODOLOGIA

Podemos considerar a nossa pesquisa como predominan-
temente qualitativa por ser orientada por um processo de ob-
servação naturalista e não controlado (REICHARDT; COOK, 
1979), porém métodos quantitativos foram utilizados na análise 
de resultados.

Os participantes desta pesquisa foram alunos maiores de 
idade das turmas de nível elementar do curso de Língua Inglesa 
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em que a primeira autora deste texto atua como professora no 
Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. Esses alu-
nos trabalharam em pares, na preparação de diálogos a serem 
apresentados oralmente, em frente ao grupo, como roleplays, 
sobre temas que eles estudaram durante as aulas.

Para a coleta de dados, utilizamos questionários, gravações 
de áudio da preparação dos diálogos, gravação em vídeo das 
apresentações dessa produção oral em sala de aula. Além disso, 
houve gravações de áudio de entrevistas com os alunos, as quais 
foram realizadas ao final do semestre letivo. Também utiliza-
mos um diário em que anotamos suas percepções a respeito da 
participação colaborativa dos alunos e das produções orais.

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS

Storch (2002) considera a sala de aula de língua estrangeira 
(LE) como um evento social. Levando isso em conta, Donato 
(1994) e Lantolf (2000), por meio dos estudos de Vygotsky so-
bre interações em grupo, explicam quais são as relações destas 
interações com a aprendizagem de línguas. Tendo em mente 
que a interação social é mediadora da aprendizagem, observa-
mos que a aprendizagem de línguas consiste em participações 
em atividades as quais são mediadas socialmente, pois os in-
divíduos em questão possuem a oportunidade de partilhar o 
conhecimento, coadjuvando mutuamente a fim de alcançar um 
objetivo de aprendizagem que seja comum.

Para melhor entendimento dos resultados, subdividiremos 
essa sessão em quatro itens, de acordo com os tópicos abaixo e 
para cada sessão, utilizaremos de afirmações do questionário e 
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das entrevistas. Além de que usamos codinomes para preservar 
a privacidade dos participantes:

• reações dos alunos à produção oral em diálogo co-
laborativo;

• aspectos positivos apontados pelos alunos sobre a 
interação colaborativa;

• dificuldades encontradas pelos alunos;

• estratégias colaborativas que os alunos utilizaram 
na preparação das suas produções orais.

REAÇÕES DOS ALUNOS À PRODUÇÃO ORAL EM DIÁLOGO 
COLABORATIVO

De acordo com Willis (1996), o objetivo do diálogo colabo-
rativo na preparação da produção oral é estimular a comuni-
cação na língua-alvo, no caso desta pesquisa, a língua inglesa. 
Este estímulo cria um propósito verdadeiro para os aprendizes, 
no sentido de reconhecer o uso da LE e oferecer um contexto 
natural para estudá-la. Em outras palavras, essa preparação co-
laborativa tem o intuito de promover a comunicação, incenti-
vando os alunos a ter a sua própria autonomia em busca de um 
objetivo comum. Considerando isto, iremos colocar aqui alguns 
comentários dos alunos sobre as afirmações do questionário e 
também comentários da entrevista de como os participantes da 
pesquisa reagiram ao terem que trabalhar em dupla para uma 
apresentação oral.

Ficar em dupla me ajuda bastante nas apre-
sentações orais – 90% dos participantes con-
cordaram com a afirmação.
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Eu concordo, porque me sinto mais confiante e 
apoiada pela pessoa que está ao meu lado na hora 
da apresentação.

(Elma – Entrevista)

O fato de estar na frente já da um nervosismo, 
com alguém do lado passa certa segurança. Sem con-
tar que dá pra dividir todo o conteúdo a ser apre-
sentado e se um esquecer-se de alguma coisa o outro 
lembra.

(Rosalin – Questionário)

Acredito que quando o professor (a) pede 
para que façamos pares para fazer uma apre-
sentação oral nos dá mais autonomia no pro-
cesso de aprendizado da língua – 100% dos par-
ticipantes concordaram com a afirmação.

Concordo. Indica que o mesmo confia que a du-
pla se empenhará em fazer uma atividade que de-
monstre a habilidade de se organizar e fazer uma 
boa apresentação, auxiliando assim, no processo de 
aprendizado da língua. Além de que uma apresenta-
ção oral, ainda mais em dupla, força a gente a estu-
dar mais a nossa fala, pra não prejudicar o colega e 
nem passar vergonha em frente a sala. 

(Angel – Questionário)

Mesmo se a apresentação oral tiver um tema es-
pecifico o que vamos falar e como vamos fazer, so-
mos nós que decidimos. Com esta autonomia, temos 
a liberdade de usar as palavras que estamos mais 
familiarizados; não temos tanta preocupação com 
as regras gramaticais, que é o que acontece natural-
mente no dia a dia. 

(Rosalin – Entrevista)
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Como você reagiu ao ter que preparar uma 
apresentação oral em dupla?

Parabéns professora por nos questionar esse tipo 
de coisa. Você não tem ideia como me alegrou ver um 
tipo de questionamento desse e nos propor a este tipo 
de trabalho interativo.

(Pepo – Entrevista)

Podemos concluir, por meio desses fragmentos, que os alu-
nos tiveram uma reação muito positiva em relação à produção 
oral em diálogo colaborativo. Percebemos, também, que os pró-
prios alunos perceberam que o diálogo colaborativo sem o au-
xilio do professor dá autonomia aos alunos, além de que ficou 
evidente o conceito de scaffolding no comentário de Rosalin. Foi 
possível, também, perceber que uma parte dos alunos acredita 
que o diálogo colaborativo, para uma produção oral, incentiva 
os alunos a estudar mais para que desenvolvam a sua habilidade 
de fala, e isso ficou evidente com o comentário da Angel.

ASPECTOS POSITIVOS APONTADOS PELOS ALUNOS SOBRE A 
INTERAÇÃO COLABORATIVA

Storch (2001, 2002) afirma que as tarefas quando são desen-
volvidas entre pares podem auxiliar na aquisição de línguas, pois 
quando propomos aos aprendizes que participem de atividades 
interativas, eles podem dar andaimento (scaffolding) à atuação do 
outro. Watanabe e Swain (2007) perceberam que os pares que 
estavam engajados em uma interação colaborativa cometeram 
menos erros e puderam ponderar sobre seu desenvolvimento na 
língua-alvo. Sendo assim, apresentamos, a seguir, os aspectos po-
sitivos que os alunos encontraram sobre a interação colaborativa.
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Eu acredito que a interação aprimora o meu 
conhecimento cognitivo – 100% dos participantes 
concordaram com a afirmação.

Concordo tanto na interação entre aluno-aluno 
quanto na relação professor-aluno. 

(Beija-flor – Questionário)

Sim, a interação é importante no processo de 
aprendizagem. 

(Doubt – Questionário)

É bem melhor quando se tem apoio para realizar 
atividades em inglês – 100% dos participantes 
concordaram com a afirmação.

Concordo. Sinto amparada e mais confiante de que 
estou fazendo a atividade de forma correta. 

(Mary – Entrevista)

Acredito que a interação tem uma interferência 
positiva no meu aprendizado de inglês – 90% dos 
participantes concordaram com a afirmação.

Interação sempre é bom porque acontece troca de ex-
periências, e também, podemos praticar a conversação. 

(Nil – Questionário)

Acho que a interação faz com que os alunos ex-
perientes e menos experientes achem outras for-
mas de estudar – 100% dos participantes concor-
daram com a afirmação.

Concordo. É o que Vigotsky define em sua teoria da 
ZDP. 

(Beija-Flor – Questionário)

Concordo, pois existirá a troca de experiências que 
é muito válida.

(Sony – Entrevista)
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Com os comentários dos participantes, foi possível perce-
ber de que os principais aspectos positivos em que os alunos 
encontraram foram: andaimento entre alunos mais experien-
tes e menos experientes; troca de experiências e conhecimen-
to; confiança ao realizar as atividades; aprimoramento do co-
nhecimento cognitivo.

DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ALUNOS

Por meio do diálogo colaborativo, existem “produções que 
podem conciliar o estudo do significado com o da forma, à me-
dida que os aprendizes recorrem a reflexões sobre as estruturas 
dos itens utilizados em seu diálogo a fim de tornar seu insumo 
compreensível ao interlocutor.” (LIMA; COSTA, p. 1, 2010). 
Para que ocorra esse processo do diálogo colaborativo para uma 
produção oral, muitas vezes os aprendizes encontram dificul-
dades, o que pode ser considerado normal, já que estão traba-
lhando com conceitos, vocabulário e gramática de uma língua 
na qual não são fluentes, como ilustrado a seguir. 

Quais foram as dificuldades que vocês en-
contraram para preparar a(s) apresentação(s) 
em dupla e apresentá-la(s)? 

Sem dúvidas o nervosismo. Essa foi a maior di-
ficuldade! Outras foram: memorizar datas e achar 
palavras que substituíssem aquelas que eu havia es-
quecido! 

(Sony – Entrevista)

Eu tive dificuldade com o planejamento, gostaria 
de ter tido tempo para fazer, saber os temas das ou-
tras pessoas antes, para evitar repetições. 

(Cil – Entrevista)
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O nervosismo. Eu nem ia te falar, mas fiquei 
muito nervosa. 

(Pri – Entrevista)

Não acho que tive dificuldades em preparar as 
apresentações em dupla, mas as principais dificulda-
des em apresentar foram as de superar o nervosismo 
e tentar dividir tudo que cada um ia falar, porque 
isso, às vezes, me deixava perdido e eu esquecia mi-
nha parte. 

(Beija-Flor – Entrevista)

Minha dupla foi “top” - curti e não senti muitas 
dificuldades em preparar. Entretanto, na hora de fa-
lar, quando faltam algumas palavras o desespero vem 
e você começa a errar uma palavra atrás da outra. 

(Cançado – Entrevista)

Foi possível perceber que a principal dificuldade que os par-
ticipantes tiveram foi o nervosismo, o que influenciou negativa-
mente a metade dos alunos no momento da produção oral. Isso 
pode ser comprovado também com os comentários a seguir:

Considero constrangedor/vergonhoso fazer 
apresentações orais, mesmo em dupla – 50% dos 
participantes concordaram com a afirmação.

É difícil e eu tenho vergonha (o que é 
normal), mas não é constrangedor. 

(Angel – Questionário)

Concordo, mesmo sabendo que é importan-
te para o aprendizado, fico com vergonha e acho 
constrangedor fazer apresentações orais. 

(Pri – Questionário)
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Essa timidez tem que ser trabalhada em mim 
para que, assim, eu não sinta que as apresentações 
são uma obrigação e sim, algo prazeroso. 

(Alice – Questionário)

Para Horwitz (2001), citada por Mastrella (2005), o apren-
diz de LE é submetido a correções e a avaliações e é por esse 
motivo que ele se sente apreensivo, desconfortável, frustrado, 
tenso e incapaz. Esses sentimentos quase sempre são ligados 
a ansiedade, nervosismo e timidez, conforme foi mencionado 
por alguns participantes. 

ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS QUE OS ALUNOS UTILIZARAM NA 
PREPARAÇÃO DAS SUAS PRODUÇÕES ORAIS

Apesar das dificuldades encontradas, os alunos conseguiram 
sozinhos achar estratégias para que a atividade proposta fun-
cionasse, como observamos a seguir.

Quais estratégias vocês utilizaram na elabo-
ração da(s) apresentação(s)?

As estratégias foram memorizar palavras ou se-
quências de palavras em uma ordem cronológica pra 
lembrar o que falar na hora. 

(Doubt – Entrevista)

Minha estratégia foi usar palavras chaves para 
desenvolver frases (por meio de uma palavra eu 
lembro a frase ou até mesmo formular na hora, de 
acordo com o contexto da apresentação). E percebi 
também esse semestre, que só “decorar” não vale a 
pena, não funciona.  A gente tem que forçar nosso 
vocabulário. E isso não só no inglês! 

(Sony – Entrevista)
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As estratégias foram cada um ficar com as partes 
mais confortáveis pra si e dividi-las da forma mais 
justa pra não prejudicar ninguém. 

(Nil – Entrevista)

Vamos lá, nessa época de “fim” de curso a gente 
passar ou tenta a passar a conhecer a si mesmo para 
estar pronto pra dinâmicas de grupo e/ou entrevis-
tas. Eu tenho bastante ciência de que um dos meus 
piores “defeitos” é o excesso de nervosismo e ansieda-
de. Então, eu tive a sorte de nesse semestre ter uma 
surra de seminários, e digo sorte, pois curso de exa-
tas, o número de seminários é muito baixo e ficamos 
mais retraídos quanto a apresentar coisas do tipo. E 
isso me ajudou bastante em relação ao inglês tam-
bém. Eu percebi melhora no meu quadro, a partir 
do momento que eu passei a memorizar menos o que 
teria que falar e passar a ter palavras chaves e saber 
explicar algo com as próprias palavras. Pois via que 
com um arranjo bem decorado, se eu me esquecia de 
uma palavra eu queria morrer e me descontrolava. 

(Pepo – Entrevista)

Como base nesses quatro comentários que representaram a 
maioria das respostas dos participantes, podemos classificar as 
estratégias colaborativas presentes nesta pesquisa em:

• dividir as partes de que cada aluno irá apresentar e a 
que estiver melhor pra cada um;

• memorizar palavras ou sequências de palavras em 
ordem cronológica;

• usar palavras chaves.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise dos dados obtidos, pode-se evidenciar a rele-
vância que o diálogo colaborativo e a interação em pares têm 
no processo de aprendizagem da língua inglesa. Além de que os 
próprios participantes perceberam a importância de se traba-
lhar em pares para realizar uma produção oral.

Os resultados encontrados mostraram que o diálogo colabo-
rativo, em sala de aula, incentiva a reflexão sobre a língua por 
parte dos aprendizes. Além disso, ficou evidente que os alunos, 
por meio da interação colaborativa, desenvolveram autonomia 
em seu próprio aprendizado na língua e aprimoraram seu co-
nhecimento cognitivo.

Por meio desta pesquisa, nota-se que os fatores afetivos, 
como a ansiedade, estão claramente presentes no processo de 
ensino e aprendizagem de uma língua, e com o diálogo colabo-
rativo para uma produção oral não fugiu a esta realidade. Os 
alunos se mostraram bastantes nervosos pelo receio de cometer 
erros no texto que iriam apresentar e, também, na hora de fazer 
a apresentação em frente à turma. 

Apesar das dificuldades encontradas, os alunos – sem o au-
xílio do professor – encontraram estratégias colaborativas para 
usar em seus textos e para a sua produção oral. Consideraram 
ser mais fácil e justo para o par dividir igualmente as partes, 
além de que cada um do par escolheria a parte que julgasse mais 
apropriada para apresentar. Também consideraram uma boa es-
tratégia para a apresentação memorizar sequências de palavras 
em ordem cronológicas, como também palavras-chaves que os 
auxiliassem em suas apresentações.
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Percebendo a influência positiva que o diálogo colaborativo 
possui no processo de ensino e aprendizagem de Língua Ingle-
sa, esperamos que este trabalho possa auxiliar alunos e profes-
sores de inglês a aprimorar esse processo, além de que, tam-
bém, esperamos que esta pesquisa possa contribuir, de alguma 
maneira, com os estudos sobre ensino e aprendizagem de lín-
guas estrangeiras.
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ANEXO A

QUESTIONÁRIO 1 (ALUNOS)

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa do PIBIC 
– Programa institucional de iniciação científica da UFG, intitu-
lado “Eu aprendo interagindo? A influência do diálogo colabo-
rativo no processo de aprendizagem de Língua Inglesa”. Os res-
pondentes não terão, de forma alguma, seus nomes divulgados. 
Seja honesto e responda às perguntas com atenção. Obrigado 
por sua colaboração. 

Use um codinome e faça comentários sobre o motivo de ter 
escolhido a opção marcada.

CODINOME:________________________________

Co
nc

or
do

Po
de

 s
er

 q
ue

 
si

m

Po
de

 s
er

 q
ue

 
nã

o

Di
sc

or
do

N
ão

 e
nt

en
di

 
a 

afi
rm

aç
ão

Eu aprendo mais apenas quando o professor (a) fala e eu 
ouço.

Comentário:

Não gosto quando o professor (a) me coloca 
em par com outra pessoa, porque eu não tenho 
paciência pra ajudar.

Comentário:

Acredito que ficar em dupla me auxilia a falar 
melhor
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Comentário:

Eu gosto mais de falar com a minha dupla do 
que na frente de todos na sala.

Comentário:

Ficar em dupla me ajuda bastante nas 
apresentações orais.

Comentário:

Acho que estar em dupla me atrapalha. Prefiro 
fazer apresentação oral sozinho.

Comentário

Sem o auxílio do professor (a) e só com o 
auxílio do meu par eu não consigo fazer uma 
apresentação ora

Comentário:

Acredito que quando o professor (a) pede 
para que façamos pares para fazer uma 
apresentação oral nos dá mais autonomia no 
processo de aprendizado da língua.

Comentário:

Eu aprendo mais quando estou em dupla.

Comentário:

Quando eu não entendo o que o professor (a) 
fala, o meu colega do lado sempre me ajuda.

Comentário:
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Acredito que fazer apresentações orais em 
dupla melhora a minha habilidade de fala.

Comentário:

Acredito que fazer dupla para apresentações 
orais aprimora o meu conhecimento na língua 
alvo.

Comentário:

Não gosto de fazer apresentações orais, ainda 
mais em dupla.

Comentário:

Eu sinto muito mais facilidade em fazer alguma 
apresentação quando não estou sozinho.

Comentário:

Eu acredito que a interação aprimora o meu 
conhecimento cognitivo.

Comentário:

É bem melhor quando se tem apoio para 
realizar atividades em inglês.

Comentário:

Estudar inglês já é difícil, e fazer isso sozinho é 
mais ainda.

Comentário:

A fala é a habilidade mais difícil no estudo de 
inglês.

Comentário:
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Eu acho que a interação não interfere, positiva-
mente ou negativamente, no meu aprendizado 
de inglês.

Comentário:

Acredito que a interação tem uma interferência 
positiva no meu aprendizado de inglês.

Comentário:

Acho que a interação faz com que os alunos 
experientes e menos experientes achem outras 
formas de estudar.

Comentário:

Acredito que quando estou em dupla, sem 
a ajuda do professor (a), nós conseguimos 
promover a nossa própria aprendizagem.

Comentário:

Acredito que as apresentações orais são 
oportunidades para os alunos de usar a língua 
alvo.

Comentário:

Considero constrangedor/vergonhoso fazer 
apresentações orais, mesmo em dupla.

Comentário:

Quando temos que realizar uma apresentação 
em dupla, eu aprendo muito vocabulário.

Comentário:
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Quando mais apresentações orais eu tiver que 
fazer, mais eu vou conseguir falar melhor.

Comentário:

Acho apresentações orais em dupla 
desnecessárias

Comentário:



TRANSPONDO O MARAVILHOSO: O ESPAÇO 
SIGNÓTICO HÍBRIDO EM STARDUST

Natyelle Soares Vidiz de Almeida (UFG)

Neuda Alves do Lago (UFG)

ABSTRACT

Cinema and literature are different languages possessing 
narrative as a  common element. Both systems use different 
resources to tell a story. Based on Peirce’s theory of signs, the 
intersemiotic analysis seeks to understand how one language is 
recreated into another. This work aims at verifying the transposi-
tion of signs made in the film Stardust, based on the book written 
by Neil Gaiman. We do so by using one of Peirce’s trichotomies 
concerning the relationship between the sign and its object: icon, 
index and symbol. The results evidence how the first art here dis-
cussed generated a new one with its own structure.

RESUMO
Cinema e Literatura são diferentes linguagens que possuem 

a narrativa como elemento em comum. Ambos os sistemas 
usam diferentes recursos para contar uma história. Baseada na 
teoria dos signos de Peirce, a análise intersemiótica busca en-
tender como uma linguagem é recriada em outra. O objetivo 
deste trabalho é verificar a transposição dos signos feita no fil-
me Stardust (2007) com base no livro escrito por Neil Gaiman. 
Procedemos a esta análise utilizando uma das tricotomias de 
Peirce, concernente à relação entre o signo e seu objeto: ícone, 
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índice e símbolo. Os resultados mostram como o sistema signó-
tico da primeira arte aqui discutida gerou uma arte nova, com 
estrutura própria.

PALAVRAS-CHAVE: Intersemiótica; Peirce; Stardust; signos.

Introdução

O cinema e a literatura são artes que estão cada vez mais 
interligadas. É notável o crescente número de adaptações cine-
matográficas de obras literárias e, como consequência, o ques-
tionamento do público de qual seria a melhor: a versão original 
literária ou a cinematográfica. Jeha (1996, p.2) afirma que, quan-
do se é feita uma comparação entre filme e livro, se ignoram os 
diferentes sistemas a que ambos pertencem. A recomendação 
da autora é que os dois tipos de arte sejam “avaliados segun-
do critérios específicos a cada mídia”. Apesar das linguagens 
distintas, para que ocorram as adaptações cinematográficas é 
necessário que exista um ponto semelhante entre elas, sendo 
esse ponto a narrativa. Segundo Bal (1946, p.5), “narrativa é 
um texto no qual o agente relata (conta) uma história em meio 
particular, como linguagem, imaginário, som, construções ou 
uma combinação teórica”. Silva (2013, p.139) afirma que a di-
ferença entre cinema e literatura “está na forma que ambas as 
linguagens utilizam de recursos tecnológicos, para renovar na 
construção desse tempo e espaço utilizando dos signos híbridos 
(a imagem, o som, a palavra) ”. Cientes dessas linguagens tão 
distintas, ao compararmos as obras, neste trabalho, buscamos 
entender as formas que foram utilizadas para a representação 
dos signos originalmente escritos.
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Segundo Peirce (1972 p. 46), todos os elementos do mundo 
podem se enquadrar em três categorias, uma vez que considera 
o universo como semiótico. Destarte, o signo é definido como 
“tudo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa al-
guma coisa para alguém” (Santaella, 1985, p. 13). Nessa interpre-
tação, Peirce considera não apenas o universo de signos verbais, 
mas também os não-verbais. Com a intenção de definir o ato de 
transposição de palavras em signos não verbais, o termo “tradu-
ção intersemiótica” foi utilizado pela primeira vez nos estudos 
de Roman Jakobson, explicitando que a busca, nessa tradução, 
é por recursos similares em sistemas distintos de signos: (1959, 
citado por DINIZ, 1998). Desta forma, ao propor a análise da re-
criação literária no formato fílmico, buscamos entender como 
os signos verbais “foram interpretados e transpostos utilizando 
uma série de recursos pertencentes ao sistema cinematográfi-
co” Jeha (1999, p. 1).

Stardust – O mistério da Estrela (1999), o foco deste traba-
lho, é uma obra narrativa de gênero maravilhoso, escrita por 
Neil Gaiman. Nascido em 10 de novembro de 1960, em Hamp-
shire, na Inglaterra, Neil Richard Gaiman é um premiado escri-
tor de romances, quadrinhos e roteiros. Dentre seus trabalhos, 
destacam-se Sandman, a primeira história em quadrinhos a ga-
nhar um prêmio de literatura, e o livro de terror infantil Cora-
line. O Mistério da Estrela: Stardust é um romance de realismo 
maravilhoso, isto é, «relata acontecimentos impossíveis de se 
realizar dentro de uma perspectiva empírica da realidade, sem 
aos menos referir-se ao absurdo que todo este relato possa 
parecer ao leitor” (Marçal, 2009, p.2.).
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A tradução intersemiótica possibilita a pesquisa de todas as 
linguagens possíveis e toda sua produção de significado e sen-
tido, assim como afirma Santaella (2004 p. 2). Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho ao utilizar a análise intersemiótica é 
identificar como foi feita a transposição do livro para o filme, 
respeitando as divergências de cada linguagem.

Nosso objetivo geral, no trabalho, foi investigar a interse-
miótica do romance O mistério da estrela – Stardust, de Neil 
Gaiman (1999) e sua adaptação cinematográfica, dirigida por 
Matthew Vaughn (2007), utilizando como base os estudos de 
Charles Pierce, sobre a Semiótica. Nossos objetivos específicos 
foram: utilizar os estudos de Peirce sobre a semiótica como base 
teórica: estudar a estética literária de Neil Gaiman; e realizar a 
comparação intersemiótica dos sistemas literário e cinemato-
gráfico escolhidos.

Ao conduzir esta pesquisa, utilizamos os seguintes procedi-
mentos metodológicos: inicamos com o estudo da estética lite-
rária de Neil Gaiman; em seguida, procedemos à verificação dos 
temas explorados em O mistério da estrela - Stardust; o próximo 
passo foi a identificação dos signos presentes no texto literário 
a ser analisado e sua respectiva classificação dentro das tricoto-
mias de Peirce, assim como o estudo do filme Stardust – O mis-
tério da estrela (2007); averiguamos, em seguida, as temáticas 
pertencentes à obra literária que permaneceram na versão cine-
matográfica, de forma a realizar o reconhecimento dos signos 
dentro das temáticas presentes em ambos os sistemas; finaliza-
mos o trabalho de pesquisa com a observação e comparação das 
formas de utilização dos signos nos dois sistemas semióticos, 



400

atentando especificamente para a maneira como essa transpo-
sição foi realizada.

Pressupostos teóricos

Desde os primórdios da humanidade, a arte é utilizada como 
manifestação cultural da vida em comunidade ou da sua própria 
singularidade. Atualmente, contamos com inúmeras expressões 
de arte, algumas mais antigas, como a pintura e a música, e ou-
tras mais recentes, como a arte urbana. Destacamos a literatura 
como uma das manifestações de arte mais antigas existente. No 
entanto, a sua definição passou por um longo caminho antes de 
chegar aos conceitos tais quais a conhecemos hoje. Lopes (2004, 
p. 202) afirma que a literatura até o século XVIII era indicada 
pelas “línguas europeias” como ciência em geral. É somente no 
fim deste mesmo século que a definição de literatura é relacio-
nada à estética. Segundo Gualda (p. 202, 2010) a literatura foi a 
expressão artística de maior repercussão nos séculos XIX e XX. 
Tomamos, neste trabalho, a manifestação literária através do 
elemento escrito, do signo verbal.

Quando, em 1885, os irmãos Lumiére fizeram a primeira 
apresentação do cinematógrafo, a literatura já havia se consoli-
dado enquanto arte e forma de entretenimento. O cinema, por 
sua vez, estava apenas começando, e seguiria um longo caminho 
até ser considerado manifestação artística e adquirir a forma 
que conhecemos hoje. Dieguez et al. (2006, p.7) afirmam que 
as primeiras apresentações cinematográficas não tinham cunho 
narrativo – como atualmente – e eram cenas do cotidiano, como 
a chegada de um trem. O sistema cinematográfico passou por 
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um longo processo de evolução para atingir o nível de desenvol-
vimento tecnológico capaz de oferecer os recursos a que hoje 
estamos largamente acostumados.

Quando pensamos em manifestações de arte, é importan-
te ressaltar o diálogo existente entre estas para a produção 
da expressão artística. Segundo Mascarello (2006, p.20), o 
cinema começa em 1907 a busca para utilizar os seus recur-
sos para criar narrativas e não apenas imagens soltas ou co-
tidianas. O mesmo autor afirma que é na mesma década que 
o cinema cria suas primeiras adaptações literárias, como 
Um Cântico de Natal, de Charles Dickens, na tentativa de 
o cinema se firmar como arte. Atualmente, a popularidade 
das adaptações é cada vez maior: segundo o site AdoroCine-
ma, mais de 20 filmes lançados em 2016 foram adaptações 
literárias, dentre eles O Regresso, indicado a 12 Óscares e 
ganhador de 3.

A literatura, neste trabalho, é vista como a manifestação de 
arte que utiliza do signo verbal. O cinema, por sua vez, utiliza 
de um conjunto de linguagens e expressões de arte como a pró-
pria linguagem verbal, a fotográfica, a música, e entre outras, 
constituem a produção cinematográfica, assim definido por 
Rickli (2015, p.1). Sendo manifestações que utilizam de recur-
sos e linguagens diferentes, o cinema e a literatura encontram 
um ponto em comum para tornar esse diálogo possível. Alves 
(2013) reforça que esse ponto comum é a narrativa. A autora de-
fine narrativa como a “arte de apresentar ou de descrever uma 
sequência de ações ou eventos que se desenrolam em determi-
nados espaço e tempo. ” (p.134)
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O cinema se diferencia da literatura nos recursos utilizados 
para criar uma narrativa. Ao “transformar” um livro em filme, 
o cinema permite ao espectador a realização da narrativa com a 
utilização de diversos recursos: é a construção de tempo, espaço 
e enredo, utilizando a imagem, o som e a palavra, definidos por 
Alves (2013) como signos híbridos. A popularização dessas adap-
tações fez com que surgisse um criticismo e questionamento em 
relação às mesmas. Não estaria o cinema prejudicando a litera-
tura? A crítica pontua que, ao adaptar uma obra literária muito 
se perde do seu conteúdo: no entanto, precisamos considerar 
que ambas possuem linguagens, mecanismos e formatos distin-
tos. Rickli (2015, p.1) afirma que a adaptação cinematográfica 
“constrói uma inter-relação discursiva, com um texto que pos-
teriormente é transformado em roteiro e que, ao contrário do 
que muitos pensam, não se coloca de forma nem inferior, nem 
superior ao texto base, pois ele dialoga com esse texto original.” 
Para realizar um estudo que respeitasse as singularidades e as 
linguagens diferentes utilizadas pela literatura e cinema, busca-
mos nas bases da semiótica peirceana os elementos necessários 
para analisar como a adaptação de um signo verbal se estrutura 
de forma híbrida, respeitando as singularidades das linguagens.

Diniz (2013, p.28) afirma que a tradução é uma recriação. A 
autora afirma ainda, que atualmente a ideia de que o tradutor é 
e, necessariamente, precisa ser um “traidor” é ainda mais evi-
dente, uma vez que uma das melhores formas de se analisar uma 
adaptação é buscando entender como os signos foram transpos-
tos de um sistema para outro, sendo esse o objetivo da tradução 
intersemiótica. Jeha (1996, p.5) pontua que a discussão que visa 
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definir o que seria melhor: o livro ou o filme, é uma herança da 
antiga definição de tradução, na qual tudo deveria ser traduzido 
exatamente da mesma forma. A comunidade científica interes-
sada nessa comparação entre as artes deve muito a Peirce que, 
ao definir o sistema de signos, acaba por criar os fundamentos 
da tradução intersemiótica.

Para Peirce (2010, p.45), o signo é “algo que, sob certo aspec-
to ou de algum modo, representa alguma coisa para alguém”. 
Destarte, signo é realmente qualquer coisa que represente algo 
para alguém, podendo pertencer ao universo verbal ou não-ver-
bal. Ao considerarmos a adaptação cinematográfica, o filme se 
configura como a interpretação dos signos verbais, que passam 
a ser representados com outros signos. Para Alves (2013, p.134), 
a percepção do signo se dá sob diferentes aspectos e assim rece-
be diferentes classificações, uma vez que Peirce classifica o sig-
no em relação a ele próprio, em relação ao objeto que ele repre-
senta e em relação ao seu próprio interpretante (o signo mental 
gerado na mente de qualquer pessoa que entre em contato com 
o signo físico). Ao considerar o signo em relação ao objeto, o 
signo recebe três classificações: ícone, índice e símbolo.

O ícone é o signo cuja interpretação vai depender apenas de 
como nos é apresentado: ele é similar ao objeto, mas não é o ob-
jeto. São exemplos as placas de trânsito que indicam semáforo à 
frente e nas quais aparece a imagem de um semáforo. Quanto ao 
índice, a relação com o objeto é de causa e efeito. Ao vermos uma 
fumaça, por exemplo, logo associamos à ideia de que ali existe 
fogo. E por fim, o símbolo é aquele signo que se dá por conven-
ção, ou seja, o signo não possui nenhuma relação com o objeto 
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até que alguém o associe, e essa relação seja convencionalizada 
socialmente, como por exemplo o brasão de um time de futebol.

Considerando a teoria peirceana, tomamos o livro escri-
to como objeto gerador de uma série de interpretações pelo 
leitor, de cunho infinito. Buscamos analisar como as inter-
pretações dos signos escritos presentes na obra Stardust – O 
Mistério da Estrela, foram transpostos em signos híbridos 
na versão cinematográfica de 2007.

O autor e a obra: Neil Gailman e Stardust

Nascido em 1960, em Portchester, na Inglaterra, Neil Gai-
man aprendeu a ler com quatro anos e desde os primeiros anos 
demonstrava interesse pela literatura – mais especificamente 
pelos quadrinhos, segundo o site Omelete. Após ser rejeitado 
por diversas editoras, buscou renda como freelancer em um 
jornal, realizando críticas literárias de histórias em quadrinhos 
(HQ’s). Em 1987, aos 20 anos, lança a novela gráfica Violent Ca-
ses, fruto de uma parceria com Dave McKean, mas é somente em 
1989, com a publicação de Sandman, pela editora Vertigo, que o 
autor ganha fama. Neil Gaiman escreveu diversas histórias em 
quadrinhos, no entanto Sandman continua sendo sua maior 
obra no campo, ganhando o prêmio “Fantasy World Award” em 
1991 por “Sandman - Sonho de uma Noite de Verão”. A série foi 
encerrada em 1996.

Com certo respeito dentro do universo dos quadrinhos, o au-
tor lança seu primeiro romance em 1990, com parceria de Terry 
Pratchett. Em 1999, ele lança o livro estudado nesta pesquisa, 
Stardust, que ganha duas versões, sendo a segunda uma versão 
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ilustrada, e a versão cinematográfica surge em 2007. Em 2001, 
lançou o livro Deuses Americanos, e em 2016 foi anunciada sua 
adaptação para série de TV. Em 2002, lança o livro fantástico 
infantil Coraline, que ganha os prêmios Hugo e Nebula Award 
de melhor novela de 2003 e o Bram Stoker Award de melhor 
trabalho de novos escritores de 2002, além de uma adaptação 
cinematográfica em 2009. O autor ainda lançou diversos con-
tos e livros infantis.

Uma visão panorâmica dos trabalhos de Neil Gaiman propi-
cia notar sua versatilidade em caminhar por diversos gêneros 
da literatura. Destacamos aqui a literatura maravilhosa, na qual 
Stardust se insere. Stardust – O Mistério da Estrela - é uma his-
tória que se passa em um passado distante, na fictícia cidade 
chamada “A Muralha”, que ganha esse nome por fazer limite 
com uma cidade mágica, onde só se era permitido visitas em 
uma feira a cada nove anos. A história se inicia com Dunstan 
Thor, um morador da muralha que está noivo e decide comprar 
um presente para sua noiva, na feira. Lá ele decide comprar uma 
flor, mas a vendedora só aceita, como pagamento, um beijo. 
Certo tempo depois, Tristran Thor – o protagonista da história 
- é mandado pelo muro pra Dunstan Thor.

Tristran tem dezessete anos e trabalha como balconista em 
uma loja. Apaixonado por Vitoria, promete à sua amada trazer 
uma estrela caída como presente em troca da sua mão em ca-
samento. Ao contar seus planos para seu pai, Dunstan revela a 
verdade ao filho e o ajuda a atravessar a muralha. Tristran vai 
em busca da estrela caída e, para sua surpresa, descobre que é, 
na verdade, uma mulher, e juntos vão viver uma série de aven-
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turas ao tentar voltar para casa. É notável no início da obra lite-
rária que o mundo mágico – apesar de não ser tão acessível – é 
parte da normalidade dos habitantes da “Muralha”. Podemos 
ver esse traço ficcional na descrição dos moradores da muralha:

[...] os moradores de Muralha são uma raça 
taciturna, que se encaixa em dois tipos distin-
tos: a população natural de Muralha, todos al-
tos, cinzentos e reforçados como o afloramento 
de granito sobre o qual a cidadezinha foi cons-
truída, e os outros, que fixaram residência em 
Muralha ao longo dos anos, e seus descenden-
tes. (Stardust, p.24)

Apesar de estarem acostumados com a divisão da cidade mági-
ca, os moradores possuem certa relutância em se aproximar dela:

Pela abertura na muralha, pode-se ver uma 
grande campina verde; para lá da campina, um 
riacho; e, para lá do riacho, árvores. De vez em 
quando veem-se vultos e figuras entre as árvo-
res, ao longe. Vultos enormes e vultos estra-
nhos; bem como pequenas criaturas cintilantes 
que refulgem e lampejam para depois desapare-
cerem. Apesar de essa campina ser perfeitamen-
te fértil, nenhum dos moradores do lugarejo ja-
mais levou animais para pastar ali, do outro lado 
da muralha. Tampouco a usaram para qualquer 
tipo de lavoura.

Em vez disso, há centenas, talvez milhares, 
de anos, eles postam guardas em cada lado da 
abertura na muralha e fazem o possível para não 
pensar nela. (Stardust, p.16)
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No entanto, acabam demonstrando certa curiosidade com 
o vilarejo, uma vez que sempre tem alguém tentando atraves-
sar a muralha, ou simplesmente pelo interesse dos seus habi-
tantes na feira que permite o contato com o lugar mágico. Des-
sa forma, o aspecto mágico não causa estranhamento em seus 
habitantes, mas é algo que está inserido na rotina deles. Khalil 
(2013) afirma que, na narrativa do maravilhoso, os aconteci-
mentos sobrenaturais “encontram-se naturalizados no mundo 
diegético e por isso não suscitam hesitação nas personagens e 
nos leitores; ” (p.21). Marçal (2009, p.6) concorda com Khalil 
ao afirmar que o “discurso narrativo do Maravilhoso não pro-
blematiza a dicotomia entre o real e o imaginário, posto que 
a verossimilhança não está no centro das preocupações deste 
discurso” inserindo a obra Stardust – O Mistério da Estrela, no 
gênero narrativo maravilhoso.

A obra cinematográfica e o diretor

Stardust - O Mistério da Estrela, foi adaptado para versão ci-
nematográfica em 2007. Impulsionado pelo sucesso de filmes 
adaptados, como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, Matthew 
Vaughn adquire em 2005 os direitos para realizar o filme e, no 
mesmo ano, fecha contrato com a Paramount, com um capital 
de 70 milhões para a produção do filme. Mantendo o estilo do 
diretor em não exagerar nos efeitos especiais, Stardust é um dos 
primeiros filmes em que o diretor assume também o papel de 
roteirista e produtor.

Com a intenção de ser um grande lançamento, o diretor opta 
por Robert deNiro no papel do capitão Shakespeare, fazendo 
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com que a personagem que não tinha um papel tão grande no 
livro ganhe mais cenas no filme. A primeira escolha do elenco 
foi de Claire Danes como Yvaine, e, por ser uma atriz premiada, 
optaram por escolher Charlie Cox, que na época ainda não era 
tão conhecido. O filme conta ainda com Michelle Pfeiffer, no 
papel de Lâmia - a bruxa que irá tornar as vidas de Tristan e 
Yvone complicadas por querer arrancar o coração da estrela em 
busca da eternidade – e com Ian McKellen como narrador. Bus-
cando retomar o universo da fantasia da década de 80, o filme 
segue a cronologia do livro, mas com um tom mais voltado para 
a comédia, o que foi bem recebido pela crítica.

Análise intersemiótica

Para este trabalho, optamos por lançar o olhar intersemióti-
co sobre o título, o cartaz de divulgação, a estrela, os fantasmas 
e o romance.

Título

O primeiro elemento da nossa análise é o título da obra, que 
em português mantém o título em inglês Stardust. Sua tradução 
literal seria “Poeira Estelar”, fazendo referência à regra a qual 
coloca em perigo a vida de Yvone, a estrela caída. Segundo as 
leis do mundo mágico, Yvone não pode atravessar a fronteira, 
ou irá virar poeira. Tristan (na versão cinematográfica) corta 
um pedaço do cabelo de Yvone para levar para Victoria. Logo, 
ao atravessar a fronteira, percebe que o cabelo virou poeira e 
corre para avisar a estrela. Dessa forma, manteve-se o título 
para preservar tal conteúdo imerso em seu significado. Também 
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foi acrescentado, na versão em português do filme, “O mistério 
da estrela”, fazendo referência ao tom misterioso presente na 
aventura de Tristan e Yvone durante o livro/filme, e também à 
grande revelação final de que a própria Yvone leva à vida eterna 
e que Tristan é o grande herdeiro.

Ao traduzir o título com acréscimos, podemos perceber a 
atividade do tradutor como descrita por Diniz (2013, p. 28): “A 
tarefa do tradutor passa a ser vista também como uma atividade 
do leitor – construtor do sentido – e não apenas do escritor”. Ao 
inserir “o mistério da estrela” no título, foi realizada uma análi-
se de ambas as obras (filme e livro) buscando traduzir o sentido 
para o público português e manter o sentido das obras.

Cartaz de divulgação

Escolhemos frisar o cartaz de divulgação do filme, por conter 
elementos importantes e representativos da transposição do li-
vro para o filme. Um dos cartazes divulgados traz os persona-
gens da história e alguns elementos essenciais à narrativa:
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Figura 1 - Stardust Pôster de divulgação

No cartaz, temos como destaque de fundo os dois atores re-
nomados presentes no filme: Robert deNiro e Michelle Pfeiffer, 
como forma de chamar a atenção do espectador. Cores são defini-
das por Santaella como quase-signos, uma vez que são “uma qua-
lidade que funciona como signo” (2002, p.12). A autora faz essa 
definição, uma vez que a cor em si, pode remeter à uma sequência 
de associações, como o azul em um quadro podem ser associadas 
com o céu ou o mar. As cores no cartaz, funcionam como quase-
-signos uma vez que, o fundo do cartaz traz um azul forte e claro, 
remetendo à ideia de um céu com a lua cheia e grandes estrelas 
no fundo. Como título, as letras estão em uma forte cor dourada, 
funcionando com um símbolo da imagem da estrela. Apesar de 
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não conseguirmos ver exatamente o formato de uma estrela ao 
olho nu, podemos ver seu brilho intenso e contínuo.

Destarte, ao escolher a cor dourada para as fontes, logo asso-
ciamos com o brilho de uma estrela. Outro fator que influencia 
essa associação é a cauda do que parece ser uma estrela cadente 
passando pelo título. Ao considerar as imagens, as classificamos 
em índice, uma vez que sua definição, segundo Alves (2013, p. 
135), é a associação do objeto por proximidade, como por exem-
plo, fumaça e fogo, e é dessa forma que as formas funcionam no 
pôster do filme.

A estrela – Yvonne

É senso comum, ao pensarmos na imagem de uma estrela, 
vir à mente uma imagem com 5 pontas, semelhante à seguinte:

Figura 2: Estrela

Tal imagem, segundo a teoria de Pierce, pode ser considerada 
como um ícone e símbolo. O ícone é aquele cuja significação de-
pende unicamente da semelhança física com seu objeto, assim 
definido por Alves (2013, p.135). A imagem geométrica foi deno-
minada de estrela com base na visão a olho nu das estrelas no 
céu, com as luzes sendo emitidas, em distintas direções. Dessa 
forma, ao se pensar no desenho de uma estrela, a imagem mais 
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comum que se é associada é a imagem aqui apresentada, como 
se as estrelas reais do universo emitissem sua luz no formato da 
figura geométrica de cinco pontas. No entanto, apesar da exis-
tência de estrelas, seu formato exato é indefinido e, na realida-
de, a aceitação desse formato como signo de uma estrela se deu 
por convenção. Como a imagem representativa foi definida por 
pacto coletivo, podemos classificá-la como símbolo, uma vez 
que a definição deste é o objeto definido por “associações por 
ideias gerais, mantida por uma regra” social (Alves, 2013, p.135).

No livro e no filme, a estrela vai ganhar um novo signo icô-
nico, que é a personagem Yvaine/Yvone. Yvaine não é descrita 
fisicamente, no livro, mas no filme a atriz escolhida possui um 
longo cabelo loiro e liso, remetendo ao brilho prateado da estre-
la. Para complementar, o vestido que a atriz usa é longo, de uma 
cor prateada espelhada, e assim que a câmera centra na perso-
nagem, associamos a mesma com a estrela caída. Yvone passa a 
ser, assim, um ícone de estrela durante o filme.

Figura 3. A queda da estrela
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É interessante notar que todas as características citadas em 
conjunto fazem com que o espectador associe a figura de Yvone 
a uma estrela. Para facilitar essa associação, o cineasta utiliza 
do conjunto de signos definidos por Alves (2013, p. 137) como 
híbridos (imagem, som, palavra...) para construir Yvone como 
ícone de uma estrela: primeiramente, o céu escuro cheio de es-
trelas, e logo a imagem de uma estrela sendo atingida e seu cla-
rão por onde passa; em planos abertos, a velocidade aumenta, 
assim como o ritmo da música de fundo.

 Figura 4. A estrela

Temos, então, a floresta destruída, uma grande cratera e no 
seu centro uma forte luz que diminui à medida que a câmera se 
aproxima, revelando a imagem de Yvone. Som, imagem, plano 
e posição da câmera trabalham em conjunto para ressignificar a 
queda da estrela.
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Contraste entre as obras

Apesar de a narrativa de ambas as obras serem semelhan-
tes, as duas possuem algumas diferenças importantes a serem 
mencionadas. Os tópicos que mencionaremos doravante têm 
essa natureza dominantemente contrastiva, ao compararmos 
os dois sistemas. A transposição semiótica recria a narrativa es-
crita em outra produção que utiliza recursos mais elaborados, 
denominados de signos híbridos por Alves (2013, p.134). Quan-
do uma produção cinematográfica propõe a adaptação literária, 
são vários os fatores a serem considerados. Não apenas a produ-
ção e o conteúdo da obra em si, mas o tipo de público que será 
alcançado. Dessa forma, as mudanças de transposição interse-
miótica nessa obra levam em consideração, além dos recursos 
de narrativa e do cinema, o público alvo que será atingido e os 
resultados obtidos. Portanto, temos algumas alterações resul-
tantes dessa visão. Os nomes dos personagens é uma dessas al-
terações na narrativa escrita. São nomes difíceis e diferentes, 
no texto literário. Colocando um nome mais simples, o diretor 
visa cativar a memória do espectador, principalmente por se-
rem os protagonistas. Yvaine, no filme ficou Yvone e Tristran 
perde um “r” e fica Tristan.

Fantasmas

Durante o livro, o personagem principal Tristran sente a pre-
sença de fantasmas, no entanto não chega a vê-los diretamente, 
e eles também não possuem papel de importância na narrativa 
escrita. Para o filme, os irmãos herdeiros são adicionados no 
longametragem como fantasmas que acompanham toda a jor-
nada e comentam os fatos:
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Esquisito, observou Tristran quando subiu 
até o banco do cocheiro, mas, na primeira vez 
que olhou de relance para o interior da carrua-
gem, imaginou ter visto cinco senhores desco-
rados, todos em trajes cinzentos, olhando com 
tristeza para ele ali fora. Mas da vez seguinte 
que olhou não havia absolutamente ninguém ali. 
(Stardust, p.96)

Figura 6 Fantasmas

A inserção desses personagens é primeiramente considera-
da como símbolo, uma vez que a existência de fantasmas não é 
consenso científico mas, por convenção, o aspecto transparen-
te e a prevalência da última imagem, na ocasião da morte, foi 
estabelecido como socialmente aceitável para a imagem de um 
fantasma. Se tal for a imagem de um fantasma, temos, no filme, 
uma representação icônica. Interessantemente, temos os per-
sonagens fantasmagóricos dando comicidade à trama, levando 
o espectador a se divertir durante o filme, tornando a experiên-
cia mais agradável e contribuindo para que o filme se torne mais 
rentável. Temos também uma importante ferramenta cinema-
tográfica, que é a criação dos hologramas. A existência ou não 
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de fantasmas é ainda um grande debate para à humanidade, no 
entanto a definição dos mesmos na crença popular é exatamen-
te como representada no filme: um ser transparente de aparên-
cia semelhante à do momento de morte.

Para a criação de tal imagem, foram usados signos cinemato-
gráficos, definidos por Diniz (1999, p. 30) como todos os recursos 
utilizados pela cinematografia para recriar a obra narrada. No-
tamos na imagem, que recursos de C.G.I (Computer graphic ima-
gery)19 foram utilizados para que a imagem dos fantasmas ficasse 
transparente. Também temos a maquiagem, que cria os aspectos 
dos fantasmas nos respectivos momentos de suas mortes.

Romance

Durante toda a narrativa literária, Tristran e Yvaine acabam 
entrando em conflito por possuírem opiniões e personalidades 
diferentes. Em diversos momentos, ambos ofendem um ao ou-
tro verbalmente, no entanto acabam desenvolvendo um relacio-
namento amoroso, mas este não é o foco principal da narrativa. 
Nota-se essa diferença nos dois sistemas. Por exemplo, a parte 
em que Yvone se declara para Tristran não aparece no livro, mas 
no filme temos a seguinte fala:

Lembras-te quando disse que nada sabia so-
bre o amor? Não era verdade. Sei bastante so-
bre o amor. Vi-o, ao longo dos séculos, e foi a 
única coisa que fez com que olhar o vosso mun-
do fosse tolerável. Todas as guerras. Sofrimen-
to, mentiras, ódio... fizeram-me querer virar as 

19  Imagem gerada por computador.
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costas e não olhar para baixo nunca mais. Mas 
quando vejo a forma como a humanidade ama... 
podemos procurar por todo o universo, que não 
encontraremos nada de mais belo. Sim, sei que o 
amor é incondicional. Mas também sei que pode 
ser imprevisível, inesperado, incontrolável, in-
suportável e estranhamente fácil de confundir 
com ódio, e... o que estou a tentar dizer, Tristan, 
é... creio que te amo. É isto o amor? Nunca ima-
ginei que pudesse senti-lo eu mesma. O meu co-
ração... sinto que o meu peito mal pode contê-lo. 
Como se estivesse a tentar escapar, por já não 
me pertencer. Pertence a ti. Se o quiseres, não 
desejarei nada em troca, não desejarei presentes, 
nem demonstrações de devoção. Nada a não ser 
saber que também me amas. Só o teu coração em 
troca do meu. (Yvaine)

Conclui-se que o filme deu um enfoque maior – talvez pela 
questão comercial, ou pela tentativa de envolver o espectador 
na trama – no romance entre Tristan e Yvone. Não se sabe ao 
certo as intenções do cineasta, mas podem ter sido motivadas 
pelo que é mais simbólico da humanidade: o amor.

Conclusão

Neste trabalho, buscamos investigar a relação intersemiótica 
entre o romance O mistério da estrela – Stardust, de Neil Gaiman 
(1999) e sua adaptação cinematográfica, dirigida por Matthew 
Vaughn (2007), utilizando como base os estudos de Charles 
Pierce, sobre a Semiótica. Para tanto, utilizamos os estudos de 
Peirce sobre a semiótica como base teórica: estudamos a estética 
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literária de Neil Gaiman; e realizamos a comparação intersemió-
tica dos sistemas literário e cinematográfico escolhidos.

É evidente a necessidade de um estudo maior sobre a relação 
entre duas artes que utilizam de recursos tão diferentes e pre-
servem a singularidade de cada linguagem. Com a popularidade 
de adaptações cinematográficas, a comparação não científica 
buscando analisar que obra é melhor tem se tornado muito po-
pular. No entanto, buscamos com a teoria peirceana respeitar 
ambas as obras e entender como uma linguagem se transpõe em 
outra. É evidente a necessidade de mais estudos na área, uma 
vez que a teoria de Peirce tem sido só há pouco mais explorada 
no meio acadêmico.

Além da interpretação de recursos e intenção do cineasta, 
é importante ressaltar que, ao transpor uma obra, outros 
fatores são levados em consideração, como os resultados 
comerciais, público atingido, visão de público sob os atores 
escolhidos, etc. e tais fatores são essenciais para as modifi-
cações na obra. Concluímos que a adaptação de uma obra ci-
nematográfica é uma segunda obra, e as modificações podem 
acrescentar à narrativa ou mudar seu viés, deixando-a mais 
divertida, dramática ou acessível, de acordo com o público e 
efeito desejados.
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ABSTRACT 

The wide success of the Swedish written work Milllennium: 
the girl with the dragon tattoo influenced the appearance of the 
homonym motion picture, directed by David Fincher. This pa-
per analyzes three signs that can be found in both works and are 
important to the construction of the stories. The signs in the 
literary system are analyzed according to Peirce’s theory, that 
is also used as the theoretical assumption for our investigation 
of the ways in which the intersemiotic transposition from the 
book to the movie was done.

RESUMO

O vasto sucesso da obra sueca Millennium: os homens que 
não amavam as mulheres influenciou o surgimento da obra 
cinematográfica homônima, dirigida por David Fincher. Este 
trabalho analisa três signos que se encontram em ambas as 
obras, se fazendo importantes para a construção das histórias. 
Os signos no sistema literário são analisados de acordo com a 
teoria de Peirce, também utilizada como pressuposto teórico 
para nossa verificação de como se deu a transposição interse-
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miótica do livro para o filme.

PALAVRAS-CHAVE: transposição intersemiótica; literatura; 
cinema; Millennium.

Introdução

Neste trabalho, fizemos um estudo intersemiótico do livro 
que abre a trilogia Millennium, intitulado Os homens que não ama-
vam as mulheres e a sua adaptação cinematográfica hollywoodia-
na, dirigida por David Fincher e lançada em 2011. O romance 
(em sueco: Män som hatar kvinnor), escrito por Stieg Larsson, 
foi publicado postumamente em 2005 pela editora Norstedts na 
Suécia, país de origem do autor. Além disso, o livro entrou para 
a lista de Best Sellers do New York Times na sua estreia, ven-
dendo mais de quinze milhões de cópias só nos Estados Unidos.

Os homens que não amavam as mulheres conta a história de 
Mikail Blomkvist, um jornalista recém acusado de difamação 
contra uma das personalidades mais influentes da Suécia. Ele é 
chamado, porém, antes de cumprir a pena, para investigar um 
caso de desaparecimento ocorrido há muitas décadas de uma 
garota chamada Harriet Vanger.

Da obra literária, três signos foram escolhidos e postos sob 
análise, neste trabalho, para que fossem observados à luz da te-
oria de Charles Sanders Peirce. Depois de analisados de acordo 
com a primeiridade, secundidade e terceiridade, comentamos 
sobre a importância deles para o enredo e observamos o modo 
como o cineasta David Fincher transpôs esses signos para o filme.
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Fundamentação Teórica

Cinema e literatura, apesar de serem formas de arte distin-
tas, podem ser relacionados sob certo ponto de vista. De acordo 
com Ferreira (2006), o ponto de convergência se dá na possi-
bilidade do cinema de contar histórias, como faz grande parte 
da literatura, apesar de usar diferentes ferramentas. Ainda se-
gundo a mesma autora (2006), o cinema “alicerçou sua lingua-
gem a partir da constituição literária” (FERREIRA, p.2), sendo 
que a forte presença narrativa, os elementos textuais, ficcionais, 
entre outros aspectos presentes na linguagem cinematográfica 
marcam a notoriedade da literatura na sua construção.

Tendo em vista esses dois tipos de arte, podemos propor 
uma análise da tradução semiótica entre duas obras que fo-
ram reproduzidas tanto pelo meio literário quanto pelo cine-
matográfico. Segundo Plaza (2003), a tradução semiótica se 
dá pelo uso material dos veículos de comunicação e de que a 
“[n]ossa visão diz mais respeito às transmutações intersígni-
cas do que exclusivamente à passagem de signos linguísticos 
para não-linguísticos. (PLAZA, 2003, p. 67). Portanto, esse 
tipo de tradução não se dá somente pela adaptação cinema-
tográfica de uma obra que primeiramente era apenas escrita, 
mas também pelas chamadas “transmutações intersígnicas” 
que ocorrem nessa transição.

Ramon (2004) chama a atenção para os muitos desenten-
dimentos que opõem filmes e livros, “sendo frequente que a 
literatura se ache semioticamente traída ou empobrecida por 
aqueles, que por sua vez a podem acusar de incapacidade para 
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responder aos exigentes desafios técnico-funcionais lançados 
pelo cinema” (RAMON, 2004, p. 1). Quando uma obra literária 
se torna uma obra cinematográfica, nada mais natural do que 
a segunda não ser completamente igual à primeira. Muito fre-
quentemente, inclusive, os filmes tendem a se distanciar da his-
tória original. A autora (2004) comenta, então, acerca dos fenô-
menos responsáveis por isso: a reprodução e a transformação.

O conceito de reprodução, segundo Ramon (2004), seria uma 
“tradução literal”, sendo função do realizador que seja equi-
valente aquilo que se filma a aquilo que se leu no livro. Já no 
segundo caso, seriam os elementos que divergem ou que são 
alterados, em maior ou menor grau, na adaptação cinematográ-
fica em relação ao que está escrito na obra. Quando esse novo 
“ângulo” é exibido aos espectadores que se depararam com uma 
nova obra, eles apreendem interpretantes diferentes e impres-
sões distintas. Esta observação foi feita e estudada principal-
mente por Charles Sanders Peirce, um dos maiores contribui-
dores para o estudo da semiótica.

Nöth (1998) diz que comenta que o “ponto de partida da te-
oria Peirceana dos signos é o axioma de que as cognições, as 
ideias e até o homem são essencialmente entidades semióticas.” 
(NÖTH, 1998, p. 61) Isso significa, como o próprio autor (1998) 
diz mais adiante, que as ideias são essencialmente entidades se-
mióticas, fazendo com que cada ideia se refira a outras ideias e 
objetos no mundo.

Mais à frente no mesmo livro, Nöth (1998) enfoca as “três 
categorias universais” nas quais Peirce dividiu o processo de 
formação dos signos, reduzindo radicalmente as de Platão e 
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as de Kant, as quais denominou de Primeiridade, Secundidade 
e Terceiridade. A Primeiridade, segundo Santaella (1983), “é 
a categoria que dá à experiência sua qualidade distintiva, seu 
frescor, originalidade irrepetível e liberdade.” (p. 11). A Secun-
didade, segundo a mesma autora (1983), “é aquilo que dá à ex-
periência seu caráter factual, de luta e confronto. ” E, finalmen-
te, é a Terceiridade que “aproxima um primeiro e um segundo 
numa síntese intelectual” (SANTAELLA, 1983, p. 11). A ênfase 
deste estudo é nesta última, responsável pela criação do inter-
pretante: o outro signo, gerado pelo signo literário primeiro, na 
mente do cineasta, neste caso específico.

Dessa forma, podemos ver a relação entre o cinema e a lite-
ratura, e também como eles podem ser comparados, levando 
em conta, principalmente, os elementos da tricotomia básica 
de Peirce (primeiridade, secundidade e terceiridade) e alguns 
elementos de outras teorias que concernem à semiótica, como 
os construtos de reprodução e transformação.

A estética literária de Stieg Larsson

Stieg Larsson foi um jornalista e escritor que nasceu na pro-
víncia de Västerbotten, na Suécia, em 1954. Tendo trabalhado a 
maior parte da sua vida como jornalista, escreveu apenas três 
obras que foram publicadas postumamente: a Trilogia Millen-
nium, da qual “Os homens que não amavam as mulheres” é o 
primeiro volume. Dessa forma, a estética literária de Larsson 
que poderá ser analisada é a da trilogia em questão. Ele era apai-
xonado por ficção científica desde criança, gênero que escrevia 
como amador e mais tarde tomou gosto também por histórias 
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de investigação, que é o foco do enredo da trilogia Millennium. A 
obra, no entanto, não se resume a isso. O autor Horst (2014), na 
busca do segredo do Noir Nórdico, afirma que os leitores sen-
tem uma fascinação pelo que chamam de

‘melancolia nórdica’, inventada pela escuri-
dão invernal, sol da meia-noite e imensas e de-
soladas paisagens. Os taciturnos, levemente não 
comunicativos heróis nórdicos têm uma aura es-
cura particular; eles são lobos solitários vivendo 
em uma estéril, fria parte do mundo, constante-
mente embarcados em uma intransigente perse-
guição de verdade e clareza. Além do mais, toda a 
ideia de paraíso perdido é um traço proeminente 
do crime nórdico: a eficiente sociedade social 
democrata atacada por dentro pela violência, 
corrupção e homicídio.”20 (HORST, 2014, p.1/2 
Tradução nossa)

A obra de Larsson traz essa obscuridade, característica do 
noir nórdico na narrativa, com dois personagens principais so-
litários, um cenário congelante e também a batalha contra nada 
menos que os três citados: violência, corrupção e homicídio, to-
dos abordados na obra. Em relação à corrupção, a obra de Lar-
sson pode ser lida de uma forma política, um assunto que pesa 
consideravelmente no livro, refletindo a realidade do autor, que 
foi um dos fundadores da revista sueca Expo, e se identifica-

20 ‘Nordic melancholy’, concocted from winter darkness, midnight sun, and immense, 
desolate landscapes. The taciturn, slightly uncommunicative Nordic crime heroes have a 
particular dark aura; they are lone wolves living in a barren, cold part of the world, cons-
tantly embarked on an uncompromising pursuit of truth and clarity. What’s more, the 
entire idea of paradise lost is a prominent feature of Nordic crime: the social-democratic, 
efficient society attacked from within by violence, corruption and homicide.
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va com a extrema esquerda. Segundo o Swedish Institute (2012), 
Steve Murray, responsável pela tradução dos livros para o in-
glês, diz que é exatamente esse tom político e moral do livro 
que atrai os leitores. Além disso, o instituto (2012) também 
comenta uma diferença entre as ficções de crimes não-suecas 
e suecas. Em ficções criminais não-suecas, geralmente os anta-
gonistas são algumas poucas pessoas isoladas da sociedade. Os 
antagonistas de Larsson, por outro lado, são a própria personi-
ficação do que há de mau na sociedade.

Podemos, portanto, ter um panorama geral dos assuntos 
abordados na obra, de quem foi Stieg Larsson e de como ele 
constrói essa trama, refletindo sua visão de mundo em sua es-
crita. O Swedish Institute (2012) afirma que a trilogia Millen-
nium é uma obra que fala sobre com o que qualquer pessoa, não 
importa onde esteja, pode se identificar: corrupção, abuso de 
poder e injustiça.

O estilo cinematográfico de David Fincher

David Fincher é um premiado diretor estadunidense que 
nasceu em Denver, Colorado, no ano de 1962. Começou o tra-
balho de diretor dirigindo videoclipes e propagandas, e teve sua 
estreia como diretor com o filme Alien 3 em 1992. Em 1995, obte-
ve seu primeiro grande sucesso com o longa Se7en. Desde então 
dirigiu vários filmes que ficaram marcados e o destacaram em 
Hollywood como “Clube da Luta” (1999), “O Curioso Caso de 
Benjamin Button” (2008), “Os homens que não amavam as mu-
lheres” (2011), “Garota Exemplar (2014), entre outros.

De acordo com Perno (2014), há cinco marcas registradas 



428

de Fincher em seus filmes, a começar pelo estilo visual único 
em que a iluminação escura é combinada com uma sobrepo-
sição de cores e filtros. O autor (2014) diz, inicialmente, que 
a paleta de cores em seus filmes são muito similares, e que 
geralmente são preto e alguma outra cor, carregando sempre 
algum simbolismo. A segunda marca registrada seria o fato 
de o diretor gostar de encobrir o rosto de seus personagens 
em sombras a fim de que não saibamos quem é. Esse é um 
elemento típico em filmes de mistério, uma vez que isso per-
mite esconder dos telespectadores detalhes considerados 
importantes, fazendo com que o mistério se prolongue. Os 
outros três seriam o movimento da câmera, a fim de poder 
capturar a cena adequadamente; a inclusão de uma imagem 
de quadro único nos filmes e também o fato de o cineasta 
gostar de pressionar os limites com filmes controversos e 
muitas vezes polêmicos. 

A obra cinematográfica

Millennium: Os homens que não amavam as mulheres foi lan-
çado em 2011, dirigido por David Fincher. É um filme catego-
rizado como suspense e policial, se tratando de uma história 
de investigação de assassinato. O ritmo do filme é dinâmico, 
apesar da duração de 158 minutos, trazendo constantemente 
novos fatos e prendendo o espectador na tela. David Fincher 
gosta de filmes controversos, como afirma Perno (2014), e o 
filme em questão pode ser afirmado como tal, contendo for-
tes cenas de abusos sexuais.

Ambientado na Suécia, e tendo sido filmado em sua maioria 
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em localidades como Suécia e Suíça, quase todo o filme exibe 
um cenário gelado; neve, vento e ambientes escuros são pre-
dominantes durante o longa. As cores predominantes, de acor-
do com Perno (2014), são preto e azul gelo. Todo o cenário 
gelado e as cores contribuem para a sensação e o aumento do 
suspense. Fincher normalmente usa filmagens panorâmicas 
para mostrar o cenário e plano próximo quando foca no que as 
personagens estão falando.

O filme conta com dois personagens principais, Mikail 
Blomkvist e Lisbeth Salander, interpretados por Daniel Craig e 
Rooney Mara, respectivamente. Mikail Blomkvist é um solitário 
jornalista, que acabou sendo julgado culpado em um caso de di-
famação contra um grande nome da economia sueca. No entan-
to, determinado a desmascarar o empresário corrupto, aceita a 
investigação que parece não ter solução em troca de provas da 
corrupção. Nas primeiras cenas em que Mikail aparece, ele está 
visivelmente cansado e humilhado pelo julgamento que acabou 
de acontecer. Esses fatos levam o telespectador a reagir com 
simpatia em relação ao personagem de Mikail.

Quanto à Lisbeth Salander, pode-se afirmar que é uma per-
sonagem de composição muito peculiar. Dragan Armanskij, seu 
empregador a descreve no filme: “Ela é diferente.” e quando 
Dirch Frode, seu cliente, pergunta “De que forma?” ele res-
ponde “De todas as formas.”21 (OS HOMENS..., 2011, tradução 
nossa) Lisbeth Salander é a melhor investigadora da empresa 
Milton Security mas, apesar disso, é observada por um tutor por 
ser considerada mentalmente incapaz. Sua aparência é bem pe-

21 “She’s different.” “In what way?” “In every way”
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culiar, podendo até ser considerada bizarra: a personagem veste 
sempre preto, tem um estilo de cabelo muito diferente, possui 
muitos piercings, sobrancelhas descoloridas e muitas tatua-
gens, uma delas sendo um dragão que preenche o comprimento 
de suas costas. Seu comportamento também tem traços pecu-
liares: ela é uma pessoa calada, na maioria das vezes, antissocial 
e não aparenta ter ninguém como família. Ela também possui 
memória fotográfica e é extremamente inteligente.

Um dos grandes temas do filme é a corrupção, que é o que, 
incialmente, motiva o personagem principal a aceitar a inves-
tigação do assassinato de Harriet Vanger, sobrinha de Henrik 
Vanger; e o motivo de sua condenação no início do filme. Quan-
do a trama do filme se concentra na investigação, no entanto, o 
tema muda e o filme foca no assassinato em série de mulheres 
na Suécia. A influência para esses crimes são alguns versículos 
do Levítico, que falam dos perversos castigos para mulheres em 
diversas situações consideradas hereges. Além dos assassinatos 
brutais que vão se revelando, ocorre uma violência contra a pró-
pria personagem principal do filme: Lisbeth Salander.

A obra literária

A obra literária Millennium: Os homens que não amavam as 
mulheres (doravante Millennium) foi lançada postumamente em 
2005, escrita por Stieg Larsson. É um romance criminal, mais 
especificamente se encaixando na categoria do Noir nórdico. 
É escrito em terceira pessoa, alternando entre narrar o que se 
passa com os dois personagens principais, Mikail Blomkvist e 
Lisbeth Salander. A história tem um ritmo lento, sendo muito 
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bem construída através de capítulos detalhados e acontecimen-
tos bem pensados e escritos.

Ambientado na Suécia, a descrição traz uma paisagem con-
gelada que podemos ver através de trechos do livro. Vemos um 
pouco desse cenário quando o autor descreve a chegada de Mi-
kail Blomkvist em Hedestead, local onde se passa maior par-
te da narração. Ele descreve: “[d]urante a noite houvera fortes 
precipitações de neve”, “o ar estava gelado”, “suas roupas não 
estavam adequadas ao inverno rigoroso de Norrland” e “fez o 
carro avançar por trilhas congeladas” (p.77/78). Os signos que 
descrevem essa paisagem refletem todo o tom do livro de deso-
lação, sendo uma característica do noir nórdico, que se reflete 
também em ambas as personalidades de Blomkvist e Salander.
Os personagens principais se identificam fortemente com os tí-
picos personagens taciturnos e não comunicativos do noir nór-
dico descritos por Horst (2014). Os dois personagens principais 
são solitários, que investigam crimes perversos e tentam des-
mascarar um grande esquema de corrupção.

Mikail Blomkvist é um “jornalista muito talentoso” (Millen-
nium, 2009, p.53) de 43 anos e “o que o tornou famoso foi sua 
atuação como investigador político e econômico.” (Millennium, 
2009, p.54) É co-fundador da revista Millennium que é tida como 
“uma revista de crítica à sociedade”. Mikail é descrito por Lis-
beth como uma pessoa que “insiste em se apresentar como um 
sólido guardião da moral no mundo das empresas”, o que é justa-
mente o que o faz ser condenado por difamação após tentar, sem 
sucesso, denunciar uma grande empresa sueca. Esse escândalo 
o leva a crer que ele está “morto do ponto de vista da mídia.” 
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Mikail encontra-se, dessa forma, “tristonho e resignado” (Mil-
lennium, 2009, p. 62) depois de tamanha humilhação pública.

É descrente da situação da Suécia em relação à corrupção e 
acredita firmemente que não haja um único diretor de banco ou 
dono de empresa célebre que não seja também “um escroque” 
(Millennium, 2009, p. 66). Ele afirma que “não é um desinteres-
sado de política”, mas encara “os ismos políticos com a maior 
desconfiança”. Ele acreditava que “a missão do jornalista eco-
nômico era investigar e desmascarar os tubarões financeiros 
capazes de crises de juros e de especular com o dinheiro do 
pequeno contador” e também “investigar os donos de empresa 
com o mesmo zelo implacável que os jornalistas políticos vi-
giam o menor passo em falso de ministros e parlamentares. ” 
(Millennium, 2009, p. 66) Todas essas descrições dão vida a esse 
personagem e contribuem para a sua imagem de “perdedor”, 
ao mesmo tempo nos convencendo de que ele é o mocinho da 
história. O autor usa isso como um meio de fazer com que os 
leitores sintam empatia pelo personagem.

Lisbeth Salander, por sua vez, tem, como no filme, uma 
aparência bastante peculiar e, apesar de ter 24 anos, ainda 
possui um tutor por ser considerada incapaz. Ela aparenta ser 
uma pessoa antissocial e obscura, mas, apesar disso, seu che-
fe, Armanskij, diz que ela é sem dúvida a sua “melhor investi-
gadora” (Millennium, 2009, p. 52). De fato, ao longo da histó-
ria, Lisbeth se mostra excelente no que faz; muito bem capaz 
de tomar decisões e tomar conta de si mesma, ao contrário do 
que seu tutor acredita. O autor usa essas características para 
se referir a ela a fim de mostrar a injustiça por que ela passa e 
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a força que ela possui para combater tudo isso sozinha.

Violência, corrupção e homicídio, como citados por Horst 
(2014), são os três grandes temas do livro. Enquanto o esquema 
da corrupção é encontrado no início e no final da obra, e é o que 
Mikail tenta combater no início, a violência contra a mulher é 
encontrada em citações ao longo de partes do livro, por meio de 
estatísticas que mostram dados da Suécia: “Na Suécia, 18% das 
mulheres foram ameaçadas por um homem pelo menos uma 
vez na vida”; “46% das mulheres sofreram violência de um ho-
mem”; “13% das mulheres foram vítimas de violências sexuais 
cometidas fora de uma relação sexual”; 92% das mulheres que 
sofreram violências sexuais após uma agressão não apresenta-
ram queixa à polícia. ” Larsson (2009) faz o uso dessas notas 
para que seus leitores tomem conhecimento da situação das 
mulheres na Suécia, já que é o principal tema que será tratado 
ao longo do livro.

Análise intersemiótica

Segundo Ferreira (2006), a tradução intersemiótica de uma 
obra “consiste na criação de uma outra obra, ou seja, de uma 
transcriação.” (p.4) Dessa forma, essa mesma transcriação de 
um texto para o outro tem uma diferença no resultado, devido à 
diferença das linguagens que são utilizadas e da leitura da pes-
soa que está sendo responsável pelo processo.

Tendo em vista as transformações de linguagens que a transpo-
sição intersemiótica inclui, faremos a análise de três signos que fo-
ram intersemioticamente transpostos da obra literária para a obra 
cinematográfica de Millennium, analisando tais transformações.
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Os três signos que serão analisados são: uma flor que Henrik 
Vanger recebe todo ano em seu aniversário, a personagem Lis-
beth Salander, e a foto de Harriet, que ajuda o protagonista das 
obras a desvendar o mistério que se prolonga há mais de quatro 
décadas. Todos os signos citados aparecem em ambas as obras, 
literária e cinematográfica.

Na obra literária

A flor

A primeiridade, primeira categoria da tricotomia básica de 
Peirce, consiste no sentimento imediato e presente das coisas. 
A primeiridade do signo em questão, dessa forma, são as carac-
terísticas físicas do presente recebido. Na obra literária, o signo 
é descrito como de cor “branca”, “com cerca de dez centíme-
tros” e “de beleza caprichosa” (Millennium, 2009, p.8), essas ca-
racterísticas dão a esse signo sua “qualidade distintiva”, como 
propõe Santaella (1983, p.11).

A secundidade é “aquilo que dá à experiência seu caráter 
factual” (SANTAELLA, 1983, p. 11), a matéria que encarna a 
qualidade. Nesse caso, portanto, o que encarna o “branco”, 
“com cerca de dez centímetros” e “de beleza caprichosa” é 
a “Leptospermun rubinette (Myrtaceae). Uma planta de mato, 
[...] com folhas pequenas que lembram as da urze, e uma 
flor branca de dois centímetros com cinco pétalas” (p.8) em 
“uma pessas molduras baratas do tipo faça-você- mesmo” 
(p.7). Os detalhes citados são onde se encarnam as qualida-
des vistas na primeiridade.
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O que aproxima, no entanto, “um primeiro de um segun-
do em uma síntese intelectual” (SANTAELLA, 1983, p.11) é 
a terceiridade. É o sentimento, o que conecta o primeiro ao  
segundo. Ela é descrita como uma flor que “não passava de 
mais um número na série de flores inexplicáveis que chega-
vam todos os anos [...] no dia 1º de novembro” (Millennium, 
2009, p.9) e “raríssima na Escandinávia”. (Millennium, 2009, 
p.8) O sentimento que ele causa em ambos os envolvidos, 
Henrik Vanger, tio de Harriet Vanger, que é quem recebe as 
flores; e o inspetor, que foi responsável pela investigação do 
caso do desaparecimento de Harriet são descritos: O inspe-
tor “não estava nada satisfeito”, para ele “ o caso das flores 
secas era um espinho que continuava encravado – o inquérito 
frustrante, jamais resolvido, ao qual indiscutivelmente dedi-
cara mais tempo.” (Millennium, 2009, p.10) Já Henrik Vanger: 
“[d]e repente, de forma inesperada, ele começou a chorar.” 
(Millennium, 2009, p.11) Logo depois, Vanger explica que em 
todo aniversário esse era o presente de Harriet para ele. “Era 
uma tradição” (Millennium, 2009, p.110), mas “em 1996 ela 
desapareceu e a tradição foi interrompida”. Um ano após o 
acontecimento, no entanto, ele recebeu uma flor novamente 
no seu aniversário, e todo ano desde então; fazendo a seguin-
te dedução: “É dirigido contra mim, como se o assassino qui-
sesse me torturar. [...] todos sabiam que Harriet e eu tínha-
mos uma relação especial e que eu a considerava como filha.” 
(Millennium, 2009, p. 111) Para Henrik Vanger, portanto, as 
flores são enviadas pelo assassino de Harriet, que sabia da 
relação entre os dois.
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Assim, as flores podem ser consideradas o grande símbolo 
de mistério do filme, pois elas indicam que o assassino que agiu 
tantos anos atrás existe de fato. Isso leva o personagem e o lei-
tor a questionarem vários aspectos e a tentarem entender quem 
é e qual o intento do assassino. Além disso, as flores são o movi-
mento inicial de todo o percurso da ação.

Lisbeth Salander

Na obra literária, Lisbeth Salander é “pálida”, de uma magre-
za anoréxica, com cabelos quase raspados e piercings no nariz 
e nas sobrancelhas” com uma “tatuagem de uma vespa” e ou-
tra “representando um dragão” (Millennium, 2009, p.42) e além 
disso, “possuía um dom único” (Millennium, 2009, p 40).

Essas qualidades tomam forma em uma “jovem”, que “tingi-
ra os cabelos de preto” e “nascera magra, com uma ossatura fina 
que indicava um aspecto frágil e delicado de menina, com mãos 
pequenas, tornozelos estreitos e seios que mal despontavam 
sob as roupas. Tinha vinte e quatro anos, mas parecia ter cator-
ze.” Ela “tinha os movimentos rápidos e aracnídeos, e quando 
trabalhava no computador seus dedos voavam excitados sobre 
as teclas.” (Millennium, 2009, p.42)

Lisbeth Salander é assim apresentada aos leitores. Juntan-
do uma informação à outra, temos a garota que é “o próprio 
sinônimo de perturbação” podendo mudar “drasticamente de 
humor” e de uma atitude que “não encorajava confidências nem 
amizade”. É uma moça que escuta como devem ser feitas as 
coisas, mas que realiza a missão “totalmente à sua maneira.” 
(Millennium, 2009, p. 42) Ela se mostra, ao longo do livro, uma 
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garota extremamente inteligente, capaz de cuidar de si mesma, 
independente e forte; o que se contrasta com a fragilidade de 
sua constituição física.

Lisbeth, dessa forma, traz para nós uma imagem bizarra, que 
simboliza uma garota cheia de problemas, mas inteligente e for-
te o suficiente o bastante para lutar contra eles o tanto quanto 
possível. Essa personalidade, suas habilidades e a sua força de 
vontade são a chave para ajudar Mikail a desvendar quem é o 
responsável pelos brutais assassinatos.

A foto de Harriet

A foto que mostra a reação de Harriet, a garota desaparecida, 
a algo que ela achou estranho durante um desfile que acontecia 
na cidade, no dia do seu desaparecimento é um signo essencial 
para o desenvolvimento e para a resolução do mistério da obra. 
Assim sendo, as características da foto mostram o que aconte-
cia no momento:

Harriet estava na calçada [...] e, ao redor, pelo 
menos uns cem outros habitantes de Hedestead. 
[...] Harriet Vanger olhava para o lado [...], [s]eu 
olhar parecia fixo em alguma coisa do outro lado 
da rua, mas que não aparecia no canto inferior 
à esquerda da foto. Ela parecia estar com medo. 
(LARSSON, 2009, p.272)

A primeiridade do signo, portanto, mostra tudo o que acon-
tecia no desfile naquele momento e o detalhe crucial do senti-
mento de Harriet Vanger naquela situação. Para entender me-
lhor, no entanto, precisamos entender aonde essas qualidades 
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se materializam. “Tratava-se da primeira foto do álbum. A úl-
tima de Harriet, tirada na rua da Estação e Hedestead naquele 
dia funesto, quando ela assistia ao desfile da Festa das Crianças. 
A foto destoava no álbum”, porque era a única entre as cento e 
oitenta que “não mostrava o acidente na ponte”. (Millennium, 
2009, p.272)

Isso faz o protagonista chegar a novas conclusões, pois “to-
dos os que refletiam sobre o desaparecimento de Harriet ha-
viam se concentrado nos acontecimentos da ilha” e o próprio 
inspetor “escrevera que não conseguia afastar a suspeita de que 
havia uma ligação entre o acidente e o desaparecimento de Har-
riet. De repente, Mikail se convenceu de que isso era inteira-
mente falso.” (Millennium, 2009, p. 274) Ao juntar o primeiro e 
o segundo temos: uma reação estranha; uma evidência passada 
despercebida depois de quase quatro décadas, que poderia ser a 
chave para a resolução do crime.

É interessante notar que a fotografia é, em si, um ícone 
que utiliza da luz para ser produzida. Iconicamente, portanto, 
a foto também representa a luz a incidir sobre o mistério do 
caso que parecia já perdido. É uma nova evidência em um 
caso que permanecia parado e sem solução há décadas. A foto 
é importante, porque mostra o momento em que Harriet 
percebeu algo estranho que a fez mudar seus sentimentos e, 
consequentemente, o seu semblante. Essa foto que registrou 
justamente esse momento, assim como as flores, desperta inú-
meras questões que, dessa vez, podem ser tudo o que era preci-
so para que a investigação e narrativa começassem a caminhar 
rumo a um desfecho.
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Na obra cinematográfica

Na obra cinematográfica, verificamos também como os sig-
nos selecionados podem ser vistos em sua primeiridade, secun-
didade e terceiridade. Além disso, observaremos como o diretor 
do filme, David Fincher, decidiu transpor esses mesmos signos.

A flor

Quando o inspetor pergunta, no filme, sobre a flor: “De que 
tipo é?”, Henrik Vanger responde “Não sei… Branca?” O inspe-
tor pergunta ainda “E a moldura...”, ao que Vanger responde 
“Escura”22 (OS HOMENS..., 2011). As características da flor que 
temos, que são o que compõe a primeiridade, tanto sendo des-
crita por fala ou sendo mostrada em imagem, são bem menos 
específicas que no livro. Mesmo assim, podemos identificar se-
melhanças e diferenças em relação aos dois; por exemplo: a flor 
é branca, como sabemos, porque assim foi descrita por Henrik e 
é pequena, como podemos ver na imagem, assim como descrita 
no livro. Podemos encontrar algumas diferenças, no entanto, 
na moldura, que apesar de simples, não parece uma do estilo 
“faça-você-mesmo”, como o livro sugere. O que diferencia essa 
flor das outras, que toma forma na teoria da secundidade, não é 
muito aprofundada no filme, mas pode ser também encontrada 
nessa breve descrição: o próprio fato de ser branca e o seu tama-
nho a distingue de outras flores.

Os sentimentos e a importância relacionados a esse signo, 

22 “What kind is it?”
“I don’t know. white?”
“And the frame.”
“Dark. ” (OS HOMENS, 2011)
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ou seja, a terceiridade, que é a camada de inteligibilidade “atra-
vés da qual representamos e interpretamos o mundo ” (SAN-
TAELLA, 1983, p. 11), também podem ser notados ao longo do 
filme, no entanto, de modo mais sutil. Após ambos os persona-
gens confirmarem que, no ano em questão, mais uma vez não 
há nada de novo, eles se calam e o inspetor diz: “Eu sinto muito, 
Henrik”23 (OS HOMENS... 2011, tradução nossa). Henrik, por 
sua vez, permanece calado e parece desligar o celular, logo antes 
de jogar os óculos em cima da flor, em um sinal de desaponta-
mento. Aqui novamente podemos perceber algumas diferenças: 
a indignação do inspetor é ocultada e Henry fica desapontado, 
mas não tem uma reação tão súbita e inesperada quanto no li-
vro, em que começa a chorar.

A fim de mostrar a importância dessa e das outras flores na 
história, David Fincher faz uso de algumas técnicas cinematográ-
ficas. Assim que Henrik desliga o telefone e sai de cena, a câmera 
foca na flor, como mostra o anexo 1, e a trilha sonora adquire 
um tom de mistério, enquanto ele nos faz observá-la por alguns 
segundos. Mais adiante, quando Henrik está mostrando as flores 
para Mikail, a fim de conseguir convencê-lo de que sua história é 
realmente verídica, ele revela suas convicções sobre aquelas flo-
res que ele recebe todo ano. Enquanto ele aponta para os inúme-
ros quadros que foi recebendo ao longo dos anos, ele diz: “Aque-
les foram dela; o resto, de seu assassino. ”24 (Idem)

As flores também são importantes, porque eram uma tradi-
ção entre Harriet e Henrik e, se alguém usa isso contra ele, sig-

23  “I’m sorry, Henrik.”
24  “Those are from her; the rest, from her killer”
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nifica que a pessoa era uma pessoa de dentro daquele círculo 
familiar, assim como ele mesmo supõe: “Alguém a matou. Al-
guém próximo o suficiente para saber o que ela costumava me 
dar todo ano, no meu aniversário.”25 (Idem) Essa suposição é a 
mesma feita no livro, então é algo que o diretor resolveu manter 
ao fazer a transposição.

Dessa forma, vemos que as flores são um importante signo 
para a construção do mistério do filme. Assim sendo, elas tive-
ram de ser transpostas com o intuito de manter esse mistério.

Lisbeth Salander

Lisbeth é mostrada pela primeira vez caminhando rapida-
mente pelos corredores da Milton Security, sem fazer contato 
visual com nenhuma outra pessoa da agência, enquanto eles a 
fitam por sua aparência bizarra. Esse foi o modo que o diretor, 
David Fincher, escolheu para apresentar uma de suas protago-
nistas. Do ponto de vista da primeiridade, essa apresentação re-
flete a descrição do livro, pois ela é descrita como alguém que 
não encoraja amizades e que não se dá bem com os outros em-
pregados da Milton Security. O filme também é fiel do ponto 
de vista da aparência física de Lisbeth, que é o que a diferencia 
grandemente das outras pessoas do cenário, compondo, por-
tanto, a secundidade. Podemos perceber isso pelas tatuagens 
que estão presentes exatamente nos lugares descritos, tanto a 
vespa (anexo 3), quanto o dragão.

Também os piercings nas sobrancelhas e no nariz, a magreza 

25 “Someone killed her. Someone close enough to know what she used to give me each 
year, on my birthday.”
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e a palidez foram refletidos no filme. O cabelo dela, no entanto, 
se diferencia. É raspado, como diz o livro, porém somente dos 
lados, tendo no meio um estilo muito diferente e radical, como 
mostra o anexo 3. Além disso, ela possui um piercing a mais na 
boca (anexo 4).

Tendo a aparência física quase idêntica ao que se narra no 
livro, nos resta analisar como ela está posta na obra, ou seja, a 
sua terceiridade. Lisbeth, no filme, também é uma garota pe-
culiar e antissocial, mas que não se deixa passar por cima. Um 
dos exemplos de seu comportamento afrontador é no início do 
filme, quando ela é chamada para se encontrar com um clien-
te importante, a quem vemos que seu chefe está torcendo para 
que ela tenha o decoro do bom comportamento. O cliente, por 
sua vez, insiste em saber a sua opinião sobre Mikail Blomk-
vist, pessoa sobre quem ela fez o relatório, ao que ela responde 
insolentemente: “Não sou paga para dar minha opinião”26 (OS 
HOMENS... 2011, tradução nossa). No entanto, ela continua 
sendo a melhor investigadora da Milton Security e, sem sua aju-
da, Mikail Blomkvist não seria capaz de resolver o mistério.

A transposição de Lisbeth foi feita, portanto, na tentativa de 
manter-se fiel ao livro e de passar aos telespectadores a essência 
da personagem: aparentemente frágil, mas, na realidade, uma 
mulher muito forte capaz de lidar com tudo o que interfere no 
seu caminho. 

A foto de Harriet

A foto de Harriet mostra basicamente as pessoas se divertin-

26 “I’m not paid to give my opinion.”
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do no desfile, enquanto o rosto de Harriet traz uma expressão 
sombria (ver anexo 5). Essas características compõem a pri-
meiridade da foto. O momento foi muito bem reproduzido no 
filme, mantendo-se muito fiel à imagem que vem à cabeça dos 
leitores quando estão lendo o livro. Contudo, uma diferença é o 
fato de que, no livro, a foto em questão se destoa do álbum por 
ser a única que não mostra o acidente que ocorreu no mesmo 
dia do desaparecimento; enquanto que, no filme, Mikail acha 
uma sequência de fotos que mostram a reação de Harriet ao que 
ela vê do outro lado da rua. A secundidade, ou seja, o que dife-
rencia essa foto das outras é justamente essa reação de Harriet.

Já no âmbito da terceiridade, temos a reação de Mikail a essa 
nova evidência. Sua reação é bem mais visível no filme, uma vez 
que, nele, é mostrada lentamente a expressão de incredulidade 
e de surpresa àquela nova prova, que jogava uma nova luz ao 
caso. O rosto de Mikail transparece seus sentimentos, fazendo-
-o tirar os óculos lentamente, deixando ainda mais clara a sua 
incredulidade diante daquilo que via (anexo 6).

Antes e durante a descoberta, o diretor escolhe dois focos 
principais: o computador que mostra as fotografias e o rosto 
de Mikail. Enquanto isso é mostrado, para intensificar a expe-
riência e a tensão do novo dado descoberto, o diretor faz mo-
vimentos de câmera fixos ou muito lentos, tentando capturar a 
sensação de mistério, que é aumentada ainda mais devido à tri-
lha sonora. Esse signo é importante para o filme, porque desen-
cadeia uma nova sequência de acontecimentos e confirma que 
realmente aconteceu algo de errado no dia do desaparecimento 
de Harriet Vanger.
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Considerações finais

Ao longo deste trabalho, apresentamos alguns pressupostos 
da teoria de Peirce e suas noções de primeiridade, secundidade 
e terceiridade. Exploramos, também, o conceito de transposi-
ção, que consiste na passagem da obra literária, constituída de 
signos verbais, para a obra cinematográfica, composta também 
por signos imagéticos e sonoros. Considerando a quantidade 
de páginas e palavras que um livro contém, a duração normal 
de um filme e tantos outros elementos, um não pode ser uma 
versão completamente fiel do outro. No processo, vários signos 
permanecem similares, enquanto outros mudam, o que cabe às 
pessoas que estão na produção do filme administrar. É justa-
mente este um dos aspectos contemplados neste trabalho. Após 
a análise dos signos literários, fizemos a observação sobre os 
mesmos no filme, verificando como foi feita a transposição e 
o que isso significa para o filme em si. Os signos estudados fo-
ram: as flores que Henrik Vanger recebia todos os anos, no dia 
do seu aniversário; Lisbeth Salander, uma das protagonistas do 
filme; e a foto de Harriet Vanger no dia de seu desaparecimento.

A análise dos signos do livro, sob a luz da teoria de Peirce, 
revela a essência deles e a importância de cada um para a cons-
trução da história. Ao compararmos os signos em suas três di-
mensões nas obras literária e cinematográfica, podemos ver a 
percepção do diretor sobre eles e como ele se apropria dos mes-
mos para, na infinitude do interpretante, utilizá-los na constru-
ção da sua própria obra de arte.
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ABSTRACT 

The present reflections result from a research carried out 
in the State of Goiás, whose general objective was to analyze 
the theses and the dissertations that focus on the textbook in 
English teaching and learning, in the database of the Brazilian 
federal Coordination of Improvement of Personnel (CAPES). 
The specific objectives were to identify the works that deal 
with the selected theme, to classify the papers published in the 
CAPES database by topic and to discuss them through the pu-
blications. The results show that, though the theme has been 
studied, it is still necessary much improvement in the number 
of related works.

RESUMO

As presentes reflexões resultam de uma pesquisa realizada no 
Estado de Goiás, cujo objetivo geral foi analisar as dissertações e 
teses que abordam o livro didático no ensino da língua inglesa, no 
banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). Os objetivos específicos foram iden-
tificar os trabalhos que tratam a temática escolhida, classificar 
os trabalhos publicados no banco de dados da CAPES por temas; 
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e discuti-los pelas publicações. Os resultados mostram que, em-
bora o assunto tenha sido estudado, ainda se faz mister muito 
aprimoramento do número de pesquisas a respeito.

PALAVRAS- CHAVE: livro didático; ensino da língua inglesa; CAPES.

INTRODUÇÃO

As presentes reflexões são resultados oriundos de uma pes-
quisa realizada no Estado de Goiás. Seu objetivo geral foi ana-
lisar as dissertações e tese que abordam o livro didático no en-
sino da língua inglesa no banco de dados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desde 
2011. Os objetivos específicos foram: identificar os trabalhos 
que tratam a temática “Livro didático no ensino da língua in-
glesa”; classificar os trabalhos publicados no banco de dados da 
CAPES por temas; e discuti-los pelas publicações.

Para que os objetivos fossem atingidos, inicialmente foi re-
alizada uma pesquisa bibliográfica de documentação indireta, 
especificamente de revisão bibliográfica, utilizando-se do méto-
do exploratório, pois se constituiu o início de uma investigação, 
permitindo, assim, um esclarecimento do fenômeno e possibi-
litando que as decisões se embasassem em princípios sólidos. 
Pôde-se verificar que foram encontrados, no banco de dados da 
CAPES, vinte trabalhos, dos quais foram selecionados catorze. 
Os temas enfocados foram: livro didático e multimodalidade; 
livro didático e cultura; livro didático e letramento; livro didá-
tico e processo de ensino-aprendizagem; livro didático e identi-
dade; e livro didático e representações.



453

As perguntas que nortearam a presente pesquisa foram:

Quais os trabalhos publicados no banco de dados da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES) que abordam a temática “Livro didático no ensino da lín-
gua inglesa”?

Quais os temas enfocados nos trabalhos publicados no banco 
de dados da CAPES no que se refere ao “Livro didático no ensi-
no da língua inglesa”?

O que os autores das publicações defendem sobre o “Livro 
didático no ensino da língua inglesa”?

Após a definição dos temas, objetivos gerais e específicos, 
como se trata de uma revisão bibliográfica, foi feita uma busca 
em bases de dados da CAPES, por meio dos descritores “livro 
didático” e “ensino da língua inglesa”.

Abaixo dispomos, por meio de um quadro, os trabalhos em 
ordem cronológica crescente, de acordo com o ano de sua publi-
cação, apresentando os títulos, os autores e o tipo de pesquisa.

TRABALHOS AUTORES ANO TIPO
A multimodalidade no livro didático de
inglês como língua estrangeira: padrões de 
representação narrativa e de interação.

Adriana Baptista 
de SOUZA

2011 Dissertação

Análise de propostas de avaliação de
rendimento em livros didáticos de inglês para o 
ensino fundamental.

Ana Paula de 
LIMA

2011 Dissertação

As representações docentes e os usos do 
caderno do aluno de Língua Inglesa na rede 
pública estadual de São Paulo: uma abordagem 
qualitativa.

Maria Regina 
Mendes 
VIOLANTE

2011 Dissertação

TRABALHOS AUTORES ANO TIPO
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Imagens em movimento: a multimodalidade no 
material para o
ensino de inglês como língua estrangeira.

Marcia Olive 
NOVELLINO

2011 Tese

O livro didático e o fomento da autonomia na 
aprendizagem da Língua
Inglesa.

Maria Amélia 
Carvalho 
FONSECA

2011 Dissertação

Letramento crítico e o livro didático de inglês: 
uma análise dos textos e das
atividades de compreensão escrita.

Deize Costa 
CARDOSO

2011 Dissertação

Átomos, elementos químicos, planetas estrelas- 
concepções de Mendeleev sobre o mundo 
microscópio.

Flavia Alves dos 
Santos Pereira 
BAIA

2011 Dissertação

Efeitos identitários do trabalho com o livro 
didático: Links English for Teens propostas de 
abordagens práticas no
contexto público mato-grossense.

Perla Haydee da 
SILVA

2012 Dissertação

Ensino de pronúncia: técnicas e modelos em 
aula de língua inglesa.

Felipe Santos 
dos REIS

2012 Dissertação

Glossário didático semibilíngue de verbos para 
o ensino de português como língua estrangeira 
(português inglês/espanhol).

Juliana 
Nogueira 
AGUENA

2012 Dissertação

Implicações culturais e didáticas do inglês como 
língua internacional: o livro didático.

Joyce Moraes 
da SILVA

2012 Dissertação

O livro didático de língua inglesa sob a 
perspectiva do World Englishes.

Leda Regina de 
Jesus
COUTO

2012 Dissertação

O papel colaborador de livros didáticos
de inglês na construção da identidade cultural 
do aprendiz.

Juliana Alves 
dos SANTOS

2012 Dissertação

TRABALHOS AUTORES ANO TIPO
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Recontextualização da ciência da linguagem 
em livros didáticos de Língua Inglesa: Uma 
proposta de letramento científico.

Ariane de 
Fátima Escobar 
ROSSI

2012 Dissertação

Regimes de verdade e representações
culturais em livros didáticos de inglês para 
negócio.

Carolina 
Andrade 
RAMALHO

2012 Dissertação

Representações do livro didático de inglês: 
Análise dos discursos de produtores e usuários 
com base na
linguística sistêmico-funcional.

Renato Caixeta 
da SILVA

2012 Tese

O papel colaborador de livros didáticos de 
inglês na construção da identidade cultural do 
aprendiz.

Juliana Alves 
dos SANTOS

2012 Dissertação

Critérios e seleção e utilização do livro didático 
de inglês na Rede Estadual de Ensino de Goiás: 
Um estudo de caso com quatro professoras.

Bianca Ribeiro 
Morais COSTA

2012 Dissertação

Aspectos culturais no ensino de Inglês como 
língua estrangeira: a série didática e a prática 
de uma professora.

Priscila 
Rostirola dos 
SANTOS

2012 Dissertação

Quadro 1 - Trabalhos acadêmicos encontrados no banco de dados da CAPES.

Dezenove trabalhos foram apresentados, no momento da 
primeira pesquisa, contudo, três estudos desse montante não 
abordaram como foco de seus estudos o livro didático no en-
sino de língua inglesa, sendo elas Aguena (2012), que tratou do 
uso dos glossários bilíngues nas aulas de língua estrangeira tan-
to de inglês como de espanhol; Violante (2011), que abordou 
o uso do caderno do aluno nas aulas de língua inglesa na Rede 
Pública Estadual de São Paulo; e Baia (2010), que teve como 
foco central o livro didático, mas no ensino da química. Não 
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trabalhamos com a pesquisa feita por Baia (2010), por não se 
tratar do LD no ensino de inglês e descartamos também Aguena 
(2012) e Violante (2011), porque não focaram o LD como prin-
cipal instrumento de suas pesquisas, e sim outros tipos de ma-
teriais didáticos, como o dicionário e o caderno do aluno, pois, 
como já mencionado, a pesquisa tratou do livro didático no en-
sino de língua inglesa.

A partir da pesquisa, realizada no site da CAPES, obtivemos 
seis categorias, a saber: (1) livro didático e multimodalidade; (2) 
livro didático e cultura; (3) livro didático e letramento; (4) livro 
didático e processo de ensino-aprendizagem; (5) livro didático 
e identidade; (6) livro didático e representações.

1. Livro Didático e Multimodalidade

Nesta seção estão as pesquisas dos trabalhos de Souza (2011) 
e Novellino (2011).

A pesquisa de Silva (2011) se baseia na teoria da multimo-
dalidade de Kess e Van Leeuwen (1996), na qual há interação 
entre os diferentes modos semióticos, priorizando, em seu es-
tudo, o verbal e o visual, fundamentado na linguística funcional 
de Halliday (1985).

Segundo Novellino (2011, p. 23), “a perspectiva de abordar 
textos, investigando os modos comunicacionais utilizados e a 
maneira como se relacionam para a produção do significado é 
chamado da multimodalidade”. Para o pesquisador (2011, p. 45), 
“o homem é multimodal por natureza”.

O homem tenta, de toda forma, dar significado às mensagens 
que envia e recebe e, para tal, utiliza diversos modos de se co-
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municar para que possa interagir com seus semelhantes.

Silva (2011) aponta que os personagens apresentados, no 
discurso e nas imagens contidas no livro analisado por ela, não 
atendem às expectativas do público-alvo destinado, o brasileiro, 
e não contém atividades que motivem os alunos em sua apren-
dizagem. As situações mostradas são limitadas, com grupos ho-
mogêneos, sem que haja interação entre os indivíduos que os 
compõem, não considerando a diversidade étnica, social e cul-
tural do Brasil, deixando, assim, de ser significante para o aluno.

Para que algo tenha significado para o aluno faz-se neces-
sário que o professor motive o aluno por meio de seu próprio 
contexto, utilizando as imagens e o discurso em uma realidade 
conhecida por ele.

De acordo com Silva (2011, p. 100):

[...] o verbal e o visual nem sempre apresen-
tam uma relação direta, e que, quando apresen-
tam, tal relação não é explorada pelo material, 
tornando o visual um elemento meramente de-
corativo que, na maioria das vezes, em nada con-
tribui para o desenvolvimento das unidades.

Pode-se dizer que, segundo a autora, muitas vezes não há 
interligação ente as imagens e a escrita do texto: as primeiras 
apenas ilustram o texto, sem ter relação com o contexto apre-
sentado no texto.

Segundo Silva (2011, p. 101):

Há muito que se estudar sobre multimodali-
dade e, principalmente, sobre multimodalidade 
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no livro didático, que tem evidenciado cada vez 
mais a sua preocupação com a função das ima-
gens utilizadas em suas páginas, mas continua 
propondo atividades que exploram, primordial-
mente, a linguagem verbal.

Tanto Silva (2011) quanto Novellino (2011) concordam que, 
na era tecnológica em que as pessoas vivem, na qual diversos 
tipos de canais de comunicação estão presentes em seu cotidia-
no, a escola, como local de aprendizagem, deve utilizar esses 
canais de várias formas, levando o aluno a ter mais autonomia 
e criticidade. Para tal, o material apresentado a ele, principal-
mente o LD, deve ser significativo.

Cabe ao professor incitar o aluno a discutir sobre o que está 
sendo apresentado, a saber: criticar o que lhe está sendo mos-
trado, levá-lo a conhecer o mundo a sua volta e relacioná-lo 
com o mundo lá fora. Assim, as aulas se tornarão mais praze-
rosas e motivadoras.

2. Livro Didático e Cultura

Neste grupo encontram-se os trabalhos de Santos (2011), 
Santos (2012), Joyce Moraes Silva (2012) e Ramalho (2012).

Para Santos (2011, p. 121-122), “a imensa maioria dos aspec-
tos culturais apresentados em textos verbais e não-verbais não 
possibilitava o confrontamento de aspectos culturais do mundo 
apresentado no livro com o mundo que cerca seus usuários”.

O conteúdo apresentado aos alunos no LDI não faz com que 
eles localizem seu contexto cultural, pois são dados superficiais 
e não fazem com que haja comparações entre o que é mostrado 
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e seu próprio contexto.

O professor, como mediador do processo, precisa entender 
que, se não há relação entre o ensinado com o aprendido e apre-
endido pelo aluno, ele simplesmente fará a atividade sem ter 
criatividade para criar e se interessar pelo assunto. É preciso 
que o “professor conscientize e reflita sobre o papel do livro 
didático e se dê conta de como o livro que utiliza interfere na 
formação social e cultural do aluno” (SANTOS, 2011, p. 123).

Santos (2012, p. 96) também mostra que “a prática em sala 
de aula oferece poucas oportunidades para o trabalho com cul-
tura, uma vez que se concentram no repasse de informações e 
nos aspectos formais da língua, sem dar conta do uso da língua 
na condução da interação social”.

Segundo Silva, J. M. (2012) e Ramalho, C. A. (2012), o LDI 
ainda oferece poucas referências culturais, sendo incipiente a 
abordagem cultural, principalmente no enfoque intercultural.

Ao ensinar língua inglesa, o professor deve entender que 
não cabe a ele ensinar só línguas, mas também cultura, mos-
trando ao aluno que existem formas de se comunicar de acor-
do com o contexto cultural em que vive, fazendo a relação en-
tre as diversas culturas.

3. Livro Didático e Letramento

Nesta categoria, encontram-se as dissertações de Cardoso 
(2011) e Rossi (2012).

As análises feitas por Cardoso (2011) revelaram que a forma-
ção dos professores de língua inglesa não os leva a ter um le-
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tramento crítico, assim, eles ficam incapazes de ensinar dentro 
desse posicionamento, fazendo com que o aluno não consiga 
construir os vários sentidos de uma fala e compará-la a outros 
pontos de vista.

Segundo Rossi (2012), a proposta pedagógica de gêneros 
colabora com as práticas de letramento, que ela considera im-
portante e que tem como principal função desenvolver uma 
consciência crítica nos alunos para que eles sejam capazes de 
se posicionar diante de situações experienciadas na sociedade 
moderna que lhes exijam uma postura crítica.

Rossi (2012) afirma que a pedagogia crítica de gêneros está 
em consonância com os postulados defendidos pelo Letramen-
to de que o cidadão letrado é capaz de participar ativamente, 
opinar, interagir e engajar-se nas diferentes práticas sociais.

A pesquisadora sustenta que a leitura desperta esse posicio-
namento crítico, oriundo do letramento, pois auxilia o indiví-
duo no conhecimento acerca do mundo em que está inserido. 
De acordo com “Freire, o desenvolvimento de uma consciência 
critica diz respeito à leitura de textos e do mundo para que os 
alunos sejam conduzidos a leituras críticas, tornando se atores 
frente a situações de opressão” (ROSSI, 2012, p. 35).

A autora afirma que o projeto de letramento proposto pela 
OCEM almeja o trabalho com diferentes categorias, tais como 
visual, informática, multicultural e crítica. Ela afirma que:

Uma aula de língua estrangeira deve criar 
condições para que o aluno possa participar em 
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práticas que necessitam dessa língua a fim de 
promover a reflexão acerca dos temas relevan-
tes ao seu contexto, ampliando a sua atuação por 
meio da compreensão da sociedade onde vive, 
da circulação por diferentes gêneros discursi-
vos e da possibilidade de expressão de opiniões. 
(ROSSI, 2012, p. 42)

Segundo a autora, partindo desses objetivos, se tenta formar 
um leitor que assuma uma postura ideal no que diz respeito aos 
valores, às crenças, aos discursos e às visões de mundo, confor-
me cada representação textual.

4. Livro Didático e Processo de Ensino-Aprendizagem

Neste grupo, encontram-se os trabalhos de Costa (2012), 
Couto (2012), Lima (2011) e Reis (2012).

Segundo Costa (2012), o LDI é utilizado com frequência por 
alunos em sala de aula, apesar de não corresponder totalmente 
às expectativas iniciais de que seria um instrumento altamente 
eficiente no processo de ensino-aprendizagem de língua ingle-
sa. Cabe ao professor analisar suas limitações e aprimorá-las de 
forma a facilitar e melhorar sua prática pedagógica.

Para Couto (2012), ao trabalhar com materiais com contex-
tos globais, a aprendizagem da língua desperta mais interesse 
no aluno, que se torna mais participativo por conhecer e do-
minar melhor determinados assuntos, tornando-se mais fácil 
expor suas opiniões.

Conforme Lima (2011), a seleção e adoção de livros didáticos 
devem ser condizentes com as concepções teóricas adotadas 
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pelo professor, que deve analisar o LDI e perceber os pontos 
fracos dos materiais, tentando adaptá-los a fim de que o ensino 
seja significativo para seu grupo de alunos.

5. Livro Didático e Identidade

Nessa esfera, encontra-se o trabalho de Perla Haydee da Sil-
va (2012).

Para Silva, P. H (2012), é importante considerar a análise do 
discurso, pois ela é intrínseca ao processo de ensino e aprendi-
zagem de uma língua estrangeira. É por meio da interação com 
o outro que a subjetividade do aprendiz se constrói.

Silva, P. H. (2012, p. 102) advoga que:

É preciso que os professores não apenas 
reproduzam discursos que circulam no senso 
comum, que não pensem seu fazer pedagógico 
como apenas ensinar uma língua neutra, apolíti-
ca, mas que concebam o ensino de uma LI como 
um trabalho com implicações ideológicas, que 
veicula culturas, valores, crenças e afeta a cons-
tituição identitária dos envolvidos no processo. 
Que questionem e contribuam para a formação 
de aprendizes críticos, questionadores.

Seu trabalho defende que é necessário primar por aulas sig-
nificativas, que levem o estudante a adotar uma postura de re-
flexão, ao invés de aceitar e acreditar que a língua e a cultura do 
outro, do estrangeiro, têm mais valor que sua língua, sua cultura.

6. Livro Didático e Representações
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Nesta categoria, encontra-se a tese de Silva, R. C. (2012).

Conforme Silva, R. C. (2012), por meio do LDI autores, pro-
fessores e alunos organizam suas vidas para atingirem objetivos 
em diferentes estágios. Ademais, é um objeto de representações 
devido à sua relevância na cultura educacional em geral, sendo 
não apenas importante em termos pedagógicos para quem en-
sina e quem aprende, mas também tem importância política, 
econômica e cultural.

O LDI é um produto altamente lucrativo, é uma estratégia 
para que alguns países produtores sejam fornecedores a outros 
dependentes não apenas desses materiais, mas também de vi-
sões culturais e pedagógicas veiculadas por eles. Também, a 
partir do LD, exerce-se o poder sobre o professor e sobre o alu-
no. Pelo LDI, sendo ele uma espécie de cartão-postal do país 
onde a língua é falada, promove-se a cultura de certos países e 
desconsidera-se a de outros, advoga a autora.

Considerações Finais

Pode-se verificar que, no banco de dados da CAPES, foram 
encontrados vinte trabalhados, dos quais foram selecionados 
catorze, pois um não foi encontrado, outro tratava do livro di-
dático de Química, dois foram descartados por não abordarem 
como foco de seus estudos o livro didático no ensino de língua 
inglesa, e outro estava duplicado. Ainda, havia uma numeração 
na qual não havia artigo algum.

Os temas enfocados foram: livro didático e multimodalida-
de, nos trabalhos de Souza (2011) e Novellino (2011); livro di-
dático e cultura, nos trabalhos de Santos (2011), Santos (2012), 
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Silva, J. M. (2012) e Ramalho (2012); livro didático e letramento, 
nas dissertações de Cardoso (2011) e Rossi (2012); livro didáti-
co e processo de ensino-aprendizagem, nos trabalhos de Costa 
(2012), Couto (2012), Lima (2011) e Reis (2012); livro didático e 
identidade, de Silva, P. H. (2012); e livro didático e representa-
ções, na tese de Silva, R. C. (2012).

Souza (2011) advoga que tanto a linguagem verbal quanto a 
visual, além de outras existentes, são meios de cultura e, logo, 
são fundamentais no processo de ensino  e aprendizagem de 
uma língua estrangeira. Diante disso, é indispensável que o alu-
no seja colocado em contato com a língua-alvo não só com o 
objetivo de se comunicar, mas, também, é necessário que ele 
desenvolva uma postura crítica diante dos diferentes modos se-
mióticos utilizados no processo comunicacional da língua-alvo.

Novellino (2011) afirma que tanto a imagem estática como a 
em movimento são modos comunicacionais que cada vez mais 
estão presentes no material didático de língua inglesa e que o 
profissional envolvido nesse processo deve primar por compre-
ender os significados existentes nesses recursos e saber esco-
lher qual mais se adéqua à sua sala de aula.

Tanto Silva (2011) quanto Novellino (2011) concordam 
quando se coloca que na era tecnológica que as pessoas vivem, 
onde diversos tipos de canais de comunicação estão presen-
tes em seu cotidiano, a escola, como local de aprendizagem, 
deve utilizar esses canais de várias formas, levando o aluno a 
ter mais autonomia e criticidade. Para tal, o material apresen-
tado a ele, principalmente o LD, deve ser significativo.

Para Santos (2011), o LDI representa superficialmente o 
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possível mundo em que se situam os discentes. A maioria dos 
aspectos culturais são apresentados na seção de leitura e rara-
mente é oportunizado ao estudante comparar suas identidades 
culturais com as que são exibidas no LD. Cabe ao professor te-
cer uma visão crítica do LD e buscar novos materiais didáticos 
que complementem o LD para enfatizar o momento da aprendi-
zagem de língua inglesa como um mergulho multicultural.

Santos (2012) mostra que o LDI não oferece, na prática pe-
dagógica, quase nenhuma oportunidade para que o professor 
trabalhe com a cultura, apenas se concentrando no repasse de 
informações em língua materna e nos aspectos formais da lín-
gua, não se preocupando com que haja interação social e traba-
lhando a cultura de forma superficial.

Segundo Silva, J. M. (2012) e Ramalho (2012), o LDI ainda 
oferece poucas referências culturais, sendo incipiente a aborda-
gem cultural, principalmente no enfoque intercultural.

Cardoso (2011) coloca que, em suas experiências, ela pôde per-
ceber que o professor de língua inglesa não tem sido preparado, 
na faculdade, para ministrar uma disciplina de língua estrangeira 
de modo a despertar uma postura crítica nos estudantes.

Rossi (2012) considera que o processo de letramento ocorre 
mediante um gênero discursivo específico e que o cidadão se 
torna letrado em diferentes gêneros. Defende que o conceito de 
gêneros discursivos é mais social, necessitando de mais intera-
ção, que provém do trabalho em conjunto realizado por aluno, 
colegas e professor.

De acordo com Costa (2012), o LDI é utilizado com frequência 
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por alunos em sala de aula, apesar de não corresponder totalmen-
te às expectativas iniciais de que seria um instrumento altamente 
eficiente no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. 
Cabe ao professor analisar suas limitações e aprimorá-las, de for-
ma a facilitar e aprimorar sua prática pedagógica.

Conforme Lima (2011), a seleção e a adoção de livros didáti-
cos devem ser condizentes com as concepções teóricas adota-
das pelo professor. Os professores devem analisar o LDI e per-
ceber os pontos fracos dos materiais, tentando adaptá-los, a fim 
de que o ensino seja significativo para seu grupo de alunos.

Silva, P. H. (2012) parte da premissa de que para o ensino 
de língua estrangeira faz-se mister considerar os aspectos ide-
ológicos, o papel que a língua e as interações em sala de aula 
exercem no processo de construção da identidade do indivíduo, 
ou seja, as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendiza-
gem. É necessário primar por aulas significativas, que levem o 
estudante a adotar uma postura de reflexão, ao invés de aceitar 
e acreditar que a língua e a cultura do outro, do estrangeiro, tem 
mais valor que sua língua e sua cultura.

Conforme Silva, R. C. (2012), pelo LDI autores, professores e 
alunos organizam suas vidas para atingirem objetivos em diferen-
tes estágios. É, ainda, um objeto de representações devido à sua 
relevância na cultura educacional em geral, sendo não apenas im-
portante em termos pedagógicos para quem ensina e quem apren-
de, mas também tem importância política, econômica e cultural.

Por meio das discussões realizadas neste trabalho, perce-
be-se que o LDI é um recurso valoroso no processo de ensi-
no-aprendizagem e que deve ser usado como suporte facilita-
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dor nas aulas, e não como o único instrumento, e que cabe ao 
professor buscar outras fontes ou recursos didáticos, quando 
necessário, para suprir as lacunas que o LDI possa apresentar, 
com o intuito de despertar o interesse dos educandos, a fim de 
promover um ensino de língua inglesa efetivo. Dada a sua im-
portância, defendemos aqui a importância da realização de mais 
estudos a respeito, que informem não somente o que se tem 
feito, mas que proponham soluções de aprimoramento para o 
uso desse instrumento de ensino e aprendizagem.

Referências

AGUENA, J. N. Glossário didático semibilingue de verbos ao ensino 
de português língua estrangeira (português-inglês/espanhol). 
2012. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagens) - 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2012.

ARAUJO. M. S. de. O livro didático de língua estrangeira: 
múltiplas perspectivas. RBLA, Belo Horizonte, v. 12, n. 3, p. 
647-652, 2012.

ARAUJO, T. M. de. Uma postura transdisciplinar no ensino 
de Língua Inglesa. 2010. 85 f. Monografia (Especialização em 
Linguística Aplicada) - Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação/Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2010. Disponível em: https://especializacao.letras.ufg.
br/up/28/o/ThiagoAraujo2010.pdf. Acesso em: 28 maio. 2015.

BARCELOS, A. M. F. A cultura de aprender língua estrangeira 
(inglês) de alunos de letras. 1995. Dissertação (Mestrado em 
Lingüística Aplicada) – Instituto de estudos da Linguagem, 



468

Unicamp, Campinas, 1995.

BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de 
metodologia: um guia para a iniciação cientifica. São Paulo: 
Makron Books, 2006.

BRAGA, M. D. W. O discurso do livro didático de inglês: a construção 
da verdade na sociedade de controle. 2014. Tese (Doutorado 
em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês) - Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.
br/teses/disponiveis/8/8147/tde-21102014- 144042/pt-br.php>. 
Acesso em 28 mai. 2015.

BRASIL. Histórico do Livro Didático. Brasília. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-
didatico-historico>. Acesso em 15 nov. 2015.

CARDOSO, D. C. Letramento crítico e o livro didático de inglês: 
uma análise dos textos e das atividades de compreensão escrita. 
2011. 144 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – 
Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2011.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007.

COSTA, B. R. M. Critérios e seleção e utilização do livro didático de 
inglês na Rede Estadual de Ensino de Goiás: um estudo de caso com 
quatro professoras. 2012. 165 f. Dissertação (Mestrado Letras e 
Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade      Federal de 
Goiás, Goiânia, 2012.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-21102014-
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-21102014-
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8147/tde-21102014-
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico


469

COUTO, L. R. de J. O livro didático de língua Inglesa sob a perspectiva 
do World Englishes. 2012. 117 f. Dissertação (Mestrado em Estudos 
de Linguagem) – Departamento de Ciências Humanas Campus I, 
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2012.

DIONISIO, S. K. “Eles não falam nem Português”: questões 
ideológicas que influenciam a aprendizagem de inglês na 
EJA. 2011. 53 f. Monografia (Especialização em Educação 
de Jovens e Adultos) - Faculdade de Educação, UNICAMP, 
Campinas, 2009.

FERREIRA, N. S. de A. As pesquisas denominadas “estado da 
arte”. Educação e Sociedade, São Paulo, n. 79, p. 257-272, ago. 2002.

FISCARELLI, R. B. de O. Os manuais de didática e o discurso sobre 
os materiais de ensino. Disponível em: <http://www.dtp.uem.br/
rtpe/volumes/v10n2/011.pdf>. Acesso em: 29 maio 2015.

FREIRE NETO, P. L. O livro didático e o ensino de inglês: um 
olhar sobre as aulas de inglês na Escola Padre Simão Fileto 
na cidade de Cubati. 2014. Especialização (Monografia) 
Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. 
Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br:8080/jspui/
bitstream/123456789/5364/1/PDF%20-%20PEDRO%20
LUNA%20FREIRE%20NETO.pdf>. Acesso em: 28 maio 2015.

FREITAS, N. K.; RODRIGUES, Melissa Haag. O livro didático ao 
longo do tempo: forma e conteúdo. Disponível em: <http://www.
ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume3/numero1/plasticas/
melissa-neli.pdf>.  Acesso em: 28 maio 2015.

GARCIA, T. B.. Materiais didáticos são mediadores entre 



470

professor, aluno e conhecimento. Publicado em 16 de junho de 
2011. Disponível em: http://www.envolverde.com.br/educacao/
entrevista-educacao/materiais-didaticos-sao- mediadores-
entre-professor-alunos-e-o-conhecimento/. Acesso em: 18 
maio 2015.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 
2009.

GIVANEIDE. A importância do livro didático no ensino fundamental. 
Publicado em 25 de janeiro de 2012. Disponível em: http://
maniadehistoria.blogspot.com.br/2012/01/importancia- do-
livro-didatico.html.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 2005.

LEFFA, V. J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. 
I.; VANDRESEN, P. Tópicos em lingüística aplicada: o ensino de 
línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p. 211-236.

http://www.envolverde.com.br/educacao/entrevista-educacao/materiais-didaticos-sao-
http://www.envolverde.com.br/educacao/entrevista-educacao/materiais-didaticos-sao-
http://maniadehistoria.blogspot.com.br/2012/01/importancia-
http://maniadehistoria.blogspot.com.br/2012/01/importancia-


UMA REFLEXÃO POÉTICA DA OBRA THE 
BLACK BOX (1961) DO ARTISTA TONY SMITH 
SOB A CONTEMPLAÇÃO DOS ESTUDOS DA 

FENOMENOLOGIA

Tereza Cristina Faria Dalacorte (FAV-UFG)

ABSTRACT

This article proposes a poetic analysis of the artwork The 
Black Box, a tridimensional cube, made of wood and covered 
with black paint, created by the North-American artist Tony 
Smith in the 1960’s. A bibliographical approach to the artwork 
and life of the artist analyses his artwork within the histori-
cal and aesthetic contexts of North America during the 1960’s. 
Based on the studies of phenomenology (MERLEAU-PONTY, 
2006) and Saussure’s (2006) concepts of signifier and signified, 
the study focuses on the paradox absence and/or presence of 
the artwork within the space in which it exists.

RESUMO

Este artigo analisa, sob uma perspectiva poética, a obra The 
Black Box, um cubo tridimensional, desenvolvido a partir de 
madeira pintada com tinta preta, do artista norte-americano 
Tony Smith nos anos sessenta. Este recorte é desenvolvido me-
diante uma abordagem bibliográfica da obra e vida do artista in-
ter-relacionando a obra ao contexto estético e histórico norte-
-americano do período de sua criação. Amparada teoricamente 
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pelos estudos da Fenomenologia (MERLEAU-PONTY, 2006) e 
dos conceitos de significante e significado (SAUSSURE, 2006), 
tal reflexão é construída segundo o paradoxo presença e/ou au-
sência obra no espaço que a contem.

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Espaço; Negrume; Percepção.

Introdução

“É meu olhar que subtende a cor, é o movi-
mento de minha mão que subtende a forma do 
objeto, ou antes meu olhar acopla-se à cor, mi-
nha mão acopla-se ao duro e ao mole, e nesta 
troca entre o sujeito da sensação e o sensível não 
se pode dizer que um aja e que o outro padeça, 
que um dê sentido ao outro. Sem a exploração 
de meu olhar ou de minha mão, e antes que meu 
corpo se sincronize a ele, o sensível é apenas so-
licitação vaga.” Maurice Mzerleau-Ponty (2006)

Um cubo negro no espaço. The Black Box é uma obra tridi-
mensional desenvolvida no ano de 1961 pelo arquiteto e artista 
plástico norte-americano Anthony Peter Smith - South Orange, 
New Jersey, US (1912- 1980) - em madeira compensada - con-
traplacado - pintada com tinta preta, de medidas 57 x 84 x 84 
cm. Atualmente a obra pertence à coleção particular de Norman 
Ives e está localizada na cidade de New Haven no estado norte-
-americano de Connecticut. Curiosamente, ainda ao desenvol-
vê-la, Tony Smith instaurou a obra no quintal de sua residência 
em South Orange onde morou com a família, sua esposa, a can-
tora de ópera norte-americana Jane Lawrence e as três filhas, 
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dentre elas, Kiki Smith que também tornou-se artista plástica. E 
esta prática experimental se intensificou ao longo do processo 
de produção de suas obras.

Tony Smith integrou a primeira turma da New Bauhaus Scho-
ol em Chicago, Illinois, no ano de 1937 mas não concluiu sua for-
mação, prosseguindo como arquiteto prático. Suas referências 
ao longo da carreira transitaram desde o arquiteto norte-ameri-
cano Frank Lloyd Wright, de quem foi aprendiz, ao franco-suíço 
Le Corbusier e mais tarde, quando então abandona os projetos 
de Arquitetura e dedica-se completamente às Artes Plásticas, 
os artistas e amigos expressionistas abstratos Jackson Pollock, 
Mark Rothko e Barnett Newman, foram quem motivaram sua 
consolidação dentro da arte. Envolto pela expansão da produ-
ção industrial e ao mesmo tempo, ainda herdeiro do traumático 
contexto Pós-Segunda Guerra Mundial, Tony Smith e também 
alguns outros artistas norte-americanos - Donald Judd, Robert 
Morris, Carl Andre, Sol LeWitt, Robert Smithson - desafiaram a 
tradição pictórica renascentista da arte européia. Esta geração 
desenvolveu uma produção artística sob a referência das trans-
gressões do artista francês Marcel Duchamp (1887-1955) bem 
como pelas transformações alcançadas pela arte ainda com os 
artistas pertencentes aos movimentos artísticos das Vanguar-
das Russas, como os ucranianos Kazimir Malevich (1878-1935) 
- Suprematismo - e Vladimir Tatlin (1885-1953) - Construtivis-
mo. Tal geração norte-americana de artistas, ao longo das déca-
das de 1960 e 1970, propagaram atitudes de rupturas com pa-
râmetros e métodos hegemônicos consolidados pela arte. No 
entanto, difundiram tentativas de possibilidades, tentativas de 
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desestruturar hierarquias, em verdade, tentativas de desenvol-
ver uma produção artística pertencente muito mais ao contexto 
o qual se encontravam.

Tony Smith transitou entre a Arquitetura, o Design e a Arte, 
o que possibilitou a ele experimentar e experienciar teorias, 
técnicas e materiais, independentemente de campos específi-
cos. Sua curiosidade e principalmente suas inquietações, possi-
velmente impulsionaram o artista a desafiar estruturas e prin-
cípios dentre os quais fundamentavam tais campos de saberes. 
Tal liberdade permitiu à Smith inter-relacionar áreas e por con-
seguinte, o artista desenvolveu uma singular metodologia em 
seu processo de criação e produção de suas obras.

Corpo. Espaço.

A obra, The Black Box (1961), a qual apresento como mote 
para o desenvolvimento desta análise, de certa forma, estabele-
ceu uma transição na trajetória do artista. Tony Smith, quando 
ainda projetava e lecionava, desenvolvia também uma modesta 
produção pictórica, no entanto, Smith, constantemente encon-
trava-se indagando exatamente tal espaço o qual ainda explora-
va. O espaço bidimensional de projeção,

era uma vez um homem que passara anos, de-
zenas de anos, a conceber volumes, a estudar suas 
inúmeras e áridas condições de possibilidades, 
sem jamais realizar um único com as mãos. Ele 
desenhava, ensinava, estudava a arquitetura, ima-
ginava casas impossíveis ou demasiado simples. 
Professava em algumas escolas de arte os proble-
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mas da construção. Praticava a pintura [...] gran-
des superfícies de uma mesma cor [...]. Quando 
pintava um hexágono, acontecia-lhe compreen-
der de repente que havia pintado um cubo em 
perspectiva. (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.89).

O historiador e crítico de arte Georges Didi-Huberman (1998) 
em seu livro “O que vemos, o que nos olha”, analisa, tal como 
no trecho citado acima, o confronto - particular - pelo qual Tony 
Smith afligia-se. O espaço negativo constantemente fascinou o 
artista e com freqüência ele o explorou ainda ao longo deste 
período de maturação. Smith desafiou os limites de princípios 
basilares da arte, massa - volume, figura - fundo, luz - sombra, 
fundamentais dentro da linguagem da representação tridimen-
sional, mas ainda sob o plano pictórico. Também, à respeito do 
mesmo comentário feito por Didi-Huberman (1998), torna-se 
evidente compreender que Tony Smith, já ao final da década de 
1950, intencionava ultrapassar, em definitivo, estes mesmos li-
mites. Sua obra The Black Box (1961), possivelmente, consoli-
dou suas próprias expectativas.

Smith enfim, rasga a tela, rompe com o espaço bidimensional 
e, principalmente, rompe com a representação. Suas obras a par-
tir deste momento, tornaram-se elas por elas mesmas. O artista, 
desta forma, desafiou possibilidades que a linguagem pictórica, 
que para ele, não sustentavam mais seus próprios anseios. Sendo 
assim, foi através da materialização tridimensional, da concretu-
de das faces do cubo, que, possivelmente, o artista consolidou sua 
produção e suas expectativas dentro da arte,
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era uma noite escura, e não havia iluminação 
nem sinalização nas laterais da pista, nem linhas 
brancas nem resguardos, nada a não ser o asfal-
to que atravessava uma paisagem de planícies 
cercadas de colinas ao longe, mas pontuada por 
chaminés de fábricas, torres de rede elétrica, fu-
maças e luzes coloridas. Esse percurso foi uma 
experiência reveladora. A estrada e a maior parte 
da paisagem eram artificiais, e no entanto não se 
podia chamar aquilo uma obra de arte. Por outro 
lado, eu sentia algo que a arte jamais me fize-
ra sentir. A princípio não soube o que era, mas 
aquilo me liberou da maior parte de minhas opi-
niões acerca da arte. Parecia haver ali uma reali-
dade que não tinha nenhuma expressão na arte. 
A experiência da estrada constituía claramente 
algo de definitivo, mas isso não era socialmente 
reconhecido. Eu pensava comigo mesmo: é claro 
que é o fim da arte. (trecho extraído do livro O 
que vemos o que nos olha - DIDI-HUBERMAN, 
G. 1998, p.98-99).

Tony Smith, segundo seu relato acima, conseqüência de uma 
experiência sua ainda na década de 1950, em que percorre de 
carro um trajeto, à noite, em uma auto-estrada inacabada em 
New Jersey, deixa transparecer que, a obra de arte, para ele, ha-
via ultrapassado requisitos contemplativos e didáticos - elemen-
tos e simbologias que, relacionados, poderiam ser lidos. Smith 
havia percebido que, enquanto ele encontrava-se ali, imerso sob 
o negrume da noite, algo tal como uma espécie de experiência 
muito mais abrangente que a experiência pictórica, requisitou 
dele próprio, um apelo inabitual, o qual a arte, até então, não 
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houvera despertado. Foi por tal apelo que Tony Smith e outros 
artistas norte-americanos - citados anteriormente como dentre 
outros também - reivindicaram em suas respectivas produções. 
A completa imersão na experiência artística, o espaço não é o 
ambiente (real ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o 
meio pelo qual a posição das coisa se torna possível. Quer dizer, 
em lugar de imaginá-lo como uma espécie de éter no qual todas 
as coisas mergulham, ou de concebê-lo abstratamente com um 
caráter que lhes seja comum, devemos pensá-lo como a potência 
universal de suas conexões. (MERLEAU-PONTY, 2006, p.328).

Seria possível desenvolver uma analogia entre a própria obra 
The Black Box (1961) desenvolvida por Tony Smith e uma pas-
sagem do livro “Fenomenologia da percepção” em que Maurice 
Merleau-Ponty (2006) discorre exatamente sobre o real deslo-
camento do corpo do espectador em relação ao corpo - obra, 
imersos num mesmo espaço contingente. A real experiência do 
encontro entre corpos no espaço do mundo,

o corpo próprio está no mundo assim como 
o coração no organismo; ele mantém o espetá-
culo visível continuamente em vida, anima-o e 
alimenta-o interiormente, forma com ele um sis-
tema. Quando caminho em meu apartamento, os 
diferentes aspectos sob os quais ele se apresenta 
a mim não poderiam aparecer-me como os per-
fis de uma mesma coisa se eu não soubesse que 
cada um deles representa o apartamento visto 
daqui ou visto dali, se eu não tivesse consciên-
cia de meu próprio movimento e de meu corpo 
como idêntico através das fases desse movimen-
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to. Evidentemente, posso sobrevoar o aparta-
mento em pensamento, imaginá-lo ou desenhar 
sua planta no papel, mas mesmo então eu não 
poderia apreender a unidade do objeto sem a 
mediação da experiência corporal, pois aquilo 
que chamo de uma planta é apenas uma pers-
pectiva mais ampla: é o apartamento “visto de 
cima”, e, se posso resumir nela todas as perspec-
tivas costumeiras, é sob a condição de saber que 
um mesmo sujeito encarnado pode ver alterna-
damente de diferentes posições. Responder-se-á 
talvez que, recolocando o objeto na experiência 
corporal como um dos pólos dessa experiência, 
nós lhe retiramos justamente aquilo que faz sua 
objetividade. Do ponto de vista de meu corpo, 
nunca vejo iguais as seis faces do cubo, mesmo 
se ele é de vidro, e todavia a palavra “cubo” tem 
um sentido; o cubo ele mesmo, o cubo na verda-
de, para além de suas aparências sensíveis, tem 
suas seis faces iguais. A medida que giro em tor-
no dele, vejo a face frontal, que era um quadrado, 
deformar-se, depois desaparecer, enquanto os 
outros lados aparecem e tornam-se cada um, por 
sua vez, quadrados. Mas para mim o desenrolar 
dessa experiência é apenas a ocasião de pensar 
o cubo total com suas seis faces iguais e simul-
tâneas, a estrutura inteligível que lhe dá razão. 
E, mesmo para que minha caminhada em torno 
do cubo motive o juízo “eis um cubo”, é preciso 
que meus deslocamentos estejam eles mesmos 
localizados no espaço objetivo e, longe de a ex-
periência do movimento próprio condicionar a 
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posição de um objeto, ao contrário é pensando 
meu próprio corpo como um objeto móvel que 
posso decifrar a aparência perceptiva e construir 
o cubo verdadeiro. (MERLEAU-PONTY, 2006, 
p.273-274).

Os artistas aqui apontados, ao longo do período analisado, 
resgataram textos de pensadores os quais foram referências fun-
damentais para embasar o desenvolvimento de suas produções. 
A psicanálise abordada pelo francês Jacques Lacan (1901-1981), 
o estruturalismo desenvolvido pelo suíço Ferdinand de Saussu-
re (1857-1913) e a fenomenologia, revisada, pelo francês Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961), evidentemente, sustentaram a argu-
mentação do discurso destes artistas. E os textos de Merleau-Pon-
ty (2006), que atravessam este artigo, recorrem exatamente sob 
a possibilidade em estender à experiência artística muito além 
do que simplesmente o apelo óptico. O filósofo Maurice Merle-
au-Ponty (2006) resgata, desta forma, a possibilidade de estabe-
lecer conexões, participações entre a dialética e o confronto dos 
corpos. Corpo - espectador. Corpo - obra. Espaço contingente. 
Em verdade, Merleau-Ponty (2006) descrimina a especificidade 
da natureza da obra de arte. Seus textos auxiliaram no argumen-
to o qual destitui as especificidades das categorias. A estrutura 
hierárquica que distingue cada posição que os elementos em arte 
deveriam ocupar. Surpreendentemente, sua análise, destitui a di-
cotomia, o binômio estabelecido pelo lingüista e também filósofo 
Ferdinand de Saussure (2006). Pois, a obra tal como um corpo, 
estaria isenta de um significado fixo. Maurice Merleau-Ponty 
(2006), consegue assim, liberar a unidade do signo. O significado 
mais o significante não são mais fixos. Tudo, desta forma, tor-
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nar-se significante. Quanto ao significado, seria permitido então, 
sua transitoriedade. À cada acontecimento, à cada encontro en-
tre corpos, um significado é estabelecido. Tudo isso apenas tor-
nou-se possível em relação à produção em arte pois, estes artista, 
surpreendentemente, romperam com a narrativa. A obra de arte 
desobrigada da relação entre parte, entre elementos que consti-
tuíam a narrativa, o sentido lógico lido na obra. A obra torna-se 
um processo continuado.

Negrume. Percepção.

A obra, simplesmente um corpo dentre os demais corpos, se 
apropriaria do lugar comum, do espaço ordinário. E ao estabele-
cerem conexões, estes corpos demandariam e compartilhariam 
de todos os impulsos elétricos que tal encontro poderia instau-
rar. Superfícies porosas em constante troca de fluidos, o tecido 
dos corpos, o tecido do mundo. Consonâncias e divergências. 
Concessões e resistências. Trocas. Deslocamentos. Transfor-
mações. A obra em um contínuo processo, isenta de autoria, de 
status, de sacralidade. No entanto, Tony Smith desenvolveu The 
Black Box (1961), em seu completo negrume. Um corpo negro 
no espaço. O artista desafiou não somente a concretude da obra 
e a apropriação do espaço, como, surpreendentemente, con-
frontou tudo isso ao mesmo tempo. Ao encontrar-se diante da 
obra The Black Box (1961), o espectador se defrontaria com algo 
tal como um dilema. A obra, a volumetria, a região do espaço 
delimitado por seis faces fechadas, enfim, o cubo, se encontra-
ria realmente imersa no espaço? Ou, ao contrário, em tal região, 
aparentemente, se encontraria um nada? Uma região do espaço 
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visualmente delimitado, ou algo tal como um furo, um buraco?

Contemporâneo é, justamente, aquele que 
sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escre-
ver mergulhando a pena nas trevas do presente. 
Mas o que significa “ver as trevas”, “perceber o 
escuro”? (AGAMBEN, 2009, p.63).

Tony Smith, inusitadamente, através de sua obra The Black 
Box (1961), jogou tanto com a presença quanto com a ausência 
de um corpo - obra. Ele jogou com a, aparente, liberdade que, 
caberia tão somente ao próprio espectador, de se decidir tanto 
o que lhe seria visível quanto o que lhe seria invisível. Mas, o 
que exatamente seria este escuro - negrume? Como exatamen-
te percebê-lo? Seria este o interior da obra? Ou, exatamente o 
contrário, seu exterior? Se em física consideramos que a cor 
preta absorve e acumula energia, seria possível construir uma 
analogia de que, tal obra do artista, assentada no espaço tridi-
mensional, em conseqüência de seu negrume, arrastaria então 
para dentro de seu volume a energia ao seu redor? No entanto, 
paradoxalmente, segundo sua tautologia, a obra The Black Box 
(1961) seria apenas aquilo que se vê - um cubo - mas, por qual 
razão recoberta pela cor preta? Até mesmo a luz solar deva aqui 
ser considerada como um fator que atinge a obra, pois, tal ca-
mada de tinta preta, absorve, acumula muito mais energia solar 
sobre a superfície da obra. E, considerando que o verbo absor-
ver seja antônimo do verbo expandir, a obra, possivelmente, es-
taria engolindo tudo ao seu redor, incluindo, nossos próprios 
olhares. Devorar tudo ao redor para enfim, expelir. Do fim se 
volta ao princípio. Resíduos de matéria-prima, resíduos de ener-
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gia, resíduos de olhares. A obra se constitui de uma compressão 
de matéria, uma bomba, ou, no melhor das hipóteses, uma es-
trela, que, ao morrer, lança ao cosmo novamente seus próprios 
elementos químicos, básicos, constituintes, mínimos. Morrer e 
nascer. No entanto, minha ignorância ainda desconhece, ainda 
não concebe tamanho assombro.

Considerações Finais

“Uma valorização a mais e eis-nos em pre-
sença do devaneio positivo, de um devaneio que 
produz, de um devaneio que, qualquer que seja a 
fraqueza daquilo que ele produz, bem pode ser 
denominado devaneio poético. Em seus produ-
tos e no seu produtor, o devaneio pode receber 
o sentido etimológico da palavra poético. O de-
vaneio reúne o ser em torno do seu sonhador. 
Dá-lhe ilusões de ser mais do que ele é. Assim, 
sobre o menos-ser que é o estado de relaxamen-
to no qual se forma o devaneio se desenha um 
relevo — um relevo que o poeta saberá inflar até 
torná-lo um mais-ser”. Gaston Bachelard (1993)

Este artigo é resultado da produção de minha dissertação, a 
qual desenvolvi em meu mestrado, sob a linha, Imagem, Cultu-
ra e Produção de Sentido. E, ao longo desta pesquisa, inúmeras 
vezes, tentei decifrar e, até mesmo, secionar racionalmente a 
obra The Black Box (1961), assim como também o conjunto da 
obra do artista Tony Smith desenvolvida até um ano antes de 
suas morte, ocorrida no ano de 1980. Possivelmente, este meu 
equívoco tenha sido uma conseqüência habitual - e extrema-



483

mente prepotente - de uma formação que, ingenuamente, mas 
talvez com suas consideráveis fundamentações, se assegura dos 
meios e dos fins. Coincidentemente - ou não - também um 
campo que atravessou a formação do artista, mas em um  pe-
ríodo ainda que se permitiu experimentar, muito além do que 
simplesmente atingir objetivos práticos, e terminantemente, 
admissíveis e aplicáveis. Causas e efeitos. Funcionalidades. Ao 
longo das leituras as quais desenvolvi, muitos conceitos que 
me asseguravam, apenas tornaram-se insuficientes - mesmo 
que eu ainda não compreenda exatamente a razão de tudo isso.

No entanto, o campo de minha formação - Design - é indis-
cutivelmente, relevante, proficiente e indispensável, sendo que, 
inúmeras pesquisas inovadoras são articuladas aqui. O que ten-
tei organizar ao longo do texto - mesmo que de forma conside-
ravelmente caótica - seria muito mais uma forma de comparti-
lhar algo perturbador e ao mesmo tempo surpreendente o qual 
atravessou minha trajetória. O que pude perceber - no entanto, 
sem certeza alguma - foi que Tony Smith contestou, subverteu 
e reavaliou preceitos de sua atividade como arquiteto, como do-
cente e como artista. Toda esta pesquisa para mim, se trans-
formou em um aprendizado muito mais pessoal do que mesmo 
profissional. Todas as inquietações e investigações desenvol-
vidas pelo artista, realmente me fascinaram. Pude de fato, me 
identificar com meu objeto de pesquisa.

Em verdade, me apaixonei pela obra The Black Box (1961) e 
me apaixonei, inusitadamente, também pela trajetória do artis-
ta Tony Smith. Talvez tenha observado como ele envolvia en-
tusiasmadamente suas filhas em suas experimentações, desta 
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forma, também transferi à ele, tal figura paterna. Caso isto te-
nha sido um erro, não tenho propriedade consolidada para ave-
riguar. Desenvolvi aqui uma pesquisa bibliográfica, em verdade, 
nunca me deparei exatamente com a obra. Mas este aprendiza-
do se estendeu em minhas experiências atuais, quando agora 
então, tenho diante de mim uma possibilidade de imergir em 
uma experiência artística. Ao me deparar com algum corpo, e 
que, no entanto, não sei ao certo determinar sua natureza, re-
corro-me ao meu aprendizado. Apenas deixo-me arrebatar-me 
pela própria experiência. Tenho reaprendido, em verdade, à 
perceber e à estender à todo o meu corpo a possibilidade de 
sentir-se bem, de machucar-se, de acalmar-se e de inquietar-se.

Ainda sobre minha pesquisa, já em minha últimas considera-
ções, tal como um sobressalto, algo ainda me ocorreu. Indaguei-
-me então se em todo esse tempo eu estive diante deste cubo e, 
jocosamente, eu ainda não o havia enxergado. Ocorreu-me sim 
um assombro. Mas, no entanto, as experiências que compartilho 
a partir daqui, são completamente recentes. Ainda tenho me ha-
bituado à lidar com tamanha exigência. Ainda me encontro rea-
prendendo a ver e a sentir e enfim, à permitir à todo meu corpo 
pulsar. Não sei aonde tudo isso me levará. Não tenho respostas. 
Não tenho mais nenhum caminho certo à tomar à partir daqui.

Encontro-me rodopiando ao redor deste cubo negro, em um 
movimento caótico, tal como uma criança novamente, sem di-
reção, sem ordem, ingenuamente livre e amedrontada pela ver-
tigem do movimento. Não me recordo mais do início de tudo 
isso. E muito menos avisto um fim. Apenas tenho dúvidas, me-
dos e desejos.
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Caminho no escuro.
Tateio aquilo que possa estar ao meu redor. O escuro 
apenas é uma incerteza.
Encontro-me no espaço que contém a obra.
Ou encontro-me no espaço que está contido na obra? O 
espaço não é um nada.
O espaço contém e está contido. O tempo é apenas uma 
fração. Um silêncio.
O intervalo entre a lembrança e a expectativa.
O acontecimento, o encontro fortuito aprisiona e liberta. 
Confronto e dialética.
Ceder e reagir. Apaixonar-se. E perder-se.

Referências

AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 
Chapecó, SC: Argos, 2009. ARCHER, M. Arte contemporânea: 
uma história concisa. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. 
BACHELOR, D. Minimalismo. São Paulo: Cosac Naify Edições, 
2001.

BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins 
Fontes, 1993.

----------------------- A poética do devaneio. São Paulo: Martins 
Fontes, 1988.

----------------------- O direito de sonhar. São Paulo: Difel, 1985. 
BOURRIAUD, N. Estética relacional. São Paulo: Martins, 2009. 
CANONGIA, L. O legado dos anos 60 e 70. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005.

CAUQUELIN, A. A invenção da paisagem. São Paulo: Martins, 
2007.



486

---------------------- Arte contemporânea: uma introdução. São 
Paulo: Martins, 2009. CRIMP, D. Sobre as ruínas do museu. São 
Paulo: Martins Fontes, 2015.

DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 
Ed. 34, 1998.

FERREIRA, G.; COTRIM, C. (Org.). Escrito de artistas: anos 
60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

FOSTER, H. O retorno do real: a vanguarda no final do século 
XX. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

----------------- O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac 
Naify, 2015.

HEIDEGGER, M. Ensaios e conferências. 8, ed. - Petrópolis: 
Vozes; Bragança Paulista: Ed. Universitária São Francisco, 2012.

KRAUSS, R. E. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007.

----------------- KRAUSS, R.E. A escultura no campo ampliado 
(Tradução de Elizabeth Carbone Baez). Gávea: Revista semestral 
do Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura 
no Brasil, Rio de Janeiro: PUC-RJ, n. 1, 1984 (Artigo de 1979).

LACAN, J. O seminário - livro 11 - os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. PEDROSA, I. Da cor à cor inexistente. 
Rio de Janeiro: Senac Editoras, 2009.

SAUSSURE, F. Curso de Linguistica Geral. São Paulo: Cultrix, 



487

2006.

SYKES, A. K. (Org.). O campo ampliado da arquitetura: antologia 
teórica (1993-2009). São Paulo: Cosac Naify, 2013.

TUCKER, W. A linguagem da escultura. São Paulo: Cosac Naify, 
1999. ZEVI, B. Saber ver a arquitetura. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009.

Catálogos

“Not an object. Not a monument.”, The Complete Large-Scale 
Sculpture of Tony Smith - Matthew Marks Gallery and Steidl 
Publishers, NewYork, 2007.

“Tony Smith a drawing retrospective”, essays by Klaus Kertess 
and Joan Pachner - Matthew Marks Gallery,NewYork, 1995-96.

“Jackson Pollock & Tony Smith Sculpture”, An exhibition on the 
centennial of their births - Matthew Marks Gallery,NewYork, 
2012.

Referências Eletrônicas

<http://www.tonysmithsouthorange.org/index.html > Acesso 
em: maio 2015. 

<https: / /www.youtube.com/watch?v=HCg3_p46QaA>  
Acesso em: maio 2015.  <https://www.youtube.com/
watch?v=x6brE5HiRAA > Acesso em: maio 2015. <http://www.
gallery.ca/en/see/collections/artwork.php?mkey=7662> Acesso 
em: maio 2015.

http://www.tonysmithsouthorange.org/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=x6brE5HiRAA
http://www.youtube.com/watch?v=x6brE5HiRAA


488

<http://moholy-nagy.org/ > Acesso em: abri. 2016. 

<http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ast> Acesso em: 
abri. 2016.  <http://juddfoundation.org/artist/art/> Acesso em: 
mar. 2017. <https://www.chinati.org/collection/donaldjudd2.
php> Acesso em: mar. 2017. <http://www.annetruitt.org/> 
Acesso em: mar. 2017.

HEIDEGGER, M. Construir, habitar, pensar. 1954. Disponível 
em: http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/ heidegger_
construir,%20habitar,%20pensar.pdf > Acesso em: dez. 2016.

FRIED, M. Art and objecthood. Artforum, 1967. Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais EBA. UFRJ. 2002. 
Disponível em: https://cinescontemporaneos.files.wordpress.
com/2016/05/arte-e- objetidade-michael-fried.pdf> Acesso em: 
dez. 2016.

http://moholy-nagy.org/
http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ast
http://juddfoundation.org/artist/art/
http://www.chinati.org/collection/donaldjudd2.php
http://www.chinati.org/collection/donaldjudd2.php
http://www.annetruitt.org/
http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/


POESIAS NO ENSINO DE LÍNGUA FRANCESA: UMA 
EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

Débora Lucas Duarte (UFG)                                                                                                             

Silvana Matias Freire (UFG)                                                                                                     

Alexandra Almeida de Oliveira (UFG)

RÉSUMÉ

Cette expérience fait partie du PIBID-Francês/UFG ainsi que 
du projet de recherche intitule «A leitura de poesia em aulas de 
Francês Língua Estrangeira (FLE): uma experiência estética». Ce 
travail a consisté à l’introduction d’activités de lecture à voix 
basse et de haute voix. Notre principal objectif est d’explorer les 
poèmes dans son essence, c’est-à-dire de les concevoir comme 
une expérience esthétique. Avant toute chose, cette expérience 
réside dans son effet sonore. Nos études se basent sur trois domaines, 
qui sont la linguistique, la psychanalyse et la théorie littéraire, sur-
tout, sur les études de Saussure, Jakobson, Freud, Lacan et Friedrich.

RESUMO

Essa experiência está vinculada ao PIBID-Francês/UFG e ao 
projeto de pesquisa “A leitura de poesia em aulas de Francês 
Língua Estrangeira (FLE): uma experiência estética”. Este tra-
balho consistiu na introdução de atividades de leitura e recita-
ção de poemas. Nosso principal objetivo é explorar os poemas 
naquilo que de fundamental eles proporcionam: uma experiên-
cia estética. Essa experiência, de imediato, encontra-se em seu 
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efeito sonoro. Os referenciais teóricos que fundamentam esta 
proposta são provenientes da linguística, da psicanálise e da te-
oria literária, em especial, os trabalhos dos seguintes autores: 
Saussure, Jakobson, Freud, Lacan e Friedrich.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO; LÍNGUA FRANCESA; PI-
BID.

Introdução

A proposta de trabalho apresentada neste artigo surgiu de 
questões discutidas, junto a colegas professores de línguas es-
trangeiras, referentes à adaptação e à complementação de mate-
riais didáticos na educação básica. A discussão sobre este tema 
não é recente, muitos estudos já foram realizados, dentre eles, 
Richards (1998), Duarte (2003, 2014), Murce Filho (1998, 2005, 
2014, 2015) e Tomlinson (2001), mas as questões a esse respeito 
sempre retornam, muitas vezes, como inquietação por parte de 
professores. Existem excelentes manuais para o ensino de lín-
guas, mesmo assim se mostram inadaptados aos objetivos que 
o professor estabelece para sua sala de aula. Não consideramos 
este fato uma falha dos livros de ensino, mas como uma possibi-
lidade para que o professor possa fazer escolhas que levem em 
conta sua singularidade.

A partir destas reflexões, elaboramos um projeto de pesqui-
sa, intitulado “A leitura de poesia em aulas de Francês Língua 
Estrangeira (FLE): uma experiência estética”, no qual propu-
semos a utilização de textos poéticos em língua francesa como 
material suplementar ao livro didático adotado pela escola.
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A série na qual trabalhamos o material por nós selecionado é 
de 1º ano do Ensino Médio. A opção por essa série se deu em fun-
ção de que temos observado uma tendência, por parte dos ado-
lescentes, em reproduzir poemas em redes sociais. Esses meios 
representam uma oportunidade favorável à veiculação desse 
gênero literário, entretanto, os poemas reproduzidos, em geral, 
aparecem fragmentados e mal traduzidos. Como obra de arte, 
eles perdem sua potência estética. Para a maioria desses alunos, 
a escola é o único lugar onde terão oportunidade de estabelecer 
contato com a arte sem ser mediada pela indústria cultural. Pro-
pusemos assim levar ao conhecimento dos alunos a íntegra e o 
original desses textos, o que é fundamental para que se obtenham 
efeitos estéticos que esse gênero literário proporciona.

O que, no entanto, particulariza o presente projeto de pesquisa 
é a radicalidade com que pretendemos tratar a poesia em sala de 
aula: como obra de arte a ser trabalhada em sua materialidade 
com a finalidade de obter prazer estético. Seguiremos para isto a 
via indicada pelo poeta Rainer Maria Rilke “[a] poesia não serve 
para ser explicada e comentada. Ela existe para ser vivida, experi-
mentada, para ser o lugar de uma experiência” (tradução nossa).

Referencial Teórico

Nossa fundamentação teórica atravessa três campos de co-
nhecimento que, apesar de suas especificidades, estão ligados 
neste artigo pela abordagem estrutural da linguagem. Esses cam-
pos de conhecimento são a linguística, a psicanálise e a teoria 
literária, em especial, os trabalhos dos seguintes autores: Saus-
sure (1916[1995]), Jakobson (1979), Freud (1905[1996]), Lacan 
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(1957-1958[1999]) (1972-1973[1976]), Friedrich (1956[1991]) e 
Chklovski (1917[1973]).

A orquestração dessas áreas de conhecimento é necessária 
para a realização de nosso estudo. Sucintamente, discorremos 
sobre os aportes de cada uma delas. A linguística estrutural, ao 
estudar a linguagem visa à definição de seu objeto, a saber, a 
língua. A psicanálise, por sua vez, interessa-se pela compreen-
são do funcionamento do inconsciente cuja estrutura é de uma 
linguagem (LACAN, 1972-1973[1975, p. 62]). E a teoria literária, 
que trata da estrutura da lírica, considera que a linguagem po-
ética deve se mostrar em seu caráter estranho e surpreendente 
(Chklovski (1917 [1973, p. 54])). Desses referenciais, interessa-
-nos as contribuições que eles oferecem a nossas pesquisas re-
ferentes à compreensão de experiências estéticas.

Passaremos a explanar sobre o ponto de convergência destas 
três áreas do saber que dão suporte teórico à presente pesquisa. 
Trata-se da primazia da materialidade sonora no estudo da po-
esia. Como afirma João Alexandre Barbosa (1990), o próprio da 
poesia são os significantes.

Ao examinar a origem da escrita e as consequências de sua 
malsucedida aquisição, na clínica psicanalítica, o psicanalista 
Gérard Pommier (1993[2004, p.144]) esclarece que o que pri-
meiro nos chama a atenção ao escutarmos uma língua estran-
geira é a sua fonética. Na língua materna, no entanto, já não 
nos preocupamos mais com os sons produzidos, uma vez que 
se encontram internalizados, e nosso interesse desvia-se para 
a mensagem a ser expressa. A escuta da língua estrangeira nos 
causa estranheza, pois não conseguimos atribuir significado às 
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palavras, à semelhança do que ocorrera quando ainda não com-
preendíamos a língua materna.

Essa consideração do psicanalista vai ao encontro do que pre-
gava Ferdinand de Saussure, pai da linguística moderna (1916 
[1995, p. 21]): “Quando ouvimos falar uma língua que desconhe-
cemos, percebemos bem os sons, mas devido à nossa incompre-
ensão, ficamos alheios ao fato social”. Por fato social, entendemos 
que o linguista se refere à língua. Ao separar a língua (fato social) 
da fala (concretização individual), o suíço eleva à linguística ao 
estatuto de ciência, por lhe dar um objeto de estudo.

Roman Jakobson e Linda Waugh (1979) sustentam, igual-
mente, a proposta teórica do presente trabalho. Ao empreen-
der estudos sobre a aquisição da linguagem oral pela criança, 
eles (Jakobson e Waugh 1979, p. 80) perceberam que a aquisição 
de “sons funcionais” da linguagem contrasta com a grande va-
riedade de emissão de sons que a criança tem a capacidade de 
produzir na fase pré-linguística. Antes da aquisição da língua 
materna, a criança se mostra apta  a produzir e a perceber sons 
das diversas línguas:

[...] a fase pré-linguística do balbuciar mani-
festa frequentemente uma extraordinária varie-
dade de produções motoras que contrasta com 
a pobreza surpreendente em “sons funcionais” 
que caracteriza em seguida os primeiros empre-
gos da linguagem (tradução nossa)

Não há, no presente estudo, a intenção de fazer com que o 
aprendiz de língua estrangeira regrida à mais tenra infância a 
fim de retomar sua capacidade de perceber e articular sons des-
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providos de sentidos. Temos como intuito despertar o prazer 
estético em nossos aprendizes para que brinquem com a sono-
ridade da língua francesa, uma vez que cremos que essa experi-
ência gerará neles uma disposição favorável em relação à sono-
ridade que subjaz ao prazer proporcionado pela leitura e escuta 
de poemas, sobretudo, em língua estrangeira.

O que nos levou a interpresar este experimento foi a cons-
tatação de Freud (1905 [1996, pp. 124 e125, grifos do autor]) ao 
investigar e constatar a origem do prazer que se obtém na cria-
ção do chiste.

O jogo – guardemos esse nome – aparece nas 
crianças que estão aprendendo a utilizar as pala-
vras e a reuni-las. Tal jogo obedece provavelmen-
te a um dos instintos que compelem as crianças 
a exercitar suas capacidades (Gross [1889]). Ao 
fazê-lo, deparam com efeitos gratificantes, que 
procedem de uma repetição do que é similar, de 
uma redescoberta do que é familiar, da simila-
ridade do som etc. e que podem ser explicados 
como insuspeitadas economias na despesa psí-
quica. Não é de se admirar que esses efeitos gra-
tificantes encorajem a criança a prosseguir no 
jogo e a continuá-lo sem atentar para o sentido 
das palavras ou para a coerência das sentenças. 
O jogo com palavras e pensamentos, motivado 
por alguns gratificantes efeitos de economia, se-
ria pois o primeiro estágio dos chistes.

A partir disso, tencionamos provocar, em nossos aprendizes, 
esse efeito de prazer, próximos aos experimentados ao ouvir um 
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chiste, mas nos servindo de criações poéticas em língua francesa.

No campo da teoria literária, Hugo Friedrich (1956[1991]) foi 
escolhido por tratar da estrutura formal da poesia moderna, es-
pecificamente da obra de poetas da segunda metade do século 
XIX a meados do século XX. Friedrich (1956[1991], p. 18) desta-
ca que são dos elementos formais da linguagem poética, não do 
conteúdo, que emergem os efeitos da estética moderna:

[...] a composição autônoma do movimento 
linguístico, a necessidade de curvas de intensi-
dade e de sequências sonoras isentas de signi-
ficado, têm por efeito não mais permitirem, de 
modo algum, compreender o poema a partir 
dos conteúdos de suas afirmações. Pois o seu 
conteúdo verdadeiro reside na dramaticidade 
das forças formais tanto exteriores como inte-
riores. Como semelhante poema ainda assim é 
linguagem, mas uma linguagem sem um objeto 
comunicável, tem o efeito dissonante de atrair e 
ao mesmo tempo, perturbar quem a sente.

Foi pelo trabalho formal que Baudelaire, inspirado em Edgar 
Allan Poe, elaborou o programa poético que inaugurou a lírica 
moderna:

A inovação de Poe consiste em inverter a or-
dem dos atos poéticos que vinha sendo aceita 
pelas poéticas anteriores. O que parece se o re-
sultado, ou seja, a ‘forma’, é a origem do poema; 
o que parece ser a origem, ou seja, o ‘significado’, 
é o resultado. No início do ato poético, há uma 
‘nota’ insistente e prévia à linguagem dotada 
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de significado: algo como uma entonação sem 
forma. Para dar-lhe uma forma, o autor procu-
ra aqueles materiais sonoros da língua que mais 
se aproximam dessa nota. Os sons se unem for-
mando palavras e estas se agrupam finalmente 
formando motivos com os quais, em último ter-
mo, se elabora um contexto com sentido com-
pleto (FRIEDRICH, 1956[1991], p. 51).

A seguir passaremos à apresentação do material, justificando 
teoricamente sua escolha e modo de elaboração.

Metodologia

Na obra de Baudelaire há uma trama dos temas que não são 
numerosas, por esta razão, de acordo com Friedrich (1956[1991], 
p. 38), é possível considerar sua obra como um sistema, indican-
do que a variação temática nunca foi uma preocupação para ele. 
Os poucos temas abordados por Baudelaire foram tratados pro-
gressivamente até atingir uma intensidade:

[Baudelaire] preferia trabalhar no aperfeiço-
amento de um primeiro esboço a escrever uma 
nova poesia [...]. Em verdade trata-se daquela 
fecunda intensidade que, uma vez alcançado o 
ponto de ruptura, o vai ampliando e reforçan-
do em direção ao fundo. Esta fecundidade ativa 
a vontade de perfeição artística, pois só na ma-
turidade da forma a suprapersonalidade do que 
está expresso vem garantida. Os poucos temas 
de Baudelaire podem se entender como porta-
dores, variante, metamorfoses de uma tensão 
fundamental que, em poucas palavras, podemos 
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designar como tensão entre o satanismo e a ide-
alidade. Esta tensão permanece não resolvida. 
Mas apresenta, em conjunto, aquela ordem e co-
erência que cada poesia tem per si (1956[1991], 
p. 38-9).

Por essa razão, selecionamos três poemas de mesmo tema que 
caracterizam esse aperfeiçoamento formal: Le chat (XXXIV), Le 
chat (LI) e Les chats (LXVI).

A seleção do primeiro poema Le Chat (XXXIII) se deu por 
apresentar uma estrutura formal constituída por métrica, rimas 
paralelas e jogo homofônico facilmente perceptíveis. A ativida-
de foi elaborada com o objetivo de explorar essas característi-
cas. O áudio escolhido foi o meio de inserção inicial do poema. 
A atividade proposta foi de retirar do texto as últimas palavras 
de versos alternados nas quais havia formação de rimas alterna-
das (abba). Durante a reprodução do áudio, realizada por três 
vezes, os alunos deveriam transcrever as palavras ausentes.

Universidade Federal de Goiás                                                                                                                      
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação                                                                           
La lecture de poèmes en classe                                                                                                
Charles Baudelaire « Les fleurs du mal »
Le chat - Les Fleurs du mal (XXXIII)

I
Dans ma cervelle se promène, Ainsi qu’en son 
appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant. Quand il miaule, 
on l’entend à peine,
Tant son timbre est tendre et discret; Mais que sa voix 
s’apaise ou gronde, Elle est toujours riche et profonde. 
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C’est là son charme et son secret.
Cette voix, qui perle et qui filtre Dans mon fonds le plus 
ténébreux, Me remplit comme un vers nombreux Et me 
réjouit comme un philtre.
Elle endort les plus cruels maux Et contient toutes les 
extases; Pour dire les plus longues phrases, Elle n’a pas 
besoin de mots.
Non, il n’est pas d’archet qui morde Sur mon coeur, 
parfait instrument, Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde,
Que ta voix, chat mystérieux, Chat séraphique, chat 
étrange,
En qui tout est, comme en un ange, Aussi subtil 
qu‘harmonieux!

II

De sa fourrure blonde et brune Sort un parfum si doux, 
qu’un soir J’en fus embaumé, pour l’avoir Caressée une 
fois, rien qu’une.

C’est l’esprit familier du lieu; Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire; peut-être est-il fée, est-il 
dieu?

Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime Tirés comme par 
un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,

Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles, Clairs fanaux, 
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vivantes opales Qui me contemplent fixement. 

O poema Les chats foi o segundo selecionado (o último a ser 
escrito) a ser utilizado. Após ouvir o áudio, os alunos foram so-
licitados a recitar o poema. Em seguida, eles deveriam marcar 
as rimas. Eles observaram apenas as rimas ao final dos versos.

Esse poema é bastante representativo do projeto estético 
idealizado por Baudelaire que se propunha a trabalhar o poe-
ma: “[...] por meio de um processo combinatório que opere com 
os elementos sonoros e rítmicos da língua como com fórmulas 
mágicas (FRIEDRICH (1956[1991], p. 50). Esse projeto de Bau-
delaire coincide com o projeto que pretendemos desenvolver: 
propor uma experiência estética.

O poema traz uma combinação sonora não apenas, como se 
espera, nas últimas palavras dos versos, mas também em seu 
interior.

Este modo de operar com a língua produz um efeito sonoro 
surpreendente provocando no leitor/ouvinte uma nova experi-
ência no campo da linguagem. Chklovski (1917, p.54), citando 
Aristóteles, atribui a isto a característica da língua poética: “a 
língua poética deve ter um caráter estranho, surpreendente”. 
Esta concepção de língua poética coincide também com o pro-
jeto estético buscado por Baudelaire. É o que podemos confir-
mar pelas palavras de Friedrich (1956 [1991], p. 39): “[O] ato que 
conduz à poesia pura chama-se trabalho, construção sistemá-
tica de uma arquitetura, operação com os impulsos da língua”.

Apresentamos aos alunos o desenho dessa arquitetura:
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Les Chats

Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires
Amis de la science et de la volupté
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres;
L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S‘ils pouvaient au servage incliner leur fierté.
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s‘endormir dans un rêve sans fin;
Leurs reins féconds sont plein d‘étincelles magiques
Et des parcelles d‘or, ainsi qu‘un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

O último poema trabalhado, primeiro a ser escrito por Bau-
delaire, apresenta uma estrutura formal simples, com rimas ao 
final dos versos, utilizando fonemas homógrafos. O trabalho re-
alizado com este poema foi de recitação.

Universidade Federal de Goiás
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
La lecture de poèmes en classe
Charles Baudelaire « Les fleurs du mal »

Le Chat
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Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,

Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,

Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.

Resultados

Como havíamos previsto em nosso projeto, servimo-nos dos 
diários dialogados não apenas para que os alunos refletissem 
sobre seu aprendizado, mas também por ser uma forma de in-
terlocução, em que um laço subjetivo (sujeito a sujeito) se es-
tabelece entre o professor pesquisador e o aluno participante. 
Mas o que se mostrou mais produtivo na leitura dos diários é 
que os comentários ali encontrados puderam indicar ao profes-
sor modos de intervenção mais eficiente e ao pesquisador os 
rumos a serem seguidos na pesquisa ou os desvios a serem to-
mados para melhor adequá-lo aos nossos objetivos.

Observamos que vários de nossos objetivos foram atingidos, 
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tais como:

1. despertar a sensibilidade dos alunos para a fruição de po-
esia em língua francesa, principalmente da sua sonorida-
de, pela recitação e escuta;

2. incentivar cada aluno a encontrar, de modo singular, a 
sonoridade de um poema; 3- habituar os alunos à leitura 
de poema;

3. aperfeiçoar a pronúncia em língua francesa;

4. contribuir para a formação cultural dos alunos do Ensino 
Médio promovendo oportunidades para que eles conhe-
çam poetas clássicos de língua francesa e suas obras.

É o que constatamos a partir dos seguintes comentários:
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Porém, observamos que os alunos não perceberam o aperfei-
çoamento, a complexificação da estrutura formal dos poemas 
de Baudelaire. Ao interrogá-los sobre a diferença entre os po-
emas, fizeram uma descrição formal sem tirar disso nenhuma 
conclusão:

Conclusão

Acreditamos que nossa experiência tenha logrados resulta-
dos bem postivos, os aprendizes interessaram-se pelos poemas, 
conseguiram a partir deles sentir prazer pela experiência estéti-
ca vivenciada. A leitura de poemas passou a ser demandada por 
alunos com mais frequência. Percebemsos que os estudantes 
não se atém, apenas, à pronúncia dos poemas, eles exploram, 
igualmente, as possibilidades culturais trazidas pelo poema 
para a sala de aula. No entanto, há, ainda, objetivos a serem al-
cançados, tendo em vista que os aspectos estruturais dos poe-
mas não foram bem assimilados pelos discentes. Assim, nossos 
propósitos permanecem e nosso desafio continua.
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RESUMÉ

Le matériel didactique est construit à partir de dialogues et 
de textes inventés dont la langue utilisée ne correspond pas 
à la langue présente dans une communication réelle. Cela ne 
permet pas que les apprenants soient préparés par une situa-
tion de communication quotidienne. Ce travail présente quel-
ques matériels didactisés pour être utilisés en classe de FLE 
(Français langue étrangère). L’utilisation de matériel authen-
tique nous permet un rapport plus proche des intérêts et des 
attentes de nos apprenants, puisque le matériel à être travaillé 
sera adapté par le professeur qui connaît la classe ainsi que les 
priorités des apprenants.

RESUMO

O material didático é constituído, em sua maioria, de diálogos 
e de textos inventados e muitas vezes, a língua presente nesses 
manuais não representa bem a língua em comunicação real. Isto 
faz com que os alunos não estejam preparados para uma comu-
nicação cotidiana. Este trabalho apresenta alguns materiais di-
datizados a fim de serem utilizados em aulas de FLE (Français 
langue étrangère). O uso de material autêntico nos permite ter 
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uma relação mais próxima dos interesses e expectativas de nos-
sos alunos, posto que o material a ser trabalhado será adaptado 
pelo professor que conhece a turma e suas prioridades.

Palavras-chave: material didático; ensino de FLE; material 
autêntico.

Introdução

O interesse por aprender uma língua estrangeira (LE) tem 
aumentado significativamente a cada dia, e os meios de comuni-
cação juntamente com a tecnologia têm possibilitado aos inte-
ressados um contato cada vez mais expressivo e mais real com 
a língua alvo. Com isto, os professores de LE têm enfrentado 
um desafio ao inserir em suas aulas documentos autênticos. De-
safio, pois, acreditam na eficiência desse material. No entanto, 
encontram resistência por parte de certos alunos que preferem 
trabalhar com os manuais uma vez que seu uso os permite con-
tinuar dentro de sua zona de conforto. O material didático é 
constituído, em sua maioria, de diálogos e de textos elaborados 
com o único objetivo de estar presente no livro didático, sen-
do assim, muitas vezes, a língua presente nesses manuais não 
representa bem a língua em comunicação real. O documento 
autêntico, por sua vez, favorece o oferecimento do

  [...] francês verdadeiro: a língua francesa, 
como todas as outras línguas, possui regras lin-
guísticas, sintáticas... e os manuais de FLE as 
apresentam da forma mais próxima possível do 
francês padrão. Os aprendizes são assim confron-
tados a uma língua cheia de regras, a um francês 
correto e até mesmo a um nível de registro rebus-
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cado de língua. Ora, o francês também é utilizado 
de forma espontânea, não oficial; os francófonos 
podem também falar hesitando, fazendo pausas, 
abreviando as palavras, utilizando repetições 
inúteis, recorrendo a paráfrases, fazendo uso de 
diferentes registros de linguagem. Assim, e como 
em todas as línguas, o francês é uma língua não 
homogênea, mas variável, o que é muito bem 
exposto pelos documentos autênticos [...]. Essa 
variedade a que chamamos de francês verdadeiro 
permite ao aprendiz de língua compreender que o 
nativo pode, assim como ele, se enganar, procurar 
por uma palavra, hesitar, e isso, além de tranquili-
zá- lo para o prosseguimento de seu aprendizado, 
permite-lhe ter acesso à língua não formal, nem 
sempre disponível nos manuais, contudo, sempre 
utilizada pelo nativo”27 (ASLIM-YETIS, 2010, p. 
03, tradução nossa).

A ausência dessas variedades linguísticas nos manuais, en-
tretanto, presentes no material autêntico, não colabora na pre-
paração dos alunos para uma comunicação cotidiana, haja vista 

27 1 « [...] français véritable : la langue française, comme toutes les langues, possède des 
règles linguistiques, syntaxiques…et les manuels de FLE les présentent de façon la plus 
conforme que possible au français standard. Les apprenants sont ainsi confrontés à une 
langue normée, à un français correct voire même parfois à un niveau de langue soute-
nu. Or, le français est aussi utilisé de façon spontanée, non officiel ; les Francophones 
peuvent aussi parler en hésitant, en faisant des pauses, en abrégeant, en ayant recours 
à des répétitions inutiles, à des paraphrases, en faisant usage de différents registres lan-
gagiers. Ainsi, et comme dans toutes les langues, le français est une langue non pas ho-
mogène mais variable  que  les documents  authentiques exposent très  bien  [...].  Cette  
variabilité  que  nous appelons « français véritable » permet à l’apprenant de langue de 
comprendre que le natif peut comme lui se tromper, chercher un mot, hésiter et ceci non 
seulement le rassure pour la suite de son apprentissage mais aussi lui permet d’accéder 
au langage non formel pas toujours disponible dans les manuels, mais pourtant utilisé 
par le natif”.



511

que ela se limita à reprodução de frases prontas e desprovidas 
de sentido para os discentes, que raramente reproduzir-se-ão 
em uma comunicação verídica.

Os alunos encontram-se divididos. De um lado, temos alu-
nos que se adaptam aos novos mecanismos de ensino e buscam 
aulas cada vez mais dinâmicas. De outro, ainda nos deparamos 
com aprendizes que se sentem mais confortáveis com os méto-
dos mais tradicionais e conservadores, como o uso do livro di-
dático, por exemplo. Todavia, acreditamos que a melhor forma 
de se aprender uma LE é estar em contato com materiais que 
sejam autênticos, pois assim o estudante terá uma aproximação 
com a língua alvo em seu uso cotidiano, em seu uso real.

A didatização de material para a sala de aula é um grande 
desafio para aqueles que ensinam, mas sabemos que “[...] a for-
mação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de 
novos modos de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica 
sobre a sua utilização” (NÓVOA, 1992 p. 28). Por isso, sentimos 
a necessidade de utilizarmos, cada vez mais, um material que 
seja autêntico em sala de aula. Patrícia Franzoni (1992) afirma 
que “autêntico”, no âmbito da pedagogia do ensino de LE, pode 
nos remeter à palavra “natural”, e portanto significativo. Para 
definir material autêntico, Franzoni refere-se ao trabalho de 
Daniel Coste (1970), cuja definição para esse tipo de material 
passa pelo público alvo, ou seja, material autêntico é aquele en-
dereçado na origem ao falante da língua em questão e que não 
foi produzido para atender aos interesses pedagógicos.

Sabemos que o aprendizado de uma LE não se restringe a de-
codificar letras, frases, palavras, textos etc. Por meio da lingua-
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gem, os alunos tornam-se cidadãos mais ativos em determina-
dos contextos, podem se expressar em diversas práticas sociais 
de forma bem- sucedida, além de expandirem sua participação 
na sociedade em que se inserem. Afinal, a inserção de suportes 
autênticos é uma possibilidade dada

[...] ao aprendiz de experienciar um “consu-
mo” social do documento e não um “consumo” 
escolar: compreender um documento é compre-
ender as intenções que presidiram sua compo-
sição, reagir como se estivéssemos reagindo na 
vida real por meio de um comportamento que 
responde justamente a essas intenções28 (DE-
LHAYE, 2003, s/p, tradução nossa).

Além disto, percebemos também que as atividades do mate-
rial pedagógico subestimam a capacidade dos educandos, visto 
que muitas aulas baseadas em atividades do livro têm como in-
tuito único fazer o aluno decorar algumas regras gramaticais 
para realizar provas. Assim, decidimos nos empenhar na produ-
ção de aulas didáticas que, como prega os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (BRASIL, 1998), foquem na construção do aluno 
enquanto sujeito do discurso e que se relaciona com o desenvol-
vimento de sua capacidade de agir por meio da palavra em LE 
nas várias habilidades comunicativas (BRASIL, 1998).

Este trabalho tem como objetivo analisar os processos de 
ensino-aprendizagem por meio da didatização de materiais au-

28 [...] à l’apprenant de se livrer à une « consommation » sociale du document et non à 
une consommation scolaire : comprendre un document, c’est comprendre les intentions 
qui ont présidé à sa composition, réagir comme on l’aurait fait dans la réalité par un 
comportement qui répond justement à ces intentions ».
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tênticos. Partimos do entendimento de que o uso de materiais 
autênticos seja mais eficiente que o material fabricado. Nossa 
pretensão era a de desenvolver, analisar e comparar o uso de 
material didático e material autêntico no processo de constru-
ção de conhecimento de um aluno em uma segunda língua, além 
de examinar como esses alunos reagem à apresentação dos con-
teúdos e se dão credibilidade ao material apresentado, uma vez 
que haverá a ausência de um livro didático.

Surge daí a importância de analisar essa proposta em sala 
de aula, posto que o mundo contemporâneo dispõe de muitas 
tecnologias que podem servir de base para esse aprendizado. 
O avanço da tecnologia oportuniza o uso de material autêntico 
em sala de aula, já que com o advento da internet já não existe 
mais tantos obstáculos para a obtenção desses suportes. En-
quanto o livro didático é feito para todos os contextos, ou seja, 
ele não leva em consideração as necessidades e os interesses de 
determinado grupo de alunos, o material autêntico  nos permi-
te uma relação mais próxima dos interesses e expectativas de 
nossos alunos, uma vez que utilizaremos a língua em seu uso 
real e poderemos trabalhar com aulas interculturais, que se se 
relacionam com as expectativas do grupo. Além disso, o profes-
sor é mais livre e autônomo para selecionar e adaptar o material 
conforme seu interesse e o da turma. Buscaremos, igualmente, 
analisar a reação do aluno face ao material de apoio ofertado.

Escolher, didatizar materiais autênticos e analisar os resul-
tados obtidos com o seu uso no ensino-aprendizagem de uma 
língua estrangeira, identificar e compreender a reação e aceita-
ção ou não dos alunos com relação a esse material, verificar se 
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os materiais autênticos consistem, de fato, numa base sólida e 
eficiente no ensino de uma segunda língua são os nossos passos 
para atingir nossos objetivos no âmbito deste estudo.

Referencial teórico

O uso de material autêntico tem sido de grande interesse 
por parte dos professores e/ou alunos estagiários como suporte 
para o ensino de uma LE. Mas o que é o material autêntico?

Assumiu-se a definição Coste (1970) que 
considera autêntico todo o material que não foi 
preparado ou adaptado para o ensino de língua 
estrangeira, mas que era endereçado na origem 
ao falante nativo da língua em questão (MAURO, 
2013, p. 15).

A preocupação com o processo ensino-aprendizagem tem 
feito com que muitos pesquisadores e educadores se interessem 
pela didatização de materiais autênticos e isto acontece porque 
se objetiva criar um cenário na sala de aula no qual os alunos 
possam ter uma experiência mais próxima da língua alvo. O uso 
de livro didático pode ser muito limitado no que diz respeito 
às atividades e às tarefas direcionadas aos alunos de uma LE. 
Segundo Luciana Rita Mauro (2013, p. 19-20):

[...] esse “desconforto” em relação ao livro 
utilizado em classe deve-se à preocupação de 
professores e pesquisadores da área de ensino/
aprendizagem de língua estrangeira com a artifi-
cialidade no ambiente da sala de aula, que advém 
da utilização de materiais fabricados exclusiva-
mente para o ensino de uma língua estrangeira. 
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Observa-se, por isso, um esforço para aproxi-
mar-se de uma possível autenticidade.

O material autêntico, por não ser produzido para a sala de aula 
e não ter como público- alvo estudantes de LE, “traria consigo 
uma ideia de ‘realidade’ e de ‘verdade’ para o âmbito de sala de 
aula, diferentemente do material elaborado exclusivamente para 
aprendizes” (MAURO, 2013, p. 20, grifos da autora), porque ele 
é destinado a falantes nativos. Neste caso, o papel do educador 
é didatizar esse conteúdo, ou seja, adaptá-lo para a sala de aula 
de acordo com o nível da turma ou do aluno de ensino particular 
ou ainda, para alunos que precisem de um auxílio diferenciado. 
Assim, acreditamos que o uso do material autêntico, didatizado 
pelo professor, possibilita uma maior percepção das necessidades 
do aluno, de suas limitações, resistências e dificuldades, e, desse 
modo, a relação entre professor e aluno é valorizada.

Mauro (2013, p. 24) afirma que:

[...] muitas vezes o aprendiz é motivado a 
participar de atividades tão  forjadas que o resul-
tado dessa interação é uma produção igualmente 
forjada e sem relevância para o aprendiz. Acaba-
-se por desvalorizar a relação professor apren-
diz, como se as interações que se dão dentro da 
sala de aula não fossem relevantes.

Ao observarmos o desenvolvimento da sociedade, percebe-
mos que o livro didático não supre as expectativas dos estu-
dantes, já que os conteúdos são elaborados de uma forma que 
limita a comunicação fora daquele contexto que é meramente 
ilustrativo e possível somente em sala, na qual aqueles diálogos 



516

são simulados. Daí surge outro desafio para o professor no pro-
cesso de elaboração das aulas, pois ele pode explorar elementos 
da realidade dos alunos para aplicar no processo de ensino, mas, 
para que isto seja possível, ele precisa observar suas aulas, a tur-
ma no individual e no coletivo, assim como suas vivências para 
redefinir o ensino, pois passamos a contar com sujeitos autôno-
mos, conscientes de que são os grandes responsáveis pela cons-
trução de seu conhecimento. Segundo Ana Carla Lanzi Ciola 
(2011, p. 246):

[...] as mudanças sofridas na sociedade e, con-
sequentemente, no jovem e no papel da escola nos 
levam a refletir e redefinir o papel do professor e 
do aluno. Se o professor não é mais o único a con-
duzir a aula, e sim conta com a participação dos 
alunos, então esses, por sua vez passam a assumir 
mais responsabilidade pelo seu aprendizado. Eles 
são os responsáveis pelo seu próprio aprendiza-
do. Deixam de ser o objeto das atividades sugeri-
das pelo professor e assumem a posição de sujeito 
de seu próprio aprendizado. São pessoas indepen-
dentes com capacidades de tomar decisões.

O uso de material autêntico nos faz refletir sobre sequência 
didática e sobre a importância desses elementos para o ensino 
de uma LE. A fim de estagiarmos na escola campo, elaboramos 
uma sequência didática na qual introduzimos o uso de docu-
mentos autênticos. No entanto, conservamos alguns materiais 
pedagógicos a fim de não desestabilizar os alunos, já que eles 
trabalharam no primeiro semestre com esse tipo de material 
e já estavam habituados a ele. A sequência didática, segundo 
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Suely Marcolino Oliveira (2008, p. 5), pressupõe:

[...] a elaboração de um conjunto de ativida-
des pedagógicas ligadas entre si, planejadas para 
ensinar um conteúdo etapa por etapa. A organi-
zação das atividades em sequência tem o objetivo 
de oportunizar aos alunos o acesso a práticas de 
linguagem tipificadas, ou seja, de ajudá-los a do-
minar os diversos gêneros textuais que permeiam 
nossa vida em sociedade, preparando-os para sa-
berem usar a língua nas mais variadas situações 
sociais, oferecendo-lhes instrumentos eficazes 
para melhorar suas capacidades de ler e escrever.

Dessa forma, os alunos começarão a dominar pouco a pouco 
a língua alvo e serão capazes de construir o conhecimento, uma 
vez que a sequência didática permite ao professor explorar to-
das as nuances da língua de forma ordenada e gradativa. Essa 
forma de aplicar o conteúdo também permite uma observação 
minuciosa do educador tanto individual quanto coletiva  no que 
diz respeito ao desempenho dos aprendizes.

Além disto, ao utilizarmos o material autêntico, oferecemos 
aos alunos um contato mais amplo com exemplos diversos de 
produção da língua-alvo como, por exemplo, filmes, músicas, 
textos dos mais variados gêneros. Todavia, Franzoni (1992) nos 
chama a atenção que por ser um mediador não-exclusivo, o ma-
terial autêntico não garante, por si só, o sucesso no processo 
ensino/aprendizagem:

[...] não se deve esquecer de que esses conta-
tos não são transparentes e que cada aprendiz, 
como ser histórico, estabelecerá um tipo par-
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ticular de relação com cada texto, relação que 
nem sempre pode ser predeterminada. O profes-
sor fixará, é claro, objetivos para o trabalho com 
diferentes textos apresentados em sala de aula 
(propostos por ele mesmo ou pelos alunos), mas 
não pode ter a pretensão/ilusão de atingir esses 
objetivos implica controlar esses efeitos de sen-
tido que tais textos vão produzir nos aprendizes. 
(FRANZONI, 1992, P. 51.).

Conscientes disso, reconhecemos que não basta apenas utili-
zarmos o material autêntico, mas precisamos estar cientes de que 
tanto o material autêntico quanto o material elaborado a partir 
dele são essenciais para um processo ensino/aprendizagem mais 
condizente com a realidade e que seja capaz de atender ou até 
mesmo superar as expectativas dos aprendizes de LE. Logo, com-
preendemos que a maneira como o professor de LE trabalha com 
o material em sala de aula é tão relevante quanto o material em 
si. Se esse trabalho for bem feito, dinâmico e didático, poderemos 
alcançar o objetivo tão almejado que é conseguir um efeito comu-
nicativo, pois sabemos que o indivíduo que domina uma LE faz 
mais do que compreender, falar, ler e escrever frases. Ele alcança 
o efeito comunicativo. Portanto, podemos dizer que o efeito co-
municativo é a capacidade do aprendiz de unir a forma (gramáti-
ca) com o uso (comunicativo) (WIDDOWSON, 2005, p. 82).

Essa metodologia também proporciona uma maior interação 
entre professor/aluno e aluno/conteúdo, visto que pretendemos 
romper o esquema tradicional de ensino em que o educador as-
sume o papel de interlocutor e os alunos se limitam a repetir re-
gras gramaticais e/ou frases elaboradas com o único intuito de 
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aplicar conteúdos. Com o uso de material autêntico em uma se-
quência didática, esperamos que os estudantes não se limitem 
apenas a fazer atividades para terem notas, mas que, de fato, 
busquem construir seu conhecimento e que se sintam motiva-
dos a aprender a língua estudada.

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho se dará por meio de um 
estudo de cunho qualitativo, por meio da qual buscaremos ana-
lisar os processos de aquisição de uma segunda língua e exa-
minar como o aluno reage à ausência de material didático e ao 
uso de um material que foi didatizado pelo próprio professor a 
partir de um suporte autêntico para que aquele conteúdo fos-
se ministrado. Trata-se de um estudo qualitativo, pois uma de 
nossas preocupações é perceber a reação do aluno e como ele 
se sente nesse processo, e esta é uma das características dessa 
modalidade de estudo que, de acordo com David Tripp (2005, 
p. 445), reside em “uma estratégia para o desenvolvimento de 
professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar 
suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 
aprendizado de seus alunos”.

Para colocarmos essa pesquisa em prática e levantarmos 
os dados de que necessitamos para nossa pesquisa, usaremos 
como material base:

• Músicas. É importante falarmos sobre os inúmeros 
benefícios do trabalho com música em sala de aula. 
Sabemos que as canções facilitam o aprendizado do 
aluno, uma vez que proporcionam uma forma mais 
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descontraída de trabalho, mais contextualizada e di-
vertida. Nesse caso, salientamos que as canções são 
atemporais e que podemos selecionar canções que 
vão desde as “clássicas”, em determinada cultura, 
até as mais contemporâneas. Neste caso, a eficiência 
depende do que o professor objetiva com determi-
nada música. Todavia, é importante ressaltar que os 
aspectos musicais da canção devem ser trabalhados 
também. Ainda com esse tipo de suporte, faremos 
um estudo do vocabulário mais próximo da língua 
francesa coloquial para estabelecermos um parale-
lo entre a língua padrão e a língua que é usada no 
cotidiano. Observaremos se os alunos são capazes 
de identificar semelhanças e diferenças. Essa ativi-
dade nos permitirá observar a turma como um todo 
e observarmos quais alunos têm mais facilidade e 
os que têm mais dificuldades. Avaliaremos também 
a interação entre eles para vermos se pode funcio-
nar a formação de pares entre alunos com graus de 
dificuldade diferentes, para que haja uma interação 
também entre eles.

• Poesias selecionadas que serão entregues aos alu-
nos. Faremos a leitura prévia da mesma, momento 
no qual identificaremos as estruturas gramaticais 
e trabalharemos a pronúncia e o vocabulário. Após 
isso, proporemos a cada aluno a leitura de um tre-
cho da poesia a fim de observarmos as dificuldades 
em relação à pronúncia.
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• Filme. O filme nos permite estabelecer um diálogo 
profundo com a cultura do outro, e a discussão que 
segue nos possibilita alertar nossos alunos para a 
abertura que devemos ter às diversas culturas.

• Trabalharemos a leitura, compreensão e vocabulá-
rio, e depois disso pediremos aos alunos para elabo-
rarem textos com suas próprias palavras sobre um 
tema. Nesse momento nós os instigaremos a tenta-
rem melhorar seus textos dando dicas, aconselhan-
do-os, etc.

Além dos critérios já elencados, acreditamos ser esse mate-
rial muito rico em vocabulário e isso ajudará o aluno no proces-
so de aquisição lexical do francês, devido à sua contextualiza-
ção com temas contemporâneos, ou não. De qualquer forma, a 
língua está presente como manifestação de expressão social em 
seu uso corriqueiro.

Cremos que essas atividades podem ser eficientes, haja vista 
que usaremos a língua em seu uso cotidiano. Sabemos que nos 
depararemos com estruturas que fogem às regras da norma pa-
drão e, nesses casos, explicaremos aos alunos que se trata do 
uso coloquial, e lhes ensinaremos o uso normativo da língua na-
quele contexto.

Nossa pesquisa foi feita, durante as aulas de estágio no Cen-
tro de Ensino de Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE/UFG), 
com alunos do sexto ano do ensino fundamental. Por se tratar 
de um primeiro contato com a língua, acreditamos que esta pes-
quisa poderá ser mais bem desenvolvida nesse contexto, pois 
poderemos analisar os primeiros contatos dos alunos com a lín-



522

gua, e assim verificarmos como eles se sentirão com relação a 
esse contato sem o livro didático.

As aulas: objetivos, descrição e análise

A pesquisa durou nove semanas, com duas aulas semanais, 
sempre às segundas-feiras, das 9h às 09h45 e depois das 10h15 
às 11h, o que totalizou dezoito aulas. Quanto à execução das 
tarefas, todas aconteceram da forma proposta, salvo pequenas 
alterações. Quanto isto ocorria, os exercícios eram terminados 
em casa e dedicávamos os primeiros minutos da aula seguinte 
para corrigir as tarefas e sanar as dúvidas.

Aula 1

Na primeira aula, os alunos tiveram o primeiro contato com 
a poesia em língua francesa. Começamos com Lundi tout gris 
(Les jours de la semaine sont un véritable arc-en-ciel!) escrita por 
Cecile Bouche. Deparamo-nos com uma situação interessante, 
pois as cores se relacionavam com os sentimentos, que por sua 
vez representavam os dias da semana. Alguns alunos percebe-
ram essa relação, o que fez com a aula ficasse leve e descontra-
ída, pois os alunos participaram e se sentiram um pouco mais 
confiantes para se expressarem. Com a segunda poesia, “Avoir et 
être” escrita por Khalid Rashdan, objetivávamos revisar o verbo 
être e apresentar-lhes o verbo avoir. Explicamos a importância 
de ambos para o aprendizado da língua francesa.

Buscamos ativar os conhecimentos prévios dos alunos acer-
ca do assunto que seria estudado, de modo a conscientizâ-los 
sobre a importância destes temas no nível inicial do aprendiza-
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do de uma segunda língua. A turma assimilou bem o conteúdo, 
e os alunos gostaram das poesias apresentadas. Após termos 
trabalhado a pronúncia, os aspectos gramaticais, cores, verbos, 
perguntamos quem se voluntariava para ir à frente da turma 
ler a poesia. Formamos um grupo de seis alunos que leram em 
voz alta. Conseguimos cumprir a meta estabelecida para aquela 
aula, a turma gostou do material apresentado e se mostrou mo-
tivada e muito interessada nos conteúdos trabalhados.

Aula 2

Na segunda aula, trabalhamos as estações do ano e as roupas. 
Para desenvolvermos esses temas, lemos um texto intitulado 
Les vêtements, escrito por Gilles Donada, Eric Pestel, Nathalie 
Delhoum, que fala sobre a personalidade de cada pessoa de 
acordo com as vestes que ela usa. O texto era um pouco difícil 
para o nível da turma e isto fez com que eles se sentissem des-
motivados. Ao percebemos isto, trabalhamos a compreensão de 
todo o texto de forma mais pontual e depois utilizamos, como 
material de apoio para trabalharmos as roupas, dois vídeos de 
desfiles de moda: um desfile masculino do Dolce & Gabbana 
primavera/verão 2014; e um desfile feminino do Dior da cole-
ção outono/inverno 2014/2015. Assistimos ao vídeo duas vezes, 
a primeira sem interrupção e, na segunda, conforme o desfile 
acontecia, pausávamos e os alunos tinham que descrever, em 
francês, o que os modelos usavam.

As reações foram as mais diversas. Alguns alunos comenta-
ram a respeito das roupas e disseram que, apesar de se interes-
sarem pela moda, não têm dinheiro para se vestirem conforme 
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as tendências. Isto foi muito positivo, pois pudemos discutir 
sobre essa indústria e sobre os padrões de beleza que ela nos 
impõe. Alguns rapazes questionaram por que não exibimos um 
desfile de lingerie, e que se assim tivéssemos feito seria mais 
interessante. Argumentamos que o intuito da aula não era nos 
atermos aos corpos dos modelos, mas sim, às roupas que eles 
usavam, as cores e qual relação elas tinham com as cores, con-
teúdo trabalhado na aula anterior com a poesia Lundi tout gris.

Aula 3

Na terceira aula, propusemos aos alunos a tarefa de escrever 
um texto, em primeira pessoa, sobre si mesmos. Eles deveriam 
se apresentar e se descrever, para tanto, deveriam utilizar todo 
o conteúdo aprendido até então. O interessante foi a assimila-
ção de cada um com o conteúdo. Enquanto o livro objetivava 
que nesse momento do ensino, eles deveriam ser capazes de 
preencher lacunas com o verbo avoir e escrever os nomes das 
vestimentas, nós propusemos a produção de um pequeno texto 
descritivo, que teve um resultado bem positivo.

Aula 4

Na quarta aula, trabalhamos a interculturalidade. Foi uma 
aula que despertou muito o interesse da turma, pois falamos so-
bre a vida e obra de grandes nomes, franceses ou não, mas que 
tiveram suas obras reconhecidas no cenário francês. Edith Piaf, 
Dalida, Carpie Diem, Picasso, Marjane Satrapi foram apresenta-
dos aos alunos de forma dinâmica e pudemos traçar um paralelo 
inclusive sobre a forma como essas obras têm se modificado no 
decorrer dos anos. Utilizamos slides para exibir as fotografias e 
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trechos transcritos de canções. Trabalhamos a pronúncia e fize-
mos exercícios de escuta.

Ao questionarmos os alunos sobre essas personalidades 
francesas, apenas uma aluna soube dizer quem era Edith Piaf, 
pois disse que já havia feito uma pesquisa sobre a vida dela em 
outra disciplina. Poucos alunos lembraram-se de Picasso e ao 
mencionarmos seu nome completo, a turma mostrou-se ex-
tremamente interessada em saber o porquê de um nome tão 
extenso. Então, explicamos as influências religiosas, dissemos 
que ele não era francês, mas espanhol, no entanto, foi na França 
que seu trabalho foi reconhecido. Mostramos a pintura Le vieux 
guitariste aveugle de 1903. Falamos sobre as cores utilizadas pelo 
artista e como elas ajudam na transmissão de sentimentos e de 
ideias. Apresentamos um grupo de rap chamado Carpie Diem, e 
os meninos gostaram bastante, pois foi descontruída a ideia de 
que não existe rap em língua francesa.

Particularmente, imagino que uma aula como esta é muito 
importante porque ela nos permite, além de criar um ambiente 
leve e mais descontraído, apresentar à turma aspectos culturais. 
Observamos que esse tipo de aula faz com que os alunos se inte-
ressem e se sintam mais motivados.

Aula 5

Na quinta aula, continuamos com o mesmo conteúdo, pois 
na segunda-feira anterior, a turma se mostrou tão interessada 
e participativa, que a aula terminou sem que conseguíssemos 
concluir nosso planejamento aquele momento. Então, o assun-
to foi retomado na aula seguinte. Julgamos isto como positivo, 
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uma vez que a turma estava à vontade, interessada, o que facili-
tou bastante a sequência do que estava planejado.

Na segunda aula, após o recreio, fizemos uma revisão de todo 
o conteúdo estudado, pois na semana seguinte seria a avaliação 
da turma. Pedimos aos alunos que fossem ao quadro e respon-
dessem às questões sobre os dias da semana e os verbos estu-
dados. Essa revisão objetivava, acima de tudo, mostrar-lhes que 
os conteúdos seriam os mesmos e tentar diminuir a tensão que 
existe antes de uma avaliação.

Aula 6

Na sexta aula, os alunos fizeram as avaliações que foram di-
vidas em dois momentos: o primeiro foi uma prova escrita com 
conteúdos gramaticais e o segundo, uma prova oral que objeti-
vava avaliar a produção oral. Propusemos a atividade com duas 
semanas de antecedência, ela consistia em criar uma persona-
gem e apresentá-la para toda a turma, de modo que eles teriam 
que usar todo o conteúdo aprendido até então: idade, verbos, 
cores, características etc. Para tanto, eles deveriam produzir 
um pequeno texto, assim retomamos a atividade que propuse-
mos na terceira aula.

Aula 7

Na sétima aula, fizemos a correção da prova escrita, falamos 
sobre a avaliação das atividades e como essas notas seriam di-
vididas de modo a fechar o conceito. Na segunda aula, após o 
recreio, começamos a assistir ao filme Persepolis, uma animação 
autobiográfica, escrita e dirigida por Marjane Satrapi.
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Escolhemos esse filme por se tratar de uma produção france-
sa, da qual já havíamos comentado na aula sobre culturas fran-
cófonas. Além disto, o filme aborda questões como a ditadura 
militar, a concepção da sociedade sobre a mulher. Os alunos se 
interessaram muito, pois eles estudavam a ditadura nas aulas de 
História e a questão foi ao encontro de um conteúdo que eles já 
sabiam, e isto fez com que a turma, de uma forma geral, quises-
se se posicionar. Além disto, uma aluna ao refletir sobre como 
as mulheres eram tratadas no contexto ditador, abordou o femi-
nismo e sua importância para o desenvolvimento da sociedade.

Aula 8

Na oitava aula, continuamos a exibição do filme Persepolis.

Aula 9

Na nona e última aula, fizemos uma atividade sobre o filme 
Persepolis e discutimos as temáticas abordadas que eles acharam 
mais interessantes e pertinentes. A discussão que se sucedeu foi 
muito interessante, pois os alunos pontuaram o porquê de terem 
gostado ou não do filme, e da imagem que essa obra cinematográ-
fica passa sobre uma cultura completamente diferente da nossa, 
já que o filme conta a história de uma jovem muçulmana.

A tarefa de fechamento foi a escrita, em francês, de um pe-
queno texto expressando seu ponto de vista sobre a obra com 
justificativas. Pudemos expandir ainda mais o vocabulário da 
turma posto vez que, conforme as dúvidas surgiam, escrevía-
mos na lousa e explicávamos para toda a classe.

No segundo momento da aula, aplicamos um questioná-
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rio (ver: Apêndice II – Questionário) para ser respondido em 
português. O intuito desse questionário era saber se os alu-
nos gostaram da metodologia utilizada nas aulas e como eles 
se sentiram com relação aos materiais oferecidos durante as 
aulas de Língua Francesa.

Com base nos comentários escritos pelos alunos, fica evi-
dente a confiança que eles começaram a ter em relação ao se 
expressar em outra língua. O aspecto de exercício da cidadania 
e a participação colaborativa ficaram evidentes, pois os alunos 
começaram a se ajudar para responderem às questões. Os obje-
tivos das aulas foram alcançados integralmente e os participan-
tes gostaram muito da metodologia utilizada no período con-
templado por esta pesquisa.

Considerações Finais

Ao analisar o objetivo geral do projeto, que era a didatização 
do material autêntico com o intuito de ampliar o conhecimento 
dos alunos, formar cidadãos críticos e não apenas ensinar con-
teúdos gramaticais, pudemos refletir também sobre a docência 
em seus mais variados aspectos, que vai desde o papel e a pos-
tura do professor ante cada pessoa ali presente até a maneira 
como cada aluno reage ao conhecimento que lhe é apresentado.

Adquirir uma língua significa compreender e produzir men-
sagens nessa língua. Essa compreensão só é possível a partir 
do momento que temos a capacidade de apreender mensagens 
orais e escritas, e a produção se manifesta por meio da capaci-
dade de emiti-las. Portanto, para que os alunos possam apren-
der uma língua estrangeira, é imprescindível que eles tenham e 
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mantenham contato direto com a mesma. O material autêntico 
é muito eficiente nesse processo, pois nele a língua está expres-
sa em seu uso real e não há uma manipulação linguística limi-
tando o ensino, na maioria dos casos, às regras gramaticais. O 
uso do material autêntico faz com que os estudantes, na impos-
sibilidade de se deslocarem a um país francófono, no caso desta 
pesquisa, tenham contato com a língua em seu uso real, e esse 
contato é muito pertinente.

Sabemos que nosso sistema de ensino seria muito mais efi-
ciente se houvesse esse processo de autorreflexão sobre a sala 
de aula, sobre a forma de lecionar, se esse cuidado em observar 
cada aluno enquanto ser individual inserido em um meio co-
letivo fosse mais constante. Assim, o educador poderia aliar o 
conhecimento prévio do aluno ao novo conteúdo, e isto se daria 
de forma mais contextualizada. Todavia, não podemos ignorar 
que o maior desafio do professor de língua estrangeira pode ser 
recriar as tradições, a cultura do país, o ambiente, e ainda assim 
manter a língua viva da forma mais agradável em sala de aula. 
No caso desta pesquisa, os alunos foram participantes ativos 
em todo o período em que estivemos na escola- campo colhen-
do dados para esta pesquisa, e isto nos mostrou que a relevância 
e os conteúdos contextualizados foram a chave para o bom de-
senvolvimento da turma. Eles relacionaram suas experiências, 
histórias e opiniões e pudemos percebemos que a turma, de 
uma forma generalizada, não sentiu falta do livro didático, pois 
a forma de apresentar o conteúdo foi capaz de suprir a necessi-
dade de cada um.

A turma apresentou-se bastante heterogênea, mas a motiva-
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ção podia ser considerada bastante elevada, em geral. Pudemos, 
além dos conteúdos programados, ir além, graças ao uso do ma-
terial autêntico. E pudemos também conscientizá-los do pro-
cesso de construção do próprio conhecimento e, assim, estimu-
lar a busca pela autonomia discente. Dessa forma, cumprimos 
o papel de apresentar-lhe conteúdos previstos, mas também 
trabalhamos a formação desses cidadãos para que eles sejam 
críticos e conscientes, inclusive, dos mecanismos de ensino/
aquisição/aprendizagem. Acreditamos que poderemos mudar a 
educação em nossa sociedade por meio de diversas ações.
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ANEXOS - Materiais autênticos utilizados:

Anexo I - LUNDI TOUT GRIS

(Les jours de la semaine sont 
un véritable arc-en-ciel!)

Jaune clair est le mardi Auteur : Cecile Bouche

Le lundi est tout gris Jeudi bleu vient à son tour Mais voici mercredi rose

on se repose Dimanche blanc   Vendredi vert le suit toujours

Samedi rouge Lundi gris c’est la joie des enfants

autre version, autres couleurs Mardi bleu  c’est reparti

Anexo 2 -                                         « Avoir » et « Être »
Auteur: Khalid Rashdan

Avoir et Être

Le verbe « Avoir » et le verbe 
« Être » 

En français, on est bien les 
maître

On vous le dit sans vanité

Suivez-nous ! C’est la vérité 
Nous commençons par le 
verbe « Être »

Me voici un autre au présent Je suis conjugué

à tout temps Nous sommes, vous êtes, ils 
sont, elles

 Je suis, tu es, il est, elle est

C’est mon départ, c’est mon 
aller

Après m’avoir appris, voilà Sont ». Répétez m

courte échelle En parlant juste de soi même  C’est le verbe avoir qui est là

Qui finira notre poème Vos ambitions ! Je peux les 
voir

 Je m’appelle le verbe

Avoir Il a, elle a, nous avons, vous M’entendez-vous mes chers 
? Holà

Alors, c’est parti : J’ai, tu as Répétez-moi », c’est mon 
conseil

Avez, ils ont, elles ont

C’est tout Un mot : C’est 
quand on se réveille,
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Anexo 3 - Atividade proposta sobre o filme Persepolis

Film : Persepolis

1. A quel genre cinématographique correspond ce film 
d’après l’affiche ? Entourez la bonne solution.

 a) Société  b) Animation   c) Western

 d) Drame  e) Horreur   f) Comédie.

Associez :

   (  )

   (  )
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   (  ) 

  (  )

a) L’oncle Anouche

b) La grand-mère de Marjane

c) Les parents de Marjane : Tadji, la mère et Ebi, le père.

d) Marjane 

3. Conclusion : Est-ce qu’à ton avis le film se termine bien ? 
Pourquoi ? _____________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________

4. Ton opinion : Que penses-tu de ce film ? L’as-tu aimé ? Jus-
tifie ta réponse. _________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________ 
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APÊNDICES 

Apêndice I – 

Questionário

1. Como você julga o material utilizado no decorrer desta 
escala (poesias, músicas, vídeos, textos, fotos, slides, filmes)? 
Atribua uma nota de 1 a 5, sendo 1 a situação menos satisfatória. 

(___) 1 (___) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 5

Por favor, justifique sua nota. 

Por que você a atribuiu? _______________________________
_______________________________________________________

2. Ainda sobre o material utilizado no decorrer desta esca-
la (poesias, músicas, vídeos, textos, fotos, slides, filmes), o que 
você mais gostou? 

Por quê______________________________________________

O que você menos gostou? Por quê?____________________
_______________________________________________________

 3. A abordagem dos temas propostos para esta escala (ver-
bos, roupas, cores, estações do ano, partes do corpo) foi satis-
fatória? Atribua uma nota de 1 a 5, sendo 1 a situação menos 
satisfatória. (___) 1 (___) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 5

Por favor, justifique sua nota. Por que você a atribuiu? _____
_______________________________________________________

4. Como você avalia seu desempenho nesta escala. Atribua 
uma nota de 1 a 5, sendo 1 a situação menos satisfatória. 
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(___) 1 (___) 2 (___) 3 (___) 4 (___) 5

Por favor, justifique sua nota. Por que você a atribuiu? _____
_______________________________________________________

5. O material utilizado (poesias, músicas, vídeos, textos, fo-
tos, slides, filmes) influenciou o seu desempenho? De que ma-
neira? _________________________________________________
_______________________________________________________

6. Você sentiu falta de usar o livro didático em sala em sala 
de aula? 

(___) Sim (___) Não 

7. Em sua opinião é necessário ter um livro didático para se 
aprender uma língua estrangeira, ou o material ofertado pelo 
professor é capaz de suprir esta necessidade? ______________
_______________________________________________________
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RÉSUMÉ 

Ce travail a un double objectif : un, de nature théorique, qui 
consiste en une étude de quelques éléments de la phonétique et 
de la phonologie du français du Canada (Québec - FQ), du fran-
çais de France (Paris - FF) et du portugais du Brésil (Goiânia 
- PB) à partir du cas de quelques voyelles; et un autre, de nature 
pratique, qui vise à promouvoir ces connaissances et la com-
préhension de la variante québécoise en vue de provoquer la 
réflexion des étudiants et leur sensibilisation à son regard. Cela 
a été mis en pratique à partir d’activités les plus diverses inté-
grées à des cours de l’Universidade Federal de Goiás, au Brésil.

RESUMO

Este trabalho tem um objetivo duplo: um, de natureza teóri-
ca, que consiste em um estudo de alguns elementos da fonética 
e da fonologia do francês do Canadá (Quebec – FQ), do francês 
da França (Paris – FF) e do português do Brasil (Goiânia-PB) a 
partir do estudo de algumas vogais; e outro, de natureza práti-
ca, que visa a promover estes conhecimentos e a compreensão 
da variante quebequense com o objetivo de provocar a reflexão 
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dos estudantes e sua sensibilização sobre isso. Isso foi colocado 
em prática a partir de atividades bastante diversas integradas a 
cursos da Universidade Federal de Goiás, no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: variantes linguísticas; vogais; francês da 
França; francês do Quebec.

Dans cet article, nous présenterons une expérience réussie 
réalisée à la Faculté de Lettres de l’Université Fédérale de Goi-
ás. En 2014, nous avons travaillé ensemble dans la discipline 
Pratique Orale qui est offerte aux débutants au cours de Licen-
ce en Français dans notre université. Cette expérience a con-
sisté à introduire quelques éléments de la prononciation du 
français québécois dans nos classes. Avant cela, nous ne pré-
sentions que la prononciation standard du français de France 
et nous nous apercevions que nos étudiants avaient des pré-
jugés contre les autres registres linguistiques et considéraient 
seulement le français parisien comme légitime. Nous avons 
profité de ces classes pour leur montrer que toutes variétés 
des langues devraient avoir la même reconnaissance et qu’el-
les sont aussi justes que la variante dite standard, parce que ce 
préjugé se reproduisait aussi dans la langue maternelle, vu que 
quelques variantes sont considérées meilleures que les autres 
au Brésil et celle de notre région est conçue comme « caipira ». 
Donc en utilisant l’exemple du français québécois, aussi consi-
déré inférieur par nos élèves, nous avons abordé « en passant 
» les variantes brésiliennes.

Nous nous sommes servis de la théorie sociolinguistique qui 
prône qu’aucune variété linguistique est supérieure, scienti-
fiquement, aux autres, même pas meilleure ou plus juste, éta-
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nt donné qu’elles s’adaptent aux besoins linguistiques de leurs 
communautés. D’après Cezario et Votre (2010, p. 141, notre tra-
duction), « [l]a sociolinguistique part du principe que la varia-
tion et le changement sont inhérents aux langues et que, pour 
cette raison, ils doivent toujours être considérés dans l’analyse 
linguistique. Le sociolinguiste s’intéresse à toutes les manifes-
tations verbales dans les différentes variétés d’une langue »29. 
Alors, si chaque variété est convenable au peuple qui l’utilise, 
pourquoi donc cette variété est considérée inférieure ? Selon 
Alkmin (2001, notre traduction), la variété standard, la norme 
culte « [...] est le résultat d’une attitude sociale par rapport à 
la langue, qui se traduit, d’un côté, par la sélection d’une des 
manières de parler entre les plus diverses existantes dans la 
communauté, de l’autre, par l’établissement d’un ensemble de 
normes qui définissent la ‘bonne’ façon de parler »30. Il est connu 
que les variétés valent ce que leurs parlants valent, donc il existe 
une hiérarchie linguistique et les meilleurs classés sont ceux qui 
sont au sommet de l’échelle sociale, c’est pour cela que certaines 
variétés ont du prestige tandis que d’autres sont méprisées.

Notre but avec cette expérience était d’attirer l’attention 
des apprenants sur ces considérations et leur faire prendre 
conscience de l’importance de toutes les variétés linguistiques, 
quoique dans ce travail nous n’ayons travaillé qu’avec le français 
29  “A sociolingüística [sic] parte do princípio de que a variação e a mudança são ineren-
tes às línguas e que, por isso, devem sempre ser levadas em conta na análise linguística. 
O sociolingüista [sic] se interessa por todas as manifestações verbais nas diferentes 
variedades de uma língua”.
30  “[...] é o resultado de uma atitude social ante a língua, que se traduz, por um lado, 
pela seleção de um dos modos de falar entre os vários existentes na comunidade, de 
outro, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que definem o modo ‘correto’ 
de falar”.
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de France (désormais FF) et le français québécois (FQ). Notre 
travail principal s’est concentré sur la réalisation des voyelles 
nasales du français, en mettant en valeur le FF et le FQ, tout en 
faisant la différenciation entre eux. Pour ce faire, nous sommes 
partis de la production des voyelles du portugais (Goiás – Bré-
sil, désormais PB).

Quand on enseigne le français comme langue étrangère, sur-
tout à des étudiants qui débutent en lettres, ce qui est notre réa-
lité, on s’aperçoit que, parmi les quatre compétences langagières 
(compréhension et expression orales et écrites), les étudiants 
considèrent l’expression orale comme la plus difficile, à cause de 
la prononciation de certains sons, surtout les voyelles, que nous 
n’avons pas dans notre langue maternelle, le portugais.

À partir d’études sur la prononciation du système vocalique 
du français européen standard, c’est-à-dire le français de la 
région parisienne (FF), nous essayons de trouver des manières 
didactiques simples pour faciliter cet apprentissage. Nous par-
tons des mots et des expressions d’origine française que nous 
retrouvons dans notre pays, diffusés par la télé et par la radio, 
par exemple, et qui sont prononcés « à la portugaise ». Nous 
croyons que partir de notre réalité peut faciliter l’apprentissage 
de la prononciation du français.

À partir de la comparaison du système vocalique du FF et 
du PB, nous constatons quelques processus phonologiques qui 
peuvent être « imposés » aux phonèmes de la langue portugaise 
pour mieux arriver à la prononciation du FF.

Tout d’abord, nous sommes partis de la prononciation des 
mots français connus dans l’état de Goiás pour arriver à la 
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prononciation du FF. Ensuite, à partir du FF nous sommes ar-
rivés au FQ.

Il ne s’agit pas d’un travail exhaustif des processus phonolo-
giques du PB/FF/FQ, pourtant, nous avons essayé de simplifier 
les phénomènes linguistiques pour les rendre compréhensibles 
pour les apprenants.

En partant des processus suivants, nous tentons d’expli-
quer ce qu’il faut faire pour « perdre l’accent portugais » et 
avoir la meilleure prononciation possible du français, basés 
sur des prononciations typiques de phonèmes français par des 
Brésiliens débutants en langue française. Nous avons pris les 
exemples, qui suivent, d’une étude menée par Rios (2003).

Labialisation des voyelles antérieures

1) /  / → / y /: buffet, Bureau Jurídico, coiffure, Château du Vallier, 
début, Ferdinand de Saussure, fondue, menu, puré, ton-sur-ton 

Le son / i / de ‘aqui’ / aˈki / (ici) + labialisation des lèvres = / y /                                                                                                       

2) / e / → /Ø /: Catherine Deneuve, coiffeuse, Gérard Depardieu, 
Pas de deux, Peugeot 

Le son / e / de ‘você’ / voˈse / (vous) + labialisation des lèvres 
= / Ø /

3) /  / → /  /: Chauffeur, coiffeur, Colégio Sacré-Coeur de Ma-
rie, Fleur d’eau, Fleur de Rocaille, liqueur, Louis Pasteur, tailleur, 
voyeur 

Le son /  / de ‘café’ / kaˈf / (café) + labialisation des lèvres 
= /  /
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Fermeture de la voyelle centrale nasale: /  / → /  /

Le son /  / de antes /  / (avant) + fermeture de voyelle = 
/  /

/  /= /  / : in/im

/  / : un/um

in: Borodin, Chopin, Cointreau, Lingerie, Lionel Jospin, Pierre 
Cardin, Pince-nez, Pneus Michelin, Richard Martin, Scarpin.

ain: Alain Delon, Alain Touraine, Bougainville, Paris Saint Ger-
main, Saint Malo, Saint Martin, Saint Tropez, Yves Saint Laurent.

im: Arthur Rimbaud

um: Parfum

ien: Soutien, Sébastien

Le phonème /  / peut aussi être représenté par les graphies 
“un” et “en”. Pourtant, nous n’avons pas trouvé d’exemples 
dans le corpus.

Les dictionnaires de France utilisent les signes /  / et /  /, 
mais, dans son étude de maîtrise pour les voyelles nasales du 
FF, Rios (1996) a privilégié la prononciation /  /.

Fermeture et postériorisation de voyelle centrale nasale: /  / → 
/  /

Le son /  / de antes /  / (avant) + fermeture de voyelle = 
/ / e postériorisation de /  /  → /  /

an: Avant-première, Croissants, Audi-Avant, Mont Blanc, Allan 
Kardec, Christian Dior, Assis Chateaubriand, Ferdinand de Saussu-



543

re, Roland Garros.

am: Flamboyant

en: L’Étoile d’Argent, Grendene, Yves Saint Laurent, Vol-au-vent.

em: Camembert

En se qui concerne aux différences les plus importantes en-
tre les voyelles du FF et du FQ, et qu’il faut expliquer à nos 
apprenants, nous considérons les voyelles nasales suivantes :

1) FF : /  / → /  / FQ - enfant : /  /  → /  /
2) FF : /  / → /  / FQ - fin : /  / → /  /
e  → /  / FQ - un : /  / → /  /

Chute de la voyelle inaccentuée: /  / ∅ (“zéro”)

À partir d’exemples comme lingerie, Marie Claire, Valisère et 
Nécessaire, l’étudiant observe que, malgré la graphie “e” à la fin 
de certains mots, cette voyelle n’est pas prononcée.

Cependant, il y a des exemples comme Baguette, Elsève, Bou-
gainville et Grendene où les Brésiliens prononcent ce “e” final 
comme [  ]. Ainsi, pour éviter cette prononciation inadéquate, 
nous devons utiliser le processus de chute de la voyelle inaccen-
tuée [  ], pour les premiers exemples. Pour les derniers, c’est la 
voyelle [  ] qui doit tomber.

Chute de consonne finale: -C →∅ (“zéro”)

À partir d’exemples comme Assis Chateaubriand, Bijoux, Mont 
Blanc, Petit-pois, Saint Tropezet Tricot, l’étudiant peut conclure 
que, en français, il y a une chute de la consonne finale.
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Néanmoins, il y a certaines consonnes qui, même à la fin du 
mot, ne tombent pas: “ f ”, “ l ”, “ q ” et “ r ” (après /  /, /  /, / /, 
/  /, /  / et /  / ).

Exemples: Chef, Chanel, Le Coq Hardy, Souvenir, Suflair, Sacré-
-Coeur, Glamour, Christian Dior et Simone de Beauvoir.

Nous considérons que lorsque les étudiants arrivent eux-
-mêmes à trouver les exemples et, par conséquent, les règles 
principales de la prononciation française, ils surmontent plus 
facilement leurs difficultés. Pour arriver à la prononciation 
standard, c’est plus facile.

De plus, puisque nous demandons aux étudiants de trouver 
au moins un exemple qui fait partie de leur vie quotidienne, ils 
peuvent faire un rapport avec d’autres exemples et, ainsi, appli-
quer ces règles à d’autres mots qu’ils trouveront pendant le 
cours. Mais, il faut toujours faire attention de ne pas oublier les 
exceptions.

En ce qui concerne le FQ, l’histoire nous apprend que la 
rupture politique et administrative du Canada avec la France, 
à partir de 1760, a un énorme impact sur le plan de la prononcia-
tion du français au Canada puisque les Canadiens francophones 
n’ont pas connaissance des bouleversements qui surviennent 
en France. Jusqu’alors, il n’y a pas de différence au niveau de 
l’accent entre les deux peuples. Après la Révolution Française, 
tout change (GENDRON, 2007).

Certaines particularités phonétiques du FQ sont présentées 
dans PHONO, un logiciel mis au point par Claude Paradis et 
Jean Dolbec en 1991. Dans le cadre de cette étude, pour pré-
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senter les phénomènes que nous avons priorisés, cela veut dire 
des voyelles qui posent des problèmes de prononciation à nos 
étudiants, nous avons utilisé le logiciel PHONO (1992) mis au 
point par les professeurs Jean Dolbec et Conrad Ouellon, y 
compris le tableau des symboles phonétiques réalisé par Lucie 
Ménard (dans les annexes).

Pour chaque phénomène, dans PHONO, il y a une présen-
tation générale, avec des notations phonétiques. Les condi-
tionnements linguistique, géographique, social, stylistique et 
historique sont aussi considérés. Il y a la possibilité d’entendre 
au moins un exemple sonore de prononciation pour chacun de 
ces phénomènes. Quand il y a lieu, des liens avec d’autres phé-
nomènes sont présentés. Ces processus présentés à suivre et 
leurs descriptions sont pris quasi intégralement de PHONO. 
Malgré notre intérêt spécial pour les voyelles nasales, nous pré-
senterons quand même les phénomènes que nous considérons 
les plus importants concernant les voyelles du FQ.

Antériorisation de /  /

Le /  / du français québécois (FQ) est généralement plus 
antérieur et un peu plus fermé que le /  / du français européen 
standard (FF). Pour rendre le /  / québécois antériorisé, on uti-
lise le symbole [  ] qui correspond au son que l’on entend dans 
le mot anglais cat, “chat”.

caleçon /      / => [      
patte /    / => [    ]
Les réalisations plus fermées en [  ] se produisent en sylla-
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be entravée ou en syllabe ouverte intérieure et ce phénomène 
se produit devant consonne non allongeante. Ce phénomène 
est bien attesté partout au Québec, mais on ne dispose pas de 
données précises sur les conditionnements social, stylistique et 
historique de ce phénomène.

Antériorisation de la voyelle nasale postérieure /  /

La voyelle postérieure /  / du FF est souvent réalisée en FQ 
comme une voyelle antérieur et nasalisée [  ], parfois même 
légèrement fermée [  ]. Les cas d’antériorisation extrême s’ac-
compagnent d’une fermeture concomitante qui rapproche la 
réalisation de celle de la mi-ouverte [  ]. On note, par ailleurs, 
que les voyelles nasales en FQ sont senties comme étant moins 
nasalisées que celles du FF.

Pour rendre cette réalisation antériorisée de la nasale /  /, on 
utilise le symbole [  ], ou encore [  ] s’il y a en plus une légère 
fermeture de la voyelle.

enfant /    / => [   ] ou [  f  ]
L’antériorisation de /  / en [  ] est plus marquée en syllabe 

ouverte et en syllabe accentuée. Cette règle s’applique pour tout 
le Québec. Il semble que ce phénomène se retrouve dans tous 
les groupes sociaux bien qu’il soit moins marqué chez les indi-
vidus les plus scolarisés. Quand au conditionnement stylistique, 
on remarque une légère autocorrection en lecture chez les su-
jets qui antériorisent le plus.
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Fermeture du / /

En finale absolue accentuée et en syllabe intérieure de mot 
inaccentuée, le /  / peut se fermer en [  ] ou en [  . Le phé-
nomène peut aussi s’appliquer au [   résultant de la posté-
riorisation du /  /. La prononciation de ce [  ] plus fermé se 
confond pratiquement avec celle du [  ].

Pour rendre la fermeture du /  /, on utilise le même symbole 
que celui utilisé pour rendre la voyelle ouverte postérieure en 
le plaçant à l’envers: [  ], ou encore celui du / o / ouvert: [  ].

pas /   / => [   ] [   ] 

rat /   / => [   ] [   ] 

bois /    / => [    ] [    ] 

carreau /      => [     ] [     ] 

gâteau /     / => [     ]
Le /  / peut se fermer et s’arrondir quand il se trouve en 

syllabe finale non entravée. Chez les locuteurs qui ne diphton-
guent pas, la fermeture peut aussi se produire en syllabe finale 
entravée (il part) ou en syllabe interne (carreauté).

Le phénomène est observé partout au Canada francophone. 
Il l’est particulièrement à Montréal, à Windsor, au Manitoba, sur 
la côte de Beaupré et dans le comté de Dorchester, au Québec.

Tous les groupes sociaux utilisent un [  ] fermé en finale. La 
prononciation en [  ] à l’interne est sans doute plus populaire. 
Stylistiquement, ce phénomène est beaucoup moins fréquent 
en situation formelle qu’en contexte informel. La fermeture du 
/  / en syllabe interne est jugée de façon beaucoup plus défavo-
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rable qu’en finale de mot. Certains locuteurs, par hypercorrec-
tion ou par confusion entre [  ] et [  ], utilisent une forme plus 
près de [  ] dans certains contextes formels : ils prononcent 
donc Noël et d’accord en [     ] et [      ], ce qui fait 
qu’ils peuvent être taxés de snobisme.

Historiquement, même si le français possédait autrefois be-
aucoup plus de /  / postérieurs et fermés que le français d’au-
jourd’hui, on suggère une origine dialectale pour cette pronon-
ciation en [  ]. De très nombreux exemples ont été signalés 
dans les régions du Nord, de l’Ouest et du Centre de la France.

Ce phénomène a des liens avec la postériorisation du /  / et 
la diphtongaison.

Diphtongaison

En FQ, les voyelles longues sont souvent réalisées comme 
des diphtongues, c’est-à-dire des voyelles dont le timbre change 
en cours d’émission.

Pour transcrire une diphtongue, on utilise une séquence de 
deux symboles: /  / où l’élément stable ou noyau est transcrit 
normalement alors que l’élément variable ou glide est transcrit 
en plus petit caractère. Ici, les deux éléments se suivent immé-
diatement. Normalement, un trait incurvé souscrit indiquerait 
la diphtongue.

/  / père /  :  / => [    ] 

/  / peur /  :  / => [    ]
/  / fort /  :  / => [    ] 

/  / jeûne /  :  / => [    ] 
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/  / zone /  :  / => [    ]
/  / pâte /  :  / => [    ] 

/  / cinq /  :  / => [   ]
Les voyelles intrinsèquement longues /         / peu-

vent se réaliser diphtonguées en syllabe fermée accentuée. Les 
voyelles brèves, /     / peuvent aussi se diphtonguer quand 
elles sont allongées par /   / en syllabe accentuée. Devant /  
 /, les voyelles brèves sont allongées, mais ne se diphtonguent 
pas (ex.: innove, fleuve, loge). Comme /  / devant /   / peut pas-
ser à /  / dans certains parlers de Montréal, ce [  ] peut subir la 
diphtongaison: garage /      / => [      ].

Il est possible de trouver des voyelles diphtonguées en sylla-
be inaccentuée, mais elles sont beaucoup plus rares. Seules les 
voyelles longues en syllabe entravée peuvent maintenir leur du-
rée en syllabe inaccentuée (ex.: bête - bêtise). La diphtongaison 
du / e / en syllabe ouverte finale est de plus en plus observée: 
manger /    e / => [  e ].

Les parlers acadiens ne présentent pas de diphtongues et 
ceux de Charlevoix et du Saguenay en présentent moins que les 
autres, encore que le phénomène apparaisse en progression ra-
pide chez les jeunes. La diphtongaison des finales -age et -av(r)
e est caractéristique du français populaire de Montréal.

Pour Montréal, la diphtongaison se retrouve dans toutes les 
couches de la société, mais beaucoup plus fréquemment dans 
les couches populaires (68%) que dans la classe moyenne (21%); 
la diphtongaison de -age serait limitée aux parlers populaires. 
On peut présumer que des situations similaires existent dans 
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les régions où la diphtongaison existe. Si la diphtongaison forte 
est évaluée très négativement, une certaine tendance à la diph-
tongaison existe dans tous les milieux et ne donne guère lieu à 
une évaluation stigmatisante. L’incidence de la diphtongaison 
tend à diminuer dans les styles plus formels.

Les origines exactes de la diphtongaison sont méconnues. 
Il se peut que le FQ ait conservé certaines voyelles complexes 
connues du français du XVIIe siècle tout en étendant cette pos-
sibilité aux autres voyelles longues.

Allongement conditionné et allongement acquis sont des 
liens avec ce phénomène. Ils sont présentés ci-dessous.

Effacement du schwa

Le schwa (ou cheva, appelé aussi e muet, e caduc) tombe 
dans certains contextes. Cette règle est facultative et fort com-
plexe. Elle s’applique sur les mots pleins mais surtout sur les 
pronoms non accentués ( je, me, te, se, le etc.) et sur certains 
mots-outils (que, de, le (article) etc.). Il nous faut plus d’étude 
pour traiter d’autres aspects de cette règle.

Puisque le schwa s’efface totalement, aucun symbole n’est 
nécessaire.

retenir /        / => [       ] 

cheval /      / => [     ] 

je veux /      / => [    ] 

le tien /       / => [     ]
Traditionnellement, on considère comme schwa tous les -e- 

orthographiques. Il n’est toutefois pas facile de déterminer si 
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un son [  ] constitue une réalisation du phonème /  / ou du 
phonème /  /. En fait, ces deux phonèmes ont des distribu-
tions presque complémentaires: /  / se trouve presque exclu-
sivement en syllabe ouverte alors que /  / est attesté principa-
lement en syllabe fermée. On peut considérer comme schwa les 
réalisations [  ], [  ] et même [  ] qui peuvent alterner dans 
un mot donné avec une réalisation nulle ou zéro : /      /.

Et inversement, on estime que les mêmes réalisations sont 
celles de /  / lorsque l’alternance avec une réalisation nulle est 
impossible: secrétaire /     e    / en FQ.

La règle d’effacement de schwa n’est pas obligatoire. Voici 
les contraintes qui régissent l’application de cette règle en FQ 
dans le cas des mots simples et des séquences constituées telles 
qu’indiqué ci-dessus:

a) L’effacement du schwa s’effectue dans presque tous les cas 
lorsqu’il est suivi d’une voyelle : j(e) aime (cependant: le héros).

b) Contrairement au FF qui maintient fréquemment le 
schwa dans les pronoms non accentués et les mots-outils mo-
nosyllabiques, celui-ci s’efface régulièrement dans ces contex-
tes en FQ: j(e) dis. L’effacement du schwa se fait non seulement 
lorsque le schwa est suivi d’une voyelle, mais aussi devant une 
consonne : j(e)veux).

c) L’effacement de schwa peut se produire devant:

- une constrictive ou une affriquée qu’elle soit suivie ou non 
d’une consonne : ch(e)veu, p(e)tite - une occlusive ou une cons-
trictive suivie d’une semi-consonne: l(e)bien, d(e)voir - une oc-
clusive suivie d’une liquide :j(e) prends
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d) Le schwa ne s’efface pas s’il est précédé de deux conson-
nes appartenant à la même syllabe (ex.: preniez). Quand il est 
précédé de deux consonnes appartenant à des syllabes différen-
tes, il peut tomber ou rester intact (gouvern(e)ment), ou s’il est 
suivi de /  / ou de /  / (goût(e)riez et Oedip(e)-roi).

e) En FQ, seul le second schwa tombe dans les suites de 
monosyllabes (Je l(e) veux.). Dans les mots polysyllabiques, le 
premier, et non le second, est généralement effacé (r(e)tenir). 
A remarquer que si deux consonnes deviennent contiguës à la 
suite de la chute d’un schwa, et que l’une est sourde alors que 
l’autre est sonore, la consonne sourde a tendance à assourdir la 
sonore: je fais => [    ], cheveu => [    ].

Ce phénomène est général au Québec. Le schwa chute beau-
coup plus souvent en FQ que dans le FF, quand le premier ou le 
second schwa de syllabes adjacentes peut tomber, mais non les 
deux. En FQ, la règle d’effacement de schwa s’appliquant de droi-
te à gauche : c’est le second schwa qui a tendance à tomber dans 
les suites de monosyllabes (ex.: je l(e) veux). Dans les polysylla-
bes, alors que le premier schwa a tendance à se maintenir en FF, 
il tombe régulièrement en FQ (ex.: FF dev(e)nir, FQ d(e)venir).

On ne dispose que peu de données sur l’aspect social de ce 
phénomène. En FF comme en français montréalais, la chute de 
schwa est socialement conditionnée. En effet, dans les séquen-
ces contenant plus d’un schwa, les locuteurs des classes les plus 
favorisées ont tendance à conserver le premier et à laisser tom-
ber le second (ret(e)nir). Ce serait l’inverse pour les locuteurs 
de niveau social moins favorisé (r(e)tenir). D’autres études sur 
ce point sont encore à faire.
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En FF comme en FQ le schwa est maintenu en contexte d’in-
sistance, chaque syllabe étant alors accentuée. Ils notent égale-
ment que les schwas tombent plus facilement en débit rapide. 
Concernant le français en général, plus le style est recherché, 
plus les locuteurs conservent les schwas. Pourtant en FQ, la 
non-application de la règle d’effacement de schwa donne l’im-
pression que le locuteur manque de naturel. On ne dispose pas 
de données historiques sur ce phénomène.

Après avoir expliqué les réalisations des voyelles dans ces ceux 
variétés pour montrer aux étudiants d’une manière concrète les 
différences entre le FF et le FQ par rapport aux voyelles nasales, 
nous avons préparé plusieurs activités avec le but d’entraîner les 
voyelles et aussi pour montrer les préjugés mentionnés dans le 
cours, mais nous allons nous contenter d’en décrire deux.

La première a consisté à présenter la chanson : On va s’aimer 
encore (2009) composée et chantée par le Québécois Vincent 
Vallières. Elle a été écoutée la première fois sans dire aux appre-
nants que c’était une chanson québécoise. Avant la deuxième 
écoute, nous avons travaillé les paroles de la chanson, mais 
les mots contenant des voyelles nasales ont été rétirés. Donc, 
ils devaient compléter avec ces mots les paroles en écoutant 
la musique. Puis, nous avons mis au tableau les transcriptions 
phonétiques de ces mots et nous les avons comparées.

Concernant la deuxième activité, il s’agissait d’une première 
vidéo produite par un Français qui prétendait imiter l’accent 
québécois. Tout après, nous l’avons débattue en classe et nous 
avons demandé l’opinion de nos étudiants par rapport à cet-
te vidéo. Ensuite, nous leur avons présenté une seconde vidéo, 
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une réponse d’une Québécoise à la première vidéo. Ils ont revu 
la vidéo et nous arrêtions à chaque nouvel argument pour dis-
cuter avec eux. Pour finir cette activité, après avoir écouté leur 
avis, nous leur avons montré quelques commentaires des inter-
nautes affichés sur le site tout en bas de la vidéo. A ce momen-
t-là nous avons eu l’occasion de reprendre un peu de la théorie 
de la sociolinguistique pour soutenir la discussion, surtout, par 
rapport à la mise en valeur de certaines variantes et les préju-
gés contre d’autres. Le préjugé linguistique est apparu dans un 
grand nombre de commentaires soit des internautes soit des 
apprenants et notre principal objectif était de déconstruire cet-
te vision négative en relation à la variété québécoise.

Derniers mots

Nous croyons avoir atteint nos principaux buts concernant 
ces activités qui étaient : faciliter, à nos apprenants, à partir des 
sons du portugais, l’apprentissage de la phonétique française, 
surtout les voyelles, et les sensibiliser par rapport aux plusieurs 
variantes linguistiques du français ; leur faire reconnaître et res-
pecter les divers accents existants et mettre en valeur les leurs.

Il est important de signaler, également, que cette étude peut 
présenter des lacunes et des imperfections, ce qui devra être 
considéré dans nos prochaines études.
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ANNEXES

ANNEXE 1

Lexique

Ce lexique est celui proposé dans PHONO, Principales ca-
ractéristiques du français québécois, qui est disponible en ligne à 
l’adresse suivante : http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/pho-
no/debutph.htm

Allongeante: consonne qui a la propriété d’augmenter la durée 
de la voyelle qui la précède, par exemple, en français /    /.

Antérieure: voyelle ou consonne réalisée avec la langue placée 
à l’avant de la cavité buccale, sous la

partie osseuse du palais, appelée palais dur

Antériorisation: changement d’un lieu d’articulation qui se 
déplace vers l’avant de la cavité buccale.

Arrondissement: voir labialisée

Assibilation: voir la règle Affrication de / t / et / d / .

Assimilation: c’est le fait, pour une articulation, d’acquérir 
une ou des caractéristiques articulatoires des sons avoisinants.

Assourdissement: voir la règle Désonorisation des voyelles fer-
mées. Basse (voyelle) : voir ouverte (voyelle).

Constrictive: consonne produite avec des bruits de friction.

Dévoisement: voir la règle Désonorisation des voyelles fermées.

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/debutph.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/debutph.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/r1.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/r10.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/r10.htm
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Diacritique: signe placé dans le voisinage immédiat d’une 
consonne ou d’une voyelle qui indique une modification plus 
ou moins subtile de l’articulation, pour indiquer par exemple la 
palatalisation de / t / qui devient [  ].

Diphtongaison: voyelle dont le timbre se modifie au cours de 
sa réalisation.

Entravée (syllabe) voir fermée (syllabe). Syn. : couverte

Épenthèse: ajout d’un phonème non attendu. Voir la règle 
Épenthèse de /j/

Explosion: bruit caractéristique de certaines consonnes, com-
me /p t k/ par exemple, au moment de la rupture du contact 
entre les lèvres ou entre la langue et le palais.

Fermée (syllabe): syllabe qui se termine par une consonne à 
l’oral, comme les deux syllabes de par-loir

[   -     ]. 

Fermée (voyelle): voyelle articulée avec la masse de la langue 
relevée dans la cavité buccale, le passage d’air se trouvant ainsi 
réduit entre la langue et le palais. Les maxillaires sont relative-
ment rapprochés. 

Voir Tableau des symboles phonétiques.

Fermeture: réduction du passage d’air dans la cavité buccale.

Haute (voyelle: voir fermée (voyelle).

Hiatus: phénomène par lequel deux voyelles ou plus sont 
prononcées à la suite l’une de l’autre. 

Hypercorrection: déformation de la prononciation causée par la 
volonté de trop bien parler, par exemple [     e] pour sarcler.

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/r19.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
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Labiale: articulation produite avec la ou les lèvres.

Labialisée: articulation linguale produite avec avancement 
des lèvres, comme pour le / u /. Syn. : arrondie

Liquide: consonne constrictive sonore qui ne fait générale-
ment pas entendre de bruits de friction, comme /l r/.

Mi-fermée (voyelle): voyelle pour laquelle la position de la lan-
gue est en position moyenne dans la cavité buccale, entre celle 
de la voyelle fermée et celle de la voyelle mi-ouverte. Voir Table-
au des symboles phonétiques.

Mi-ouverte (voyelle): voyelle pour laquelle la position de la 
langue est en position moyenne dans la cavité buccale, entre 
celle de la voyelle ouverte et celle de la voyelle mi-fermée. Voir 
Tableau des symboles phonétiques.

Nasale: voyelle ou consonne produite avec écoulement de 
l’air par les fosses nasales

Occlusive: consonne produite avec une fermeture complè-
te du canal buccal suivie d’un bruit d’explosion au moment de 
l’ouverture du canal.

Orale: voyelle ou consonne produite avec écoulement d’air 
par la cavité buccale seulement.

Ouverte (syllabe): syllabe qui se termine par une voyelle à 
l’oral, comme les deux premières syllabes de

bu-reau-tique [ -  -   k]

Ouverte (voyelle): voyelle articulée avec la langue en position 
basse dans la cavité buccale. Les maxillaires sont relativement 
écartés. Voir Tableau des symboles phonétiques.

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/api.htm
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Palatale: articulation réalisée sous le palais dur.

Postérieure: voyelle ou consonne réalisée avec la langue pla-
cée à l’arrière de la cavité buccale, sous le voile du palais.

Postériorisation: changement d’un lieu d’articulation qui se 
déplace vers l’arrière de la cavité buccale.

Progressive (assimilation): acquisition d’une caractéristique 
articulatoire du son précédent.

Régressive (assimilation): acquisition d’une caractéristique ar-
ticulatoire du son suivant. 

Relâchement d’une voyelle: se dit particulièrement de l’ouver-
ture d’une voyelle fermée.

Semi-consonnes: consonnes / j  w / dont l’articulation est si-
milaire à celle des voyelles / i y u /; elles sont cependant de brève 
durée par rapport aux voyelles correspondantes et jouent le rôle 
phonologique d’une consonne dans la composition des mots.

Sonore: consonne ou voyelle réalisée avec des vibrations des 
cordes vocales. 

Sourde: consonne ou voyelle réalisée sans aucune vibration 
des cordes vocales. Syncope : chute d’une voyelle ou d’une con-
sonne.

Tendue (voyelle): voyelle fermée qui ne subit pas le relâche-
ment.

Vélaire: articulation réalisée avec le dos de la langue sous la partie 
molle du palais, le voile du palais.
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ANNEXE 2

Tableau des symboles phonétiques de l’Alphabet phonétique 
international (A.P.I.)

Voyelles

Orales

nasales

fermées mi- fermées mi- ouvertes ouvertes

An
té

rie
ur

es

no
nl

ab
ia

lis
ée

 

riz



blé



bec



sac



pain

la
bi

al
is

ée
s



jus



peu



serein



brun

po
st

ér
ie

ur
es



boue



sceau



colle



pâte

 

lent, pont

http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/rizaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/bleaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/becaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/sacaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/painaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/jusaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/peuaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/sereinaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/brunaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/boueaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/sceauaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/colleaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/pateaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/lentaa.wav
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono/api/pontaa.wav


Cinema e Literatura na Aula de FLE (Francês 
Língua Estrangeira)

Thales Rodrigo Vieira (CEPAE – UFG)31

RÉSUMÉ

Cette étude porte sur l’utilisation du cinéma et de la lit-
térature dans un cours de langue française offert à des lycéens. 
Nous présenterons une étude de cas sur l’utilisation pédagogi-
que d’un livre littéraire et son adaptation pour le cinéma. Afin 
de présenter comment ce cours a été fait, nous discuterons des 
aspects didactiques qui montrent le travail avec le film et le 
contenu littéraire fait par les élèves et, ensuite, seront égale-
ment discutés des aspects pédagogiques de la comparaison du 
livre et son adaptation pour le cinéma dans les activités menées 
par les étudiants.

RESUMO

O presente estudo aborda o uso do cinema e da literatura 
em um curso de francês língua estrangeira oferecido para alu-
nos do ensino médio. Apresentaremos um estudo de caso do 
uso pedagógico de um livro literário e de sua adaptação para o 
cinema. Com o objetivo de apresentar como foi realizado esse 
curso, serão debatidos aspectos didáticos da mostra do filme 
e do trabalho com os conteúdos literários junto aos alunos e, 

31 Thales Rodrigo Vieira. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras e Lin-
guística (Estudos Literários) da Universidade Federal de Goiás/ PPGLL-UFG, Goiânia, 
Goiás, Brasil. E-mail: thalesrv@yahoo.com.br

mailto:thalesrv@yahoo.com.br
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na sequência, serão discutidos também aspectos pedagógicos 
da comparação do livro com sua adaptação para o cinema nas 
atividades realizadas pelos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: cinema; literatura; aula.

Introdução

O estudo que vamos apresentar é fruto da reflexão sobre a 
adaptação do livro de Marcel Proust, Um Amor de Swann,32 para 
o cinema, realizada pelo diretor Volker Schlöndorff, que resul-
tou no filme homônimo. Transformei parte de minha disserta-
ção de mestrado em um curso, no qual analisei com os alunos 
os aspectos e problemas levantados no estudo sobre adaptação.  
A questão da adaptação de uma obra literária para o cinema é 
um terreno inesgotável para a discussão dos “limites” da narra-
tiva, por um lado, e dos limites da técnica do cinema, por outro 
lado. Os alunos têm se mostrado muito receptivos às discussões 
apresentadas nas aulas, eles sempre fazem observações surpre-
endentes sobre o tema.

Apresentamos aos estudantes de que modo a atuação dos 
atores reorienta o sentido das ações das personagens do tex-
to. Vimos também que o diretor fez escolhas, isto é, ele optou 
por certas interpretações em detrimento de outras. Da mesma 
maneira, percebemos que certos recursos do texto – esses re-

32 Entendemos que Um Amor de Swann é um romance, que pode ser visto como uma 
unidade em relação ao restante da obra de Proust. Rousset afirma que Um Amor de 
Swann é um romance dentro do romance maior da Recherche. Os próprios editores da 
obra de Proust se deram conta desse fenômeno, por isso, o livro Um Amor de Swann foi 
publicado separadamente do romance No Caminho de Swann, do qual ele é a segunda 
parte. Por esse motivo, também, preferimos colocar o título em itálico, indicando que 
nós também concordamos que Um Amor de Swann é um romance e não um fragmento.
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cursos também se encontram no nível da história – não foram 
recriados no cinema: demos aqui o exemplo da antítese do riso 
e da lágrima, com os quais Proust compôs a personagem de 
Swann, que, no filme, é apresentada apenas pelo lado do deses-
pero. Essa redução de escopo, no filme, pode ser o resultado de 
uma leitura do diretor, ou da simples necessidade de redução 
da obra literária que não poderia ser recriada em todos seus as-
pectos composicionais no cinema. No próximo capítulo, exami-
naremos o modo como o diretor deixou de utilizar os recursos 
da intertextualidade e da metáfora prolongada, dentre outros. 
Estas estratégias literárias se relacionam mais diretamente com 
o segundo nível da narrativa, que Genette chamou de narrativa 
propriamente dita, que é o trabalho de composição feito pelo 
autor, tendo como base a história.

Genette (1979, p.29) afirma que a Racherche apenas amplifica 
uma forma mínima de narrativa, indicada na seguinte senten-
ça: “Marcel torna-se escritor”. Isso permite, segundo Genette, 
organizar os problemas do estudo do discurso da narrativa, de 
acordo com as categorias tomadas emprestadas da gramática, as 
quais o teórico reduziu a três classes fundamentais: em primei-
ro lugar aparece a categoria do tempo; em segundo, a do modo; 
em terceiro, o aspecto. Genette usa a definição de Littré para ex-
plicar a categoria do modo: “nome dado às diferentes formas do 
verbo empregadas para afirmar mais ou menos a coisa de que se 
trata, e para exprimir... os diferentes pontos de vista dos quais 
se considera a existência ou a ação” (1979, p.160); em relação 
à terceira classe, a do aspecto, Genette preferiu a definição de 
aspecto no sentido gramatical à definição tradicional de pessoa, 
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que reduziria o campo da análise: “Aspecto da ação verbal nas 
suas relações com o sujeito”, definição que, para ele, teria um 
teor mais psicológico que o de pessoa da narrativa.

A seguinte passagem do texto de Um Amor de Swann mostra 
um tipo de narrativa iterativa: “Assim costumava ela regressar 
no carro de Swann; uma noite, depois de apear e quando ele se 
despedia [...]”. Agora veremos o período completo dessa pas-
sagem de Um Amor de Swann: “Assim costumava ela regressar 
no carro de Swann; uma noite, depois de apear e quando ele 
se despedia, Odette colheu precipitadamente no jardinzinho 
fronteiro à casa um último crisântemo e lho deu antes que ele 
partisse.” O trecho citado é composto de cena iterativa, visto na 
primeira citação, e singulativa, o restante que vemos na segun-
da citação. Aliás, Genette ressalta essa característica no texto 
de Proust: “[a] própria cena singulativa não está, em Proust, ao 
abrigo de uma espécie de contaminação do iterativo.” (GENET-
TE, 1979, p.121). A cena iterativa cria a situação geral, conden-
sando ações análogas: Swann por várias vezes conduzia – o tem-
po verbal aqui é o passado imperfeito, tempo predominante na 
narrativa proustiana – Odette a sua casa no fim das soirées ofe-
recidas pelos Verdurin. Uma cena singulativa se destaca desta 
introdução iterativa para mostrar uma situação particular: em 
determinada vez que Swann conduziu Odette até sua casa, ela 
lhe ofereceu um crisântemo. O efeito de condensação de várias 
ações semelhantes pelo tempo verbal no imperfeito – “costu-
mava ela regressar” –, para dar a idéia de um evento que se re-
petia frequentemente, compõe, nesse caso, a narrativa iterativa. 
Esse recurso literário e linguístico não poderia ser transposto 
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para o filme sem oferecer resistência. Essa passagem tornou-se 
uma cena do filme, e para dar a ideia de repetição que o tempo 
verbal proporciona facilmente na escrita, no filme o diretor uti-
lizou o artifício da cena presente mesclada a cena passada em 
flashback , com Odette (Ornela Muti), vestindo outra roupa e 
realizando a mesma ação de colher a flor na porta de casa, para 
indicar a repetição da mesma ação em diferentes momentos, 
mas com o uso econômico de uma só cena na duração fílmica. 
Assim, apresento o trecho do livro aos alunos e comparamos a 
utilização do tempo verbal do passado imperfeito do indicativo 
com a disposição cênica da película, para que os alunos possam 
fazer suas próprias reflexões sobre a diferença dos dois meios 
semióticos de expressão, cinema e literatura.

Genette propõe, ainda, a noção de “[i]teração interna ou sin-
tetizante [que] é aquela que se exerce sobre a própria cena” (GE-
NETTE, 1979, p.120). Assim, no interior de uma cena singulativa, 
um evento que se repetiu várias vezes pode ser condensado devi-
do à analogia das ocorrências em uma única indicação iterativa.

Genette (1979, p.169) apresenta ainda outro aspecto – em 
sentido amplo – da narrativa ao distinguir três estados do dis-
curso narrativo. O primeiro estado é o do “discurso narrati-
vizado”, tradicionalmente chamado de “análise”. O segundo 
estado é o bastante conhecido discurso indireto, que Genette 
chamou de discurso transposto. O terceiro estado é aquele que, 
para Genette, seria o mais “mimético”, conhecido comumen-
te pelo nome de discurso direto, definido no livro Discurso da 
narrativa como discurso relatado de tipo dramático “em que o 
narrador finge ceder literalmente a palavra a sua personagem” 
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(1979, p.170). Sobre essa questão, Genette ainda acrescenta:

Tais gradações ou misturas sutis de estilo in-
direto e de discurso contado não deverão fazer 
ignorar o uso característico que faz a narrativa 
proustiana do discurso interior relatado. Quer 
se trate de Marcel ou de Swann, o herói prous-
tiano, sobretudo nos momentos de viva emoção, 
articula de boamente[sic] os seus pensamentos 
como um autêntico monólogo, animado de uma 
retórica toda teatral. (GENETTE, 1979, p.174)

Os roteiristas, por sua vez, utilizaram os três estados do 
discurso narrativo como fonte para a composição das cenas do 
filme. Frequentemente, a matéria prima para a adaptação no ci-
nema era inicialmente, no livro em questão, uma reflexão do 
narrador, ou um pensamento, tipo de auto-confissão da perso-
nagem, relatado ao leitor pela narração onisciente. Assim, uma 
“análise” feita pelo narrador, um discurso narrativizado, trans-
forma-se em fala no cinema, como o monólogo inicial do filme 
em voz off, que analisamos no terceiro capítulo, “Adaptação  e 
Releitura-Reescrita”, deste estudo.

Um outro aspecto a ser considerado é a adaptação do discur-
so indireto. As formas que aparecem no trecho abaixo: “ele con-
siderou que”, “ele se indagou se” e “disse consigo que” indicam 
o discurso indireto no livro, utilizado no filme para compor um 
monólogo de Swann.

Mas considerou que aquela existência já vinha 
durando há vários anos, que só o que podia espe-
rar era que durasse para sempre, que sacrificaria 
os seus trabalhos, os seus prazeres, os seus ami-
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gos, toda a sua vida enfim, à espera cotidiana de 
um encontro que nada podia trazer de feliz, e in-
dagou se não estaria enganado, se o que favorece-
ra a sua ligação e lhe impedia a ruptura não teria 
prejudicado o seu destino, se o acontecimento 
desejável não seria aquele mesmo que ele tanto 
se alegrava de que só acontecesse em sonhos: a 
partida; e disse consigo que a gente não conhece a 
própria desgraça, e nunca se é tão feliz quanto se 
pensa. (A.S. 1982, 215, grifo nosso)

O discurso direto é o mais fácil de ser transposto para o cine-
ma, pois causa menos ruptura com o texto de origem. É, ainda, o 
que necessita de menos intervenção dos roteiristas e do diretor, 
uma vez que esse discurso é o mais “mimético”, pois facilita a 
adaptação do texto para o filme, que é, em certa medida, mais 
dependente da realidade. Dessa maneira, a inquirição que Swa-
nn faz a Odette, no texto de Proust, por ser um diálogo nos 
moldes do discurso dramático, transforma-se em uma cena, no 
filme, que reflete com bastante exatidão o texto proustiano. A 
referida cena é, tanto no livro quanto no filme, mais longa do 
que o trecho que transcrevemos, a título de ilustração:

Oh! Carlos, mas não estás vendo que me ma-
tas? Já faz tanto tempo! Eu nunca tinha tornado 
a pensar nisso, até parece que fazes questão de 
meter-me essas idéias na cabeça. Muito te apro-
veitaria! – disse ela, com uma tolice inconsciente 
e deliberada maldade.

Oh, eu apenas queria saber se foi depois que 
nos conhecemos. Seria tão natural... Será que se 
passou aqui? Não podes citar uma noite em par-
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ticular, para que me lembre o que estava fazen-
do nessa noite? Tu bem compreendes que não é 
possível que não recordes com quem, meu amor.

Mas eu não sei, creio que foi no Bois, numa 
noite em que foste encontrar- nos na Ilha. Tinhas 
ido jantar com a princesa Des Laumes – disse ela, 
satisfeita de fornecer um detalhe preciso que tes-
temunhasse a sua veracidade. Numa mesa próxi-
ma estava uma mulher que eu não via há muito 
tempo. Ela me disse: “Venha atrás do pequeno 
rochedo apreciar o efeito do luar sobre as águas”. 
No princípio bocejei e disse: “não, estou cansada 
e sinto-me bem aqui”. Ela assegurara que nunca 
houvera um luar semelhante. “Pois sim!”, disse 
eu, pois bem sabia onde ela queria chegar.

Odette contava aquilo quase a rir, ou porque 
lhe parecesse muito natural, ou porque assim julgas-
se atenuar-lhe a importância, ou para não parecer 
que se humilhava. Ao ver a fisionomia de Swann, 
mudou de tom:

Tu és um miserável, sentes gosto em tortu-
rar-me, em obrigar-me a mentir assim como faço, 
para que me deixes em paz. (A.S. 1982, p.213)

A passagem que mostramos anteriormente traz também al-
guns comentários do narrador. Para Genette tais comentários 
são função ideológica do narrador (e que discutiremos no próxi-
mo capítulo). Esses comentários não estão no discurso direto 
das personagens, mas servem como indicação de cena, no filme. 
Na passagem em questão, o narrador dá as indicações das rea-
ções de Odette durante o diálogo: “Odette contava aquilo quase 
a rir”. Na transposição dessa cena para o filme, o diretor acata 
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as indicações do narrador. No seguinte comentário que  Genet-
te faz de Ricardou, podemos entender por que a referida cena, 
composta quase que exclusivamente por diálogo, foi a melhor 
adaptada pelo diretor Schlöndorff: “[c]omo nota Jean Ricardou, 
uma cena de diálogo (supondo-a pura de toda a intervenção do 
narrador e sem nenhuma elipse) nos  dá  ‘uma  igualdade  en-
tre  o  segmento  narrativo  e  o  segmento fictício.’” (RICAR-
DOU apud GENETTE, 1979, p.85). Ora, ao lidar principalmente 
com o “segmento fictício” mencionado por Ricardou, o cinema 
deveria adaptar com mais facilidade e precisão a passagem do 
livro que melhor se enquadrasse nesse segmento. Nesta cena 
do filme, o texto parece ter sido menos distorcido, dado que o 
discurso direto, como observamos anteriormente, requer me-
nos intervenção do diretor, isto é, essa modalidade de discur-
so requer menos co-autoria no momento da adaptação. A parte 
mais subjetiva da enunciação desse trecho não foi transposta 
para o filme, isto é, a parte grifada, que consiste em uma análise 
subjetiva do narrador.

Para explicar como funciona essa parte subjetiva do discurso 
narrativo, Todorov (1972, p.61) dividiu o discurso em enuncia-
do e enunciação, afirmando que o enunciado indicaria a parte 
objetiva da linguagem verbal. Na passagem referida, a parte ob-
jetiva da linguagem é a sentença “Odette contava aquilo quase a 
rir”. Já a enunciação é a parte subjetiva da linguagem. No trecho 
mencionado, a parte subjetiva consistiria na seguinte passagem, 
como já afirmamos: “ou porque lhe parecesse muito natural, ou 
porque assim julgasse atenuar-lhe a importância, ou para não pare-
cer que se humilhava.”. Todorov afirmou que, ao dizermos “seu 
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imbecil!”, essa frase relaciona-se com a subjetividade do sujeito 
da enunciação, logo não é um enunciado objetivo. A parte gri-
fada, na referida passagem sobre Odette, estabelece uma rela-
ção de causa e efeito entre enunciado e enunciação, analisados 
pelo sujeito da enunciação. Sabe-se, objetivamente, que Odette 
riu. Não se tem certeza qual foi a causa dos risos de Odette. 
A partir daí, o narrador elenca três possíveis causas para esse 
efeito, encadeando-as pela conjunção alternativa ou: “ou porque 
lhe parecesse muito natural, ou porque assim julgasse atenuar-lhe a 
importância, ou para não parecer que se humilhava.”

Já foi mencionado anteriormente que Macfarlane em seu livro 
Novel to Film afirma que somente o enunciado pode ser transferi-
do de um sistema significante para outro; a enunciação é a parte 
que se apaga na mudança de sistema significante. A análise que 
fizemos da adaptação, comparando o texto com o filme, no pre-
sente capítulo, corrobora a afirmação de Macfarlane.

Afirmamos que a narração representa o mundo de acordo 
com a subjetividade da personagem que percebe esse mundo. 
Representar o mundo distorcido pela perspectiva de uma per-
sonagem é comum na literatura e é marcante no texto proustia-
no. Já o filme de Schlöndorff não procura representar um mun-
do que varia de acordo com o ponto de vista que o observa. A 
história que se vê aí parece ser percebida de um ponto de vista 
neutro, isto é, a percepção da história é imparcial como a câ-
mera que a capta. Seria difícil imaginar, nesse filme, um deter-
minado objeto, ou objetos semelhantes, como no exemplo dos 
campanários, variando de acordo com momentos distintos da 
percepção de uma mesma personagem.
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Esse olhar do qual depende a narrativa, não permite que a 
obra se dirija para a realidade exterior de um ponto de vista 
neutro, objetivo. Na narrativa proustiana, a “descrição não sus-
pende a história” e tampouco a história suspende a análise do 
narrador. Voltaremos a essas questões no capítulo sobre narra-
ção. De fato, a narração e a narrativa encontram-se imbricadas 
na Recherche. Quando se analisa a Recherche, é mesmo difícil 
separar a narração da descrição, dado que a descrição sempre 
acompanha uma ação de uma personagem e o olhar do narrador 
que acompanha essa ação. A descrição, em Proust, não suspen-
de a história, como ocorre em Balzac (GENETTE, 1979, p.100). 
Ela, geralmente, acompanha o olhar de uma personagem. Ge-
nette faz a seguinte afirmação sobre essa questão:

nunca a narrativa proustiana se fica num 
objeto ou num espetáculo sem que tal estação 
corresponda a uma paragem contemplativa do 
próprio herói (Swann em Um Amour de Swann, 
Marcel em todo o restante), logo, nunca o trecho 
descritivo se evade da temporalidade da histó-
ria.” (GENETTE, 1979, p.100)

Por sua vez, a linguagem verbal, no cinema, é usada de ma-
neira diferente da que é utilizada na construção literária. Na 
elaboração literária, a linguagem verbal é a principal linguagem, 
por assim dizer. Ao contrário, a linguagem verbal é somente 
uma das linguagens utilizadas no cinema. Ela se transforma em 
discurso paralelo às imagens ou aos “blocos de realidade”, como 
apontou Christian Metz (1977, p 136). A linguagem, como é uti-
lizada na construção literária, cria algo que não é a imitação da 
realidade, mas a imitação de um discurso que imita a realidade, 
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nas palavras de Genette:

a imitação sobre [sic] o plano da lexis é 
uma pura miragem, que desaparece à medida 
que nos aproximamos dela: a linguagem só 
pode imitar perfeitamente a linguagem, ou 
mais precisamente, o discurso só pode imitar 
perfeitamente um discurso perfeitamente 
idêntico[...] (1971, p.261).

A análise de Genette sobre a possibilidade de imitação pela 
linguagem acima citada lança luzes na discussão sobre mimesis 
em literatura, tais como porque o realismo literário não é realis-
ta. Dessa forma a linguagem utilizada pelo autor deforma toda a 
tentativa de imitar o real. Em Um Amor de Swann, a tentativa do 
autor de retratar a procura de Swann por Odette transfigura-se 
na procura de Orfeu por Eurídice e Paris se metamorfoseia em 
mundo dos mortos. Essa passagem é fruto da linguagem e seus 
recursos, como a intertextualidade, a ambigüidade, o tropo do 
lócus horrendo. Os efeitos de sentido não são os frutos de uma 
pior ou melhor imitação da realidade, são, diferentemente, o re-
sultado da utilização de recursos puramente linguísticos.

Proust constrói a sua obra fazendo-a dialogar consigo mes-
ma, com o uso das funções mencionadas acima, e também fa-
zendo-a dialogar com outras obras e referências universais da 
literatura: esse diálogo ocorre pela intertextualidade. Para ex-
plicar a utilização da intertextualidade na composição da metá-
fora proustiana, mostraremos a narração da parte em que Swa-
nn sai à noite, em Paris, à procura de Odette. Nessa passagem, 
Proust faz uma analogia metafórica entre a ida de Swann em 
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busca de Odette com a descida clássica dos heróis das epopéias 
ao mundo dos mortos. A representação musical dentro do livro 
também utiliza a intertextualidade em suas referências imagé-
ticas, como explicaremos mais à frente.

Pretendemos estudar o uso da intertextualidade na referida 
passagem de Um Amor de Swann e sua adaptação para o filme. 
O texto, nessa passagem, não representa nem a ação nem o ce-
nário objetivamente. Para Swann, Paris tornou-se o próprio in-
ferno; o que ele vê, na referida passagem, não são transeuntes 
e sim sombras errantes do mundo dos mortos. Bernard Gros 
relembra que a obra de Proust apresenta a descida aos infernos 
como um de seus temas:

Essa “descida aos Infernos” se reproduz vá-
rias vezes, simbolicamente, na Recherche. Em 
Swann, por exemplo [...], semelhante a Orfeu, 
procurando  por sua Eurídice, ele desce não aos 
Infernos, mas à escuridão dos bulevares pari-
sienses para encontrar aquela que ele ama. [...] 
Uma série de  experiências, aparentemente ba-
nais, que correspondem, de fato, às viagens dos 
heróis mitológicos. É a mediocridade cultural de 
nossa época que não permite mais compreender 
isso de maneira evidente (GROS, 1981, p.57).33

Ao usar a intertextualidade, com o tema clássico da descida 
ao inferno, Proust estiliza a ação, mostrando o estado de espí-
33 Cette ‘descente aux Enfers’ se reproduit plusieurs fois, symboliquement, dans La re-
cherche. Dans Swann, par example [...], pareil à Orphée cherchant son Eurydice, il des-
cendit non aux Enfers mais dans l’obscurité des boulevards parisiens pour retrouver celle 
qu’il aime.[...] Une série d’experiences, en apparence banales, correspondant en fait aux 
voyages des héros mythologiques. C’est la médiocrité culturelle de notre époque qui ne 
permet plus de le comprendre à l’évidence (GROS, 1981, p.57).»
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rito da personagem, ao mesmo tempo em que estabelece um 
paralelo entre Swann/Orfeu e Odette/Eurídice:

Sob as árvores dos boulevards, em misteriosa 
escuridão, erravam os mais raros transeuntes, 
apenas discerníveis. [...] Ele roçava ansiosamen-
te por todos aqueles corpos obscuros, como se 
pelo reino das sombras, entre os fantasmas dos 
mortos, estivesse à procura de Eurídice (A.S., 
1982, p.137).

Magny (1950, p.219), em seu estudo sobre a Recherche, dá 
uma das possíveis interpretações do mito de Orfeu na obra de 
Proust:

O mito de Orfeu, sob sua forma tradicional, 
certamente não significa outra coisa: a verda-
deira maneira, para o poeta, de ressuscitar sua 
Eurídice, não é de fazê-la surgir na sua frente de 
maneira carnal, material, mas ao contrário de fa-
zê-la presente em sua ausência mesma, como fez 
muito precisamente Proust (...)34

Magny entende que o trabalho do artista é atenuar, no mun-
do aparente, a plenitude com a qual esse mundo se impõe. As 
lembranças e a imaginação seriam, deste ponto de vista, pode-
rosas ferramentas para impedir, ao menos em parte, que a força 
da realidade nos tire a sensibilidade. A imitação da realidade, 
isto é, a literatura baseada na noção de mimesis é de pouco inte-

34 «Le mythe d’Orphée, sous sa forme traditionnelle, ne signifie sans doute pas outre cho-
se: la vraie  façon, pour le poète, de ressusciter son Eurydice, n’est pas de la faire surgir en 
face de soi charnellement, matériellement, mais au contraire de la rendre presente dans son 
absence même, comme le fait très précisement Proust[...] (MAGNY, 1950, p.219).»
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resse para a literatura proustiana e boa parte da literatura pro-
duzida no século XX. Como lembra Compagnon:

[...] a mimèsis foi questionada pela teoria li-
terária que insistiu na autonomia da literatura 
em relação à realidade, ao referente, ao mundo, 
e defendeu a tese do primado da forma sobre o 
fundo, da expressão sobre o conteúdo, do signi-
ficante sobre o significado, da significação sobre 
a representação, ou ainda, da sèmiosis sobre a 
mimèsis. (2006, p.97)

Por outro lado, em nenhum outro canal semiótico, sente-se 
com tanta intensidade impor- se o efeito de realidade, quanto 
no cinema. Ao ser transposta para o filme, a cena a que nos refe-
rimos anteriormente, em que Swann procura por Odette em Pa-
ris à noite, é apresentada de forma “realista” ou “naturalista”35, 
seguindo a tradição hollywoodiana. Tudo o que o espectador vê 
é Swann percorrendo Paris à noite, à procura de Odette. Perde-
-se, dessa maneira, no filme, o segundo plano, que a intertextu-
alidade proporciona: a descida do herói aos infernos. Portanto, 
na transposição para o filme, não foi observado esse efeito de 
composição em dois planos elaborado por Proust, através da in-
tertextualidade na narrativa proustiana. No filme de Sclöndorff, 
somente vemos o primeiro plano: Swann percorrendo Paris à 
procura de Odette. O outro plano, isto é, a descida de Orfeu ao 
inferno não foi recriado no filme. Para trabalhar a cena da pro-
cura de Odette à noite, apresentamos, portanto, um texto para 
apresentar o mito de Orfeu. Em seguida lemos a parte relativa 

35 Naturalista é o termo utilizado por Metz para se referir ao realismo no cinema.
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do livro Um amor de Swann, e por fim vimos sua  transposição 
fílmica. O resultado foi surpreendente, sem precisar de muitas 
explicações, os alunos perceberam que a interxtualidade do 
livro foi apagada na transposição da cena para o filme. Eu soli-
citei a eles que elaborassem uma pequena explicação do proce-
dimento, o que rendeu uma discussão muito produtiva.

Além da intertextualidade, percebe-se também, no texto de 
Proust, a ocorrência da intratextualidade que gera um efeito de 
repetição ou auto-textualidade, como Dällenbach denomina tal 
procedimento, que serve para tecer a narrativa. Essas repeti-
ções são as responsáveis por nos familiarizarem com a técnica 
do autor em descrever a memória involuntária, que perpassa 
toda a estrutura subterrânea da Recherche. Por isso, alguém que 
assiste a uma das adaptações para o cinema do texto de Proust e 
que desconhece completamente sua obra terá certa dificuldade 
de entender como certa personagem pôde se emocionar com 
o tilintar de uma colher em um prato ou com a apresentação 
de uma sonata, fatos que, no livro, desencadeiam o efeito da 
memória involuntária, – cerne da problematização do tempo 
no romance proustiano. A intertextualidade é ainda responsá-
vel pela construção de representações, como a mise en abyme 
fragmentada36 de que trata Ricardou (1967, p.188) nos seguintes 
termos: “repercutindo em todos os pontos de uma prosa, a mise 
en abyme fragmentada risca, por isso, de produzir perturbações 
incessantes. A descrição e a metáfora parecem particularmente 
implicadas.” Por fim, a intertextualidade concorre para a cons-

36 «En se repercutant en tous points d’une prose, la mise en abyme explosée risque 
donc d’y apporter d’incessantes pertubations. La description et la métaphore semblent 
particulièrement concernées.»
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trução das personagens. A personagem, no livro, é construída 
pelo diálogo auto-textual entre as várias partes que contém in-
dicações sobre a personagem dispersas no livro, sejam as nar-
rações dos atos dessas personagens, sejam indicações de seu 
caráter ou, então, indicações físicas. Em Proust, essas indica-
ções podem aparecer de maneira propositadamente contradi-
tória, segundo o observador que percebe a personagem, como 
afirmou Souza-Aguiar. Shlomith Rimmon-Kenan, em seu livro 
Narrative Fiction: Contemporary Poetics, explica a composição da 
personagem: “na história a personagem é um construto, ao qual 
o leitor dá forma através das várias indicações dispersas pelo 
texto” (1983, p.36).37

Para analisar a composição de uma personagem no livro, 
apresentaremos como exemplo o trabalho de construção das 
representações de Odette dispersas pelo texto de Um Amor de 
Swann. As representações de Odette, nessa obra, correspondem 
às variações do sentimento de Swann em relação a ela. Essas 
variações interferem no modo narrativo. Dessa forma, em cer-
tas partes da narrativa, Odette é descrita como uma mulher de 
aparência vulgar, depois a descrição aponta para sua beleza su-
perior, variando de acordo com a maneira que Swann a perce-
be. Dessa maneira, as representações de Odette fazem a obra 
dialogar consigo mesma, como analisaremos mais à frente ci-
tando Dällenbach. Uma representação dialoga com a outra re-
presentação da referida personagem. Proust retira dessa estra-
tégia uma grande força estética. Na primeira representação de 
Odette, esta é descrita como uma mulher de beleza mediana, 
37 “in the story character is a construct, put together by the reader from various indica-
tions dispersed throughout the text.”
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com alguns traços tendendo para o feio. Pela indicação de suas 
roupas, pode-se deduzir que ela se vestia de maneira esdrúxula. 
Em outra representação, no livro, ela é comparada a uma bela 
personagem de uma pintura de Botticelli.

Como já dissemos, as representações de Odette variam de 
acordo com o sentimento de Swann por aquela personagem. 
Tais representações nos indicam como interpretar os senti-
mentos de Swann por Odette, pois estas representações não 
descrevem a realidade de modo objetivo, mas dizem respeito 
somente à maneira como Swann a percebe.

A composição de Odette põe em movimento um recurso uti-
lizado pelo autor para criar uma intensa estrutura de significado: 
não só as ações e os pensamentos de Swann mostram a trajetória 
de seu amor por Odette, mas quase todas as referências feitas à 
Odette, no livro, também mostram essa trajetória. A Odette que 
vemos no livro é aquela que deriva do conjunto das impressões 
de Swann. O narrador se fixa no ponto de vista de Swann. É pela 
perspectiva de Swann, em relação ao modo narrativo, que toma-
mos conhecimento de Odette. Jean Pouillon (1974, p.19) esclare-
ce bem de que modo ocorre esse tipo de representação das per-
sonagens, no romance de uma maneira geral:

Quando se trata de mostrar seus persona-
gens, o romance se vê diante de um problema 
resultante da própria pluralidade dos mesmos. 
Como não estamos no teatro, ele não pode 
“mostrar-nos” propriamente todos os seus he-
róis a um só tempo; num romance, vemos os 
personagens uns através dos outros; o que os dá 
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a conhecer não são apenas as palavras que pro-
nunciam quando se acham presentes juntos em 
cena, mas sim aquilo que pensam uns dos ou-
tros; perguntamo-nos então: que ponto de vista, 
que centro de perspectiva será preciso escolher 
para ordenar e percorrer de maneira romanes-
ca esta pluralidade? O problema essencial neste 
caso é o da visão dos personagens, isto é, o de 
sua essência romanesca.

Ilustraremos o que vimos afirmando com algumas citações de 
trechos em que Odette é representada, ou em que aparecem, pelo 
menos, indicações de elementos descritivos que concorrem para 
a composição dessa personagem. Todas as descrições no livro de-
sempenham uma função, como já foi explicado. Odette muda de 
acordo com a variação do modo narrativo da visão “com”38 quem 
o leitor a vê, que, nesse caso, é particularmente Swann. Reitera-
mos que, dessa maneira, a representação de Odette, no livro, está 
sempre associada à maneira como Swann a vê. O exemplo abaixo 
corrobora o que afirmamos anteriormente:

Tinha ela um perfil muito incisivo, uma pele 
muito frágil, maçãs muito salientes e as feições 
muito mirradas para que lhe pudesse agradar. 
Seus olhos eram belos, mas tão grandes que, 
deixando-se vencer pela sua própria massa, fa-
tigavam o resto do rosto e davam a impressão 
de que ela estava desfigurada ou de mau humor. 
(AS, 1982, p.117)

38 Já explicamos anteriormente que Pouillon define que “[e]star ‘com’ alguém, portanto, 
não é ter deste alguém uma consciência refletida, não é conhecê-lo, é ter ‘com’ ele a mes-
ma consciência irrefletida de si mesmo (POUILLON, 1977, p.58).”
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Essa descrição é importante, pois é a primeira descrição de 
Odette no livro. Porém, não é somente o aspecto físico de Odet-
te que se encontra representado aí, percebe-se também que 
essa descrição corresponde, antes, às impressões que a figura de 
Odette causou no espírito de Swann. Essa descrição tem mais 
valor à medida que tomamos consciência do diálogo que travará 
com outros trechos do livro e percebemos que sua função não é 
somente a de representar aspectos físicos de uma personagem. 
Como afirmamos repetidas vezes, a maneira como Odette é re-
presentada decorre da impressão que essa personagem deixa 
em Swann. Assim, dado que, nos primeiros encontros, Odet-
te não causava boa impressão em Swann, as descrições que re-
presentam Odette naquele tempo indicam a maneira como ele 
via, então, aquela personagem. A passagem a seguir apresenta o 
modo pelo qual Swann percebe o mau-gosto de Odette e o seu 
exibicionismo esdrúxulo ao seguir os modismos.

As demais apresentações de Odette, extraídas do texto, ilus-
tram o que afirmamos anteriormente. O trecho abaixo apre-
senta a vestimenta de Odette e a má impressão que sua toilette 
causa em Swann, assim como demonstra a frivolidade de uma 
pessoa que sempre segue a moda, não importa quão ridícula tal 
moda seja:

E quanto ao seu corpo [de Odette] era difícil 
seguir-lhe a continuidade (por causa da moda da 
época e embora fosse ela uma das mulheres que 
se vestiam melhor em Paris) de tal modo o cor-
pinho, avançado em saliência como sobre um es-
tômago imaginário, e terminando bruscamente 
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em ângulo agudo, enquanto abaixo começava a 
inflar o balão das saias duplas, dava às mulheres 
o aspecto de serem compostas de diferentes pe-
ças mal encaixadas [...] (AS, 1982, p.118).

Mais tarde, quando Swann começa a se inclinar para Odet-
te, a descrição desta é envolvida por um clima de mistério, e a 
personagem é apresentada através de sua casa e de sua mobília. 
O narrador mostra, pela descrição, como Swann projeta esse 
mistério que ele atribui a Odette:

a neve que quedava no jardim e nas árvores, 
o desordenamento da estação, a proximidade da 
natureza davam um não sei o quê de misterioso ao 
calor e às flores que ele encontrava ao entrar [...] 
Fizera-o sentar perto dela num dos inúmeros e 
misteriosos retiros arranjados nos desvãos da sala 
[...] (AS, 1982 p.131, grifo nosso).

Quando Swann se apaixona por Odette, ela é apresentada por 
meio de uma linguagem refinada, com as palavras que um críti-
co de arte usaria para comentar uma pintura, como se pode no-
tar na passagem citada mais à frente. Esse trecho possui ainda o 
poder de mostrar a necessidade de Swann de “intelectualizar” a 
representação que faz a si mesmo de Odette, o que desempenha 
um papel de extrema importância para o fortalecimento de seu 
amor por ela. A materialização da pintura de Céfora, do mestre 
florentino Botticelli, em Odette, tangível e passível de ser pos-
suída, diante dos olhos de Swann, ocorre pela sua intelectuali-
zação. Essa última Odette ofuscava a imagem daquela primeira 
que não agradou o herói. Desse modo, a primeira descrição pela 
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qual Odette é apresentada em termos pejorativos cede o lugar 
a essa nova forma de representá-la sob um ângulo que louva a 
sua beleza. Essa maneira de apreender Odette, comparando-a 
a uma bela pintura, causa estranheza, visto que anteriormente 
Swann faz um retrato de Odette em termos um tanto pejora-
tivos. Esta foi até mesmo comparada a um ser “composto de 
diferentes peças mal-encaixadas”. A nova representação dessa 
personagem põe em evidência uma beleza, de que não se sus-
peitava. A “nova Odette” é apresentada em termos do campo da 
pintura, pois, nesse momento da narrativa, Swann a vê como a 
personificação de Céfora:

Como quer que fosse e talvez porque a pleni-
tude das impressões que fruía desde algum tem-
po, embora lhe tivesse vindo antes com o amor 
da música, houvesse também aprofundado o 
seu gosto pela pintura, a verdade é que foi tanto 
mais profundo, devendo exercer uma influência 
mais duradoura, o prazer que encontrou em tal 
momento na semelhança de Odette com Céfora 
desse Sandro di Mariano a quem já não se dá de 
bom grado o apelido de Botticelli [...]. Não mais 
apreciou o rosto de Odette segundo a melhor ou 
pior qualidade de suas faces ou a suavidade pu-
ramente carnal que lhe supunha encontrar nos 
lábios, se jamais ousasse beijá-la, mas sim como 
uma meada de linhas sutis e belas que seus olha-
res dobravam, seguindo a curva de seu enrola-
mento, ligando a cadência da nuca à efusão dos 
cabelos e à flexão das pálpebras, como num re-
trato dela em que seu tipo se tornava inteligível 
e claro. (AS, 1982, p. 133)
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Na passagem que antecede a indicação da consumação física 
de sua ligação com Swann, Odette é descrita novamente nos 
moldes de uma pintura Florentina:

Swann deslizava a outra mão ao longo da face 
de Odette; ela olhava-o fixamente, com esse ar 
lânguido e grave que têm as mulheres do mestre 
florentino com as quais lhe achara semelhança; 
à flor das pálpebras, brilhantes, rasgados e finos 
como os daquelas, seus olhos pareciam prestes a 
destacar-se como duas lágrimas. (A.S. p.138)

Não podemos deixar de lembrar a grande ironia que é o fato 
de aqueles olhos “tão grandes que, deixando-se vencer pela sua 
própria massa, fatigavam o resto do rosto e davam a impressão 
de que ela estava desfigurada ou de mau humor” terem se tor-
nado os “olhos brilhantes, rasgados e finos” como os das figuras 
representadas por Botticelli. A única explicação é o fato de que 
a mudança do sentimento de Swann por Odette tenha causado 
a mudança na perspectiva pela qual ela é descrita.

Na última representação de Odette, encontrando-se Swann já 
desencantado desta, tal representação se apóia nos traços físicos 
que lhe causam repulsão. Abaixo está reproduzido o trecho da 
última descrição de Odette. Sua ex-amada é apresentada mais ou 
menos como na primeira descrição, quando sua impressão visual 
se impunha a Swann de forma esteticamente desagradável.

[...] (Swann) reviu, tal como os sentira perto 
de si, a tez pálida de Odette, as suas faces dema-
siado magras, os traços cansados, os olhos pisa-
dos, tudo aquilo que – no decurso das sucessivas 



584

ternuras que tinham feito de seu durável amor 
um longo esquecimento da imagem primeira que 
recebera de Odette – tinha deixado de notar des-
de os primeiros tempos de sua ligação [...] (AS, 
1982, p. 222).

Há, assim, um diálogo auto-textual entre as descrições: a lin-
guagem aqui é auto- reflexiva (DÄLLENBACH, 1979, p.62). As 
primeiras descrições dialogam com a última, por isso o autor 
utiliza o verbo “rever” para começar a última descrição. Ocor-
re, então, o encerramento do diálogo auto-textual entre as des-
crições. Tal diálogo representa o percurso dos sentimentos de 
Swann por Odette, desde a indiferença, passando pela paixão e 
terminando no desencanto. Cada uma dessas fases é refletida 
nas descrições de Odette.

Cada nova descrição de Odette dialoga com as descrições an-
teriores e sofre a interferência das demais descrições. Então, o 
leitor só compreenderá bem a função da descrição na narrativa se 
tiver bem vívidas na memória a trajetória das descrições de Odet-
te. A análise semiótica é a ideal para a compreensão da descrição, 
que na Recherche deixou de ser mimética. “A definição de signo 
peirciana é, [...] um meio lógico de explicação do processo de se-
miose (ação do signo) como transformação de signos em signos. 
A semiose é uma relação de momentos num processo seqüen-
cial-sucessivo ininterrupto.” (KRISTEVA, 1974, p.17) A descrição 
de Odette funciona como esses signos que transformam signos, 
pois uma descrição modifica a outra e assim sucessivamente. As 
descrições relacionam-se entre si nesse processo seqüencial.

Enquanto, no livro, a imagem de Odette é construída pouco 
a pouco, no filme, ela aparece imediatamente como um todo: o 
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espectador é quem deve apreciar, naquele momento, a beleza 
de Odette (Ornella Mutti), seu bom gosto em relação à vesti-
menta, sua semelhança com Céfora. Mesmo que os diferentes 
movimentos de câmera consigam transpor as  diferentes for-
mas de narração e descrição, dificilmente um diretor de cinema 
conseguirá transmitir as impressões subjetivas das personagens 
em relação a outras personagens ou acontecimentos. Diferente-
mente da literatura, não há no cinema um narrador capaz de 
impor suas impressões.

Nesta circunstância, tirado o véu que recobre suas ilusões, 
Swann revela todo o ridículo e todo o amargo de sua situação, a 
qual ele, agora, não amando mais Odette, pode ver com lucidez, 
tal como deixa claro na última frase do livro: “E dizer que eu 
estraguei anos inteiros de minha vida, que desejei a morte, que 
tive o meu maior amor por uma mulher que não me agradava, 
que não era o meu tipo” (A.S. 1982, p.222).

Chega-se então ao anticlímax, que é o fim da obra. Nessa 
passagem se conglomeram todas as Odettes descritas, todo o 
caminho percorrido pelo amor de Swann, quando ocorre uma 
sobrecarga de todo o livro que pesa sobre essa frase de um des-
fecho desesperançado.

Por tudo que foi exposto, é necessário que se encare a repre-
sentação, no livro, não somente como a tentativa de uma imi-
tação da realidade na obra, mas como uma função de uma parte 
da obra para com o conjunto da obra. A respeito dessa questão 
Todorov faz a seguinte análise: “[o] sentido de um monólogo 
ou de uma descrição deixa-se apreender e verificar por suas re-
lações com outros elementos da obra: ele pode ser a caracteri-
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zação de uma personagem, a preparação de uma transformação 
na intriga, um atraso” (TODOROV, 1972, p.59). Dessa forma, 
tomando o exemplo da descrição de Odette, nota-se que sua 
representação é a evolução do amor de Swann, e não apenas a 
tentativa do autor de acrescentar plasticidade pictórica ao livro.

A respeito das mudanças na representação da personagem de 
Odette, seguindo as impressões de Swann, faltou comentarmos 
de que forma o filme deixou de utilizar esse recurso narrati-
vo. No filme de Schlöndorff, Odette é uma só. O diretor não 
dispensou grandes cuidados à mudança na caracterização da-
quela personagem; ele pareceu dar mais importância, no filme, 
ao sofrimento de Swann. De fato, o filme não poderia retratar 
todos os aspectos que se encontram no livro, a não ser que ele 
se tornasse o próprio livro. O diretor fez a sua leitura e impôs 
as suas escolhas. Mas a Odette do filme, a nosso ver, parece 
produzir algum interesse somente na medida em que ela é o 
objeto de desejo e causa dos sofrimentos de Swann. Ela não é 
elaborada e trabalhada como na romance de Proust. No filme, 
ela é apenas superficialmente indicada. As várias cenas em que 
aparece Odette, no filme, nem de longe produzem o diálogo 
auto-textual do livro. Como dissemos anteriormente, a Odette 
do filme não sofre mudanças de uma cena para outra. Não há 
tentativa de recriar o foco narrativo de Swann e as transfor-
mações do sentimento de Swann. Talvez isso se dê pelo fato de 
que, no início do filme, Swann já se encontra apaixonado por 
Odette. No início do livro, ao contrário do filme, Swann não 
possui nenhuma inclinação por Odette. Posto assim, podemos 
afirmar que a representação de Odette, no filme, é imensamen-
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te superficial. No filme, o espectador terá a visão de uma Odette 
monolítica, mesmo porque não há nenhum trabalho nem pro-
fundo, nem superficial, na composição tal personagem. A sua 
matéria no cinema é gasosa e indecifrável: apenas uma imagem 
que se movimenta. Para apresentar as diferentes descrições de 
Odette, eu selecionei todos os trechos do livro que faziam refe-
rências a aspectos físicos e descritivos da personagem Odette, e 
pedi aos alunos que indicassem se a descrição a apresentava sob 
um ponto de vista positivo ou negativo. Os alunos rapidamente 
perceberam a mudança de gradação. Em seguida selecionei as 
partes do filme relativas aos trechos do livro que apresentei e 
fiz o mesmo pedido aos alunos. Estes perceberam que o fator 
subjetivo de apresentar a personagem sob o ponto de vista da 
lisonja ou da maledição não é tarefa simples para o cinema, e no 
referido filme não há tais gradações.

A forma de representação de personagens divididos por múl-
tiplos pontos de vista não é a utilizada, no filme, Um Amor de 
Swann. Consideramos, pela análise que foi exposta, que há vá-
rios Swanns e várias Odettes, que são a representação de suas 
variações no tempo que transcorre na enunciação da narrati-
va. O diretor desse filme não utilizou essa possibilidade criada 
na narrativa proustiana: o modo narrativo do filme se apóia no 
ponto de vista de um  único Swann, aquele da fase da decadência 
que já se encontra desgastado pelo amor. No livro, ao contrário, 
nota-se uma progressão do amor de Swann, a qual o modo nar-
rativo deixa ver de maneira clara, nas atitudes, nos pensamen-
tos de Swann e até por sua visão, que modifica o mundo ao seu 
redor, segundo o seu estado de espírito. Vemos aqui mais um 
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aspecto que não foi transposto para o filme de que tratamos. 
Com toda essa discussão, os alunos tornaram-se mais conscien-
tes dos mecanismos próprios de um e outro canal semiótico. 
Perceberam que a riqueza de possibilidades literárias não são 
gratuitas, mas artifícios conscientemente buscados pelo autor, 
e por outro lado se tornaram mais abertos aos estudos literá-
rios e passaram a compreender melhor alguns mecanismos da 
literatura, portanto, a atividade será repetida e continuamente 
melhorada nos próximos anos.
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RESUMO

Uma Educação Superior Internacionalizada pressupõe ter 
contato e interagir com estudantes e professores estrangeiros, 
é reconhecer a necessidade do domínio generalizado de outras 
línguas. O aluno egresso da Educação Básica sente na pele essa 
necessidade, pois a Educação Superior não é apenas outro nível 
de ensino, mas outro tipo de perspectiva para com a própria 
instrução. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(CEPAE) oferece três Línguas Estrangeiras em sua Matriz Cur-
ricular, e aulas à tarde no núcleo flexível, que apresentam pro-
postas diferenciadas do núcleo básico, permite o convívio com 
alunos de intercâmbio das mais diversas nacionalidades e ofere-
ce Projetos de Extensão que já levaram seus alunos para outros 
países, como: França, Espanha e Bélgica. Assim, o CEPAE busca 
transitar por diferentes culturas e fazer uso de outros idiomas 
em situações cotidianas ainda na Educação Básica, dando aos 
seus estudantes uma visão de mundo menos preconceituosa. 
Neste sentido, o nosso objetivo é apresentar as iniciativas que o 
CEPAE procura desenvolver, iniciativas estas, que contribuam 
para uma formação mais ampla. A meta do CEPAE é preparar 
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o estudante para uma realidade cada vez mais premente, que 
exige o uso das Línguas Estrangeiras, auxiliando o seu ingresso 
em uma Educação Superior Internacionalizada.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Básica; Internacionalização; 
Ensino diferenciado.

RESUMEN

Una Educación Superior Internacionalizada presupone tener 
contacto e interactuar con estudiantes y profesores extranje-
ros, es reconocer la necesidad del dominio general de otras len-
guas. El alumno egreso de la Educación Básica siente en la piel 
esa necesidad, pues la Enseñanza Superior no es apenas otro 
nivel de enseñanza, sino otro tipo de perspectiva para su propio 
conocimiento. El Centro de Enseñanza y Pesquisa Aplicada a 
la Educación (CEPAE) ofrece tres Lenguas Extranjeras en su 
Matriz Curricular, y clases por la tarde en el núcleo flexible, que 
presentan propuestas distintas del núcleo básico, permite el 
convivio con alumnos de intercambio de las más diversas nacio-
nalidades y ofrece Proyectos de Extensión que ya llevaron sus 
alumnos para otros países, como: Francia, España y Bélgica. Así, 
el CEPAE busca transitar por diferentes culturas y hacer uso 
de otros idiomas en situaciones cotidianas aún en la Educaci-
ón Básica, dando a sus estudiantes una visión de mundo menos 
prejuiciosa. En este sentido, nuestro objetivo es presentar las 
iniciativas que el CEPAE busca desarrollar, iniciativas estas, que 
contribuyen para una formación más amplia. El reto del CEPAE 
es preparar el estudiante para una realidad cada vez más inmi-
nente, que exige el uso de las Lenguas Extranjeras, auxiliando 
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su ingreso en una Educación Superior Internacionalizada.

PALABRAS-CLAVE: Educación Básica; Internacionalizaci-
ón; Enseñanza diferenciada

Introdução

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CE-
PAE), antigo Colégio de Aplicação, foi criado em 1968 e funcio-
nava como um órgão suplementar da Faculdade de Educação. 
Em 1994, passou a chamar-se CEPAE e a vincular-se à Pró-reito-
ra de Graduação. Atualmente, são cerca de 765 alunos da Edu-
cação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio). Também, são ofertados cursos Lato Sensu e Stricto Sen-
su, nas modalidades presencial e EAD. As vagas da Educação Bá-
sica (EB) são preenchidas através de sorteio público, realizado 
anualmente para todas as etapas e não existe reserva de vagas 
para nenhum segmento específico.

No CEPAE, os alunos do Ensino Fundamental II (EF) iniciam 
com aulas de três línguas estrangeiras (Espanhol, Francês e In-
glês). Os estudantes têm duas aulas semanais de cada língua do 
sexto ao nono ano. A partir do Ensino Médio (EM), os alunos pos-
suem duas aulas de Espanhol e podem optar por estudar Inglês 
ou Francês. A proposta de ter o Espanhol como língua obrigatória 
no EM foi definida por meio de consulta pública à comunidade 
escolar e aprovada em 2005. O EM possui ainda, um currículo 
diferenciado com 480h de disciplinas eletivas em um núcleo livre 
(período vespertino) e a defesa de um Trabalho de Conclusão do 
Ensino Médio (TCEM) para obter seu certificado.
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Além de uma estrutura curricular diferenciada, o CEPAE já 
desenvolveu e desenvolve vários projetos em Língua Estran-
geira (LE) que visam à formação complementar e integral do 
estudante preparando-o para ingressar em um mundo globali-
zado. O CEPAE também recebe estudantes de intercâmbio de 
várias partes do mundo. Bem como, pesquisadores de outros 
países que vem a Goiânia para desenvolver trabalhos e estágio 
na escola campo da UFG. Desta forma, os alunos põem em prá-
tica seus conhecimentos em LE e sua capacidade de interagir 
com falantes nativos de outros países, utilizando os conheci-
mentos linguísticos adquiridos a partir do sexto ano do EF.

Nesta perspectiva apresentaremos a seguir um pouco mais 
sobre a matriz curricular e os projetos que envolvem as Línguas 
Estrangeiras no CEPAE.

Ensino Ampliado de Línguas Estrangeiras e Projetos

Desde o sexto ano do EF, os alunos são inseridos em uma Ma-
triz Curricular diferenciada no que tange ao ensino de Línguas 
Estrangeiras. Os alunos são expostos a três línguas diferentes 
(Espanhol, Francês e Inglês) e no EM seguem com o estudo do 
Espanhol e de outra LE de livre escolha (Francês ou Inglês). 
Certamente esse é o primeiro diferencial do CEPAE, que con-
segue ampliar a oferta de LE se comparado às melhores escolas 
particulares de Goiânia.

A aprendizagem de uma LE no CEPAE possibilita ao aluno a 
melhoria de seu autoconhecimento como indivíduo em relação 
ao mundo plural. Assim, o estudante consegue lidar com dife-
rentes culturas e formas de organização social e política. Desta 
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forma, por meio do ensino de LE procuramos garantir o enga-
jamento discursivo do educando, permitindo que ele seja capaz 
de inserir-se e de envolver a outros no discurso em um contexto 
internacional. Entendemos que na constituição de um sujeito 
discursivo está o envolvimento deste com as diferentes lingua-
gens dentro dos processos sociais e na criação de sentidos pela 
utilização da LE.

Queremos ressaltar que o uso e a interpretação do discurso 
são típicos de processos interacionais que vivenciamos no dia-
-a-dia. A LE, em associação com as demais disciplinas da Matriz 
Curricular, proporciona ao educando um desenvolvimento lin-
guístico completo e de padrões interacionais diferentes do da 
Língua Materna. Assim, a formação educacional possibilitaria 
sua adaptação às exigências do mundo globalizado, obedecendo 
aos princípios da inclusão cultural e linguística.

O CEPAE sempre esteve à frente no que concerne a projetos 
que proporcionam ao aluno uma vivencia em LE. Um exemplo 
disso foi o “Projeto Viagem: estudo de línguas, culturas e civiliza-
ções”. Esse Projeto de Extensão se justificou por poder oferecer 
ao aluno, de Instituição Pública, o contato com outras línguas e 
culturas, como mecanismo de comparação do conhecimento te-
órico com a vivência prática em um País de LE, por meio de uma 
viagem. E também, por proporcionar o aprimoramento sociocul-
tural e linguístico desse indivíduo, no intuito de que este pudes-
se comparar e confrontar atitudes experienciadas, valorizando 
e difundindo mais a sua própria cultura.  Assim, este estudante 
teria uma formação integral e poderia se desenvolver, contribuir 
e desempenhar seu papel na sociedade do conhecimento. 
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Como fundamentação teórica foram utilizados os con-
ceitos de Preston (1996) e Young (1990) sobre a aquisi-
ção de Segundas Línguas e variação do contexto social. 
Esses autores, sem descartar as possibilidades do ensino-
aprendizagem de LE em contexto institucional, advogam 
sobre as contribuições do desenvolvimento sociolinguístico 
em visitas ou viagens ao exterior.

Utilizamos também a teoria de Williams e Burden (1997), 
com abordagem no Construtivismo Social, que alertam sobre 
os fatores ambientais que interferem, positiva e negativamente 
na aprendizagem de Línguas.

E por fim, as contribuições de Paiva (1978); Almeida (1999) 
e Perrenoud (2000) sobre o papel do professor, do aluno e das 
atividades propostas para o estabelecimento da relação profes-
sor-aluno e aluno-aluno na construção do conhecimento e no 
desenvolvimento psicoafetivo no ambiente intercultural. 

Esse Projeto, que durou três anos, levou alunos do 9º ano do 
EF ao 3º ano do EM do CEPAE e alguns alunos de outras escolas 
da rede pública da cidade de Goianésia, em 2007, para a França 
e a Espanha. Foram 15 dias de roteiro cultural e turístico com os 
alunos, nos dois países que incluíram visitas a museus, restauran-
tes e diversos pontos turísticos (ver Anexo 1). Nos anos seguintes 
2008 e 2009, os alunos foram a França e a Bélgica, já que havia di-
ficuldades de ingresso de brasileiros na Espanha. Embora, parte 
do Projeto tenha sido financiada pelos responsáveis dos alunos e 
pelos professores participantes, por meio da realização de even-
tos para a arrecadação de recursos, a falta de incentivo financeiro 
da Universidade (falta de políticas especificas para a EB), além de 
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outras dificuldades burocráticas impediram a realização das duas 
etapas seguintes do Projeto que previam a visita dos alunos ao 
continente Africano e a América do Sul. 

Infelizmente, na atualidade, o Projeto encontra-se parado. 
Uma vez que os resultados, tanto para os alunos quanto para 
os professores foram extremamente positivos, aguardamos a 
possibilidade de novas parcerias e fomento para sua retomada.

Após as viagens, os alunos expuseram sua experiência em 
atividades científicas oferecidas pelo CEPAE e destacaram sua 
opinião sobre o Projeto. De acordo com os alunos houve um 
fortalecimento da relação professor-aluno e aluno-aluno, além 
do exercício do respeito às diferenças e da responsabilidade. 
Salientaram as diferenças culturais observadas, a surpresa em 
perceber que a LE aprendida na escola serviu de veículo de co-
municação no país de origem da língua. Os alunos sentiram-
-se capazes e integrados por poder comunicar-se em uma das 
Línguas Estrangeiras que estavam estudando. E, por fim, expli-
citaram a oportunidade de conhecer os locais antes estudados 
somente em livros ou pela internet, em perceber como os espa-
nhóis e os franceses são educados e sabem respeitar o convívio 
e os ambientes comuns. Ainda, como conhecem e admiram o 
Brasil e como isso os fez sentir orgulho do nosso país e valorizar 
a nossa cultura.

Outra atividade oferecida pelo CEPAE é o Projeto de Pes-
quisa “Adaptação e Complementação de Materiais Didáticos de 
Línguas Estrangeiras na Educação Básica” que se desenvolve 
desde 2012, e tem a participação de professores das três Línguas 
Estrangeiras do CEPAE (Espanhol, Francês e Inglês). Trata-se 
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de um Projeto mais amplo do qual derivam outros que possuem 
como objetivo propor o ensino-aprendizagem de LE, focalizan-
do-se especialmente nos efeitos do trabalho com materiais ex-
tra didáticos em sala de aula. 

A pertinência do uso do livro didático ou de materiais au-
tênticos em aulas de LE têm se constituído, ao longo dos anos, 
em uma relevante questão a ser tratada.  Richards (1998), por 
exemplo, questiona se o uso de livros didáticos de algum modo 
limita ou cerceia a ação do professor, representando uma influ-
ência negativa em sala de aula. Para outros, no entanto, o livro 
didático facilita a aprendizagem; provê segurança aos alunos, 
além de exercer papel de mapa de viagem. Contudo, o livro não 
pode ser predominante, nem absoluto na definição do que o alu-
no irá aprender.    

Assim, os objetivos de todos os Projetos envolvidos preten-
dem fazer com que o aluno se torne um elemento ativo em seu 
processo de aprendizagem, que ele desenvolva a capacidade de 
compreensão e de expressão oral e escrita em LE, além de que 
amplie seu universo discursivo e de conhecimento, em contato 
com diferentes culturas e visões de mundo. Ainda, almeja que 
o aluno construa conhecimento sistêmico sobre a organização 
textual e sobre como e quando utilizar a linguagem em situa-
ções determinadas, tendo como base o seu conhecimento pré-
vio constituído em Língua Materna. Também que encoraje uma 
atitude positiva do aluno em relação ao estudo de uma LE e in-
tegre a LE a outras disciplinas por meio da leitura, exposição de 
trabalhos e produção de textos sobre diversos temas. Por fim, 
que promova um ambiente de ensino-aprendizagem mais agra-
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dável e prazeroso para o aluno, por meio de atividades lúdicas, 
tais como audição de músicas, exibição de vídeos, trabalhos que 
envolvam a literatura, jogos, teatros e outros.

De 2014 a 2017 foi implementado o Projeto de Pesquisa in-
titulado “Aprendizagem Significativa Crítica no ensino de Es-
panhol: uma atividade com alunos do Ensino Médio” que tem 
por objetivo desenvolver uma atividade prática de leitura em 
LE com alunos do EM, durante as aulas de Espanhol, e com o 
uso das Tecnologias da Informação e Comunicação como re-
curso didático.

O Projeto teve como base teórica os Parâmetros Curricula-
res Nacionais – PCN (Brasil, 2000) para o ensino de Línguas 
Estrangeiras e as Orientações Curriculares para o Ensino Mé-
dio – OCEM (Brasil, 2006) que consideram “mais oportuno, em 
lugar de defender o seguimento deste ou daquele método de 
ensino de línguas, advogar pela adoção de princípios e pressu-
postos teóricos mais amplos que conduzam à reflexão e à críti-
ca” (p. 153), além da necessidade de propor estratégias de ensi-
no-aprendizagem que considerem o conhecimento prévio e o 
centro de interesse dos alunos. 

A atividade proposta no Projeto teve o intuito de incentivar 
a busca do conhecimento em Língua Espanhola, por meio da 
interação e colaboração entre os envolvidos no processo, de-
senvolver e integrar as habilidades linguísticas, promover a re-
flexão e uma participação mais ativa dos alunos em direção a 
uma Aprendizagem Significativa Crítica de fato. 

Aprendizagem significativa é a organização e integração de 
novos conhecimentos na estrutura cognitiva do aprendiz (Au-
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subel, 1968, 1982). Nesse processo, o diálogo e a interação são 
fundamentais, “envolvem um intercâmbio, uma negociação, 
de significados, que dependem essencialmente da linguagem” 
(Moreira, 2011, p. 48). 

Em situações de ensino é possível dar mais um passo, em 
direção a uma aprendizagem que além de significativa, também 
seja crítica, ou seja, não apenas relevante, mas que ofereça su-
porte para analisar, manipular, rejeitar e lidar com novas situa-
ções de incerteza e relatividade na construção do conhecimen-
to. Dessa forma, pressupõe uma mudança de foco no processo 
de ensino-aprendizagem que passe a considerar as necessidades 
dos alunos, seus conhecimentos prévios, conteúdos relevantes, 
o sistema de avaliação e estratégias que promovam condições 
adequadas para o ensino (Moreira, 2005, 2011). 

A proposta metodológica colocou os alunos em contato 
com revistas e jornais internacionais online, de países cuja lín-
gua oficial é o Espanhol. Para tal, os alunos utilizaram as novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (correio eletrônico 
e WhatsApp), como ferramenta de busca de informações e de 
meio de comunicação. No âmbito educacional, as novas tec-
nologias têm facilitado a aprendizagem de forma colaborativa, 
pois permite que docentes e discentes compartilhem materiais, 
ideias e conhecimentos (Coronado, et al., 2009). Nessa pers-
pectiva, o uso das novas tecnologias aparece como um recurso, 
uma ferramenta para o desenvolvimento da proposta metodo-
lógica, da mesma forma que a Língua Espanhola, no processo de 
compreensão leitora das notícias/reportagens e textos para as 
apresentações em Seminários. 
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Os alunos também tiveram a oportunidade de confeccionar a 
própria avaliação formal escrita em Espanhol, ao final do bimes-
tre. Segundo eles, a atividade desenvolvida durante o Projeto 
possibilitou aprimorar a expressão oral e a compreensão leito-
ra, despertou o interesse pela língua, ampliou os conhecimentos 
gerais, permitiu o contato com fatos atuais que auxiliam para as 
provas de admissão à Universidade (ENEM, vestibulares), além 
da percepção de outros pontos de vista sobre notícias nacionais 
e internacionais (ver Anexo 2).

De 2008 a 2012 o CEPAE recebeu muitos alunos de inter-
câmbio de várias nacionalidades, oriundos de escolas de EM 
que vieram realizar estudos culturais no Brasil, pelo período de 
18 meses. Esse projeto era fruto de um convenio da CAI (Coor-
denadoria de Assuntos Internacionais) com uma agencia inter-
nacional de intercâmbios.

Assim, alunos italianos, cambojanos, franceses, alemães, fi-
lipinos, ingleses, americanos e sul-africanos estudaram no CE-
PAE e conviveram com nossos alunos diariamente. Os alunos 
de intercâmbio foram recebidos por uma família de Goiânia e 
matriculados no EM. Durante o período de estudos participa-
ram de projetos de vivência cultural e estudaram as disciplinas 
de cada série. Os primeiros contatos entre os intercambistas e 
os alunos do CEPAE aconteceram por meio das LE. Os alunos 
do CEPAE procuraram se comunicar por meio das Línguas es-
tudadas (Espanhol, Francês e Inglês) para interagir e explicar o 
funcionamento da escola aos alunos estrangeiros. 

Deste convívio e da intensa interação sociocultural os alunos 
de intercâmbio e os do CEPAE vivenciaram situações reais de co-
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municação e ampliaram seus conhecimentos cultural e de língua. 
Alguns alunos nossos, inspirados nesse intercâmbio, também re-
alizaram estudos em outros países ou estão realizando seus cur-
sos universitários e pós-graduações em países estrangeiros.

Em 2015 teve início o PIBID Letras-Francês que visa levar 
os bolsistas (alunos da graduação do curso de Licenciatura em 
Francês) para a sala de aula e permitir que eles tenham conta-
to com a produção de materiais, planejamento, dificuldades de 
aprendizagem e outras realidades. Este projeto permite (re)
pensar as práticas e aprimorá-las. Para os alunos do CEPAE, é 
uma oportunidade de experienciar novas propostas e didáti-
cas diferentes. 

As aulas são ministradas no contra turno e auxiliam na ma-
nutenção e aumento do interesse dos alunos pela Língua Fran-
cesa, especialmente para os níveis iniciais do EF, cujo a LE é 
uma novidade. Durante todo o ano, os bolsistas têm momentos 
de discussão e reflexão sobre textos da área de ensino-aprendi-
zagem de LE, planejamento das atividades e execução das aulas 
junto aos alunos do CEPAE.

Assim, os bolsistas estão inseridos na sala de aula e podem 
vivenciar o cotidiano escolar. Planejam, preparam materiais 
didáticos e desenvolvem atividades compatíveis com as ne-
cessidades dos alunos. Após as aulas eles compartilham as ex-
periências e realizam discussões e reflexões sobre a docência. 
Também, preparam e ministram aulas de reforço para os alunos 
do CEPAE ajudando-os com os conteúdos já trabalhados em 
sala de aula, durante o período matutino, e ajudando-os a fazer 
as tarefas de casa. Promovem aulas de prática oral, concursos, 
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gincanas e ateliês. Também realizam mostras de filmes segui-
das de atividades elaboradas e coordenadas por eles. Todo esse 
esforço se converte também em apresentação e publicação de 
trabalhos em eventos acadêmicos.

Matriz Curricular diversificada

O EM possui um formato diferenciado, com aulas no núcleo 
básico (matutino) e no núcleo flexível (de segunda a quarta, no 
turno vespertino). As disciplinas do núcleo flexível do EM (dis-
ciplinas eletivas obrigatórias e optativas) são ofertadas semes-
tralmente. Os estudantes devem integralizar, ao final do EM, 
480 horas de disciplinas eletivas (quatro por ano). 

Ainda neste formato diferenciado, para concluir o EM no 
CEPAE, os alunos devem desenvolver um trabalho de conclu-
são ao final do curso, o TCEM.  O objetivo deste trabalho de 
conclusão é oportunizar a inserção do estudante em um Projeto 
de Iniciação Científica e sua familiarização com a estrutura de 
trabalhos acadêmicos. 

Para garantir a organização do processo foi criada a discipli-
na de “Trabalho de Conclusão de Curso”, que pertence à matriz 
curricular do EM, sendo obrigatória para a conclusão deste. Esta 
disciplina compreende o esclarecimento de todo o processo que 
envolve o TCEM e da orientação realizada por um professor 
efetivo do CEPAE, porém não inclui nenhum tipo de orientação 
específica e estrutural do trabalho, ficando esta tarefa a cargo 
do professor orientador ou do próprio aluno.

Para auxiliar no processo de escolha do tema, de desenvolvi-
mento dos objetivos, de familiarização com a estrutura de um 
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trabalho acadêmico e garantir subsídios para a elaboração, a 
escrita e a pesquisa foi proposta a disciplina de “Metodologia 
Científica”. A Metodologia Científica é uma disciplina do nú-
cleo flexível, não obrigatória, ofertada no primeiro semestre de 
cada ano letivo. Podem inscrever-se nesta disciplina alunos dos 
segundos e terceiros anos do EM.

O primeiro ano da disciplina (2014) foi oferecida por um pro-
fessor do departamento de Artes, porém com outras caracterís-
ticas das que foram relatadas neste trabalho. No ano seguinte 
(2015), a disciplina passou a ser oferecida pelos professores do 
departamento de Língua Estrangeira – Espanhol (DLEE), até o 
presente momento. 

O ambiente propício para a aprendizagem deve caracteri-
zar-se pelo trabalho colaborativo. Trocar informações, planejar 
as ações na pesquisa, na exploração e na investigação teórica 
são importantes para a produção do conhecimento. Nesta pers-
pectiva, ensinar para a pesquisa não deixa mais espaço para o 
ambiente tradicional de aprendizagem em que os alunos traba-
lham isolados, individualmente, passivos, num contexto artifi-
cial (FULLAN, 1999). 

Adotar ações pedagógicas que envolvam a investigação cien-
tífica é assumir a construção do conhecimento considerando 
uma dúvida já existente. A partir daí, poderemos propor pos-
sibilidades para modificá-lo, ampliá-lo ou substituí-lo e talvez 
tenhamos a resposta às questões existentes.

Segundo Quivy e Campenhoudt (1995) para iniciar um traba-
lho de pesquisa é necessário formular uma questão inicial. Nes-
ta questão, o pesquisador tentará expressar o mais claramente 
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possível o que busca observar, elucidar e compreender. Ainda 
segundo os autores, a coleta e análise dos dados têm como obje-
tivo responder a uma questão inicial e testar hipóteses. Trata-se 
de verificar se as informações obtidas correspondem aos resul-
tados esperados. 

Entretanto, a realidade é sempre mais complexa que as res-
postas que esperamos encontrar. Portanto, a análise tem a fun-
ção de interpretar também fatos ou fenômenos não cogitados. 
Desta forma, será possível propor modificações ou outros cami-
nhos para pesquisas futuras. 

Essas e outras questões um aluno de EB ou um aluno univer-
sitário poderá entender e colocar em prática se for orientado 
para tal. Neste sentido, a pesquisa se converte em um suporte 
necessário para o desenvolvimento intelectual e acadêmico do 
estudante.

Para Demo (2011, p. 14) é fundamental “tornar a pesquisa o 
ambiente didático cotidiano” para professores e alunos. É ne-
cessário desfazer a premissa de que pesquisa é algo especial re-
alizado por pessoas especiais. Por essa razão, o professor não se 
vê pesquisador, já que entende que o pesquisador é uma pessoa 
complicada e que faz algo complicado. Para o aluno, pesquisar é 
“uma fantasia, uma megalomania, uma extravagância”. 

Afirma ainda Demo (2011, p. 12) que a pesquisa não é privi-
légio apenas de mestres e doutores e que o espírito da pesquisa 
deve perpassar de maneiras diversas pelos vários estágios do 
desenvolvimento intelectual. “Tanto o doutor quanto a criança 
na educação infantil podem praticar o mesmo espírito”, ressal-
tando que os resultados serão distintos. Embora, esta distinção 
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não esteja no nível de sofisticação do texto ou do estudo, “cada 
estágio se realiza dentro de seu horizonte próprio”. 

Ainda assim, “tanto o doutor pode realizar uma pesquisa 
preliminar (malfeita, incipiente, inacabada), quanto a criança 
pode surpreender com extrema sofisticação (superdotada, par-
ticularmente motivada, genial)”.

 Segundo Pinzan e Lima (2014) é difícil se desatrelar à ideia 
de que a construção do conhecimento é função das instituições 
de Ensino Superior. Entretanto, é necessário perceber as institui-
ções de EB como uma possibilidade de ampliação do âmbito da 
pesquisa, do contrário, limitaremos a escola a uma reprodutora 
do conhecimento, e alargaremos os abismos que mantém susten-
tada a perspectiva do analfabetismo científico antes do Ensino 
Superior, pois é preciso consciência de que a produção e disse-
minação do conhecimento científico cria e recria novos cenários.

Ainda segundo as autoras, os jovens têm sofrido uma pressão 
exercida pelo consumismo precoce, já que, os índices de evasão 
escolar demonstram que eles estão deixando os estudos para 
trabalhar e satisfazerem os desejos que a sociedade impõe. As-
sim, a partir da força exercida pelo consumo aos jovens, deve-
mos ter em mente que a escola não é apenas uma porta de en-
trada para o ingresso às Universidades por meio do vestibular 
ou do ENEM, deve ser muito mais do que isso. 

Damon (2009) afirma que a escola deve se preocupar com 
o desenvolvimento integral do estudante. Nas escolas, os estu-
dantes formam as habilidades básicas, não obstante, deixam a 
desejar na possibilidade de que vislumbrem outros caminhos 
significativos muito além de “ganhar um salário” e busquem 
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uma carreira universitária que lhes proporcione formação hu-
mana. Desta maneira, a escola deve trabalhar com o indivíduo 
de forma global, desenvolvendo sua subjetividade, caso não seja 
possível, deverá, ao menos, levar em consideração sua natureza 
fundamental na formação humana do educando.

Portanto, segundo Pinzan e Lima (2014), a iniciação cientí-
fica pode fazer com que os alunos olhem para o futuro e per-
cebam novos horizontes como o desenvolvimento de pesqui-
sas. Pode, também, evitar a evasão escolar para uma inserção 
precoce e precária no mercado de trabalho e, ainda, subsidiar 
e preparar os alunos para o mundo científico, diminuindo os 
preconceitos contra o contexto e rigor científico, resistência às 
teorias e métodos, desinteresse por discussões teóricas e con-
ceitos complexos. 

 Os alunos poderão observar e vivenciar que a lógica do mun-
do científico é diferente da lógica de mercado, que apesar de 
demandar mais tempo, de ser mais criteriosa e trabalhosa, a 
pesquisa científica não é algo inferior e pode trazer mais satis-
fação. No ano de 2016, segundo ano de oferta da disciplina pelo 
DLEE, acompanhamos quatro alunos concluintes do EM, du-
rante a realização da disciplina eletiva, do desenvolvimento de 
suas pesquisas e da defesa de seu TCEM. Os dados foram cole-
tados por meio de dois questionários e duas entrevistas: ao final 
da disciplina e após a defesa do TCEM. Atestamos os benefícios 
das aulas de Metodologia Científica como suporte para o desen-
volvimento do TCEM. Percebemos que uma das maiores difi-
culdades dos alunos é o formato padrão do trabalho acadêmi-
co e a ansiedade em aprender as normas para tal. Observamos 
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ainda que os principais anseios para com a disciplina foram al-
cançados, mas para isso os participantes tiveram que lidar com 
os seus problemas de autoestima e falta de confiança em sua 
capacidade intelectual. Embora no início da disciplina alguns 
tenham explicitado uma certa incredulidade com o próprio de-
sempenho, por tratar-se de uma atividade nova e desafiadora, 
percebemos que a autoestima de todos foi elevada, conforme os 
comentários dos participantes (ver Anexo 3).

As Línguas Estrangeiras ainda oferecem disciplina eletiva 
chamada a “Arte em Língua Estrangeira”. Nessa disciplina, os 
alunos têm uma visão geral das várias manifestações artísti-
cas (filmes, músicas, pintura, escultura, literatura etc.). Como 
exemplo, o uso de filmes tem o objetivo de “reencontrar a cul-
tura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o 
campo no qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais 
mais amplos são sintetizados numa mesma obra de arte” (Na-
politano, 2004, p. 11 e 12). 

A música oferece possibilidades de integração de temas atu-
ais e culturais, podendo ser um veículo de informação linguísti-
ca no qual pode ser explorado desde o ponto de vista gramatical, 
fonético e léxico ou até mesmo ser apenas um meio de adquirir 
vocabulário ou de relaxar. Ainda, tem sido um instrumento de 
aproximação da escola e dos professores aos alunos. Conhecer 
seus estilos e gêneros musicais ou descobrir talentos precoces 
podem dar a chance a esses alunos de vislumbrar um futuro 
profissional artístico. 

Desta forma, Cassany (1994, apud Abio 2000, p. 245) afirma 
que escutar, aprender e cantar as músicas em sala de aula é uma 
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prática pedagógica incalculável. Da mesma maneira, o contato 
com artistas e obras de literatura, pintura e escultura podem 
proporcionar ao aluno o conhecimento sobre diferentes épocas, 
civilizações e comportamentos sociais.

Atualmente, se reconhece a importância de ensinar os as-
pectos culturais nas aulas de E/LE a partir de uma perspectiva 
intercultural na qual o aluno conhece a cultura da língua meta 
e reconhece a sua. É importante propiciar um ambiente favorá-
vel a uma convivência de integração ante a diversidade cultural 
que se apresenta e trabalhar a cultura de uma sociedade de ma-
neira mais ampla entendendo suas normas sociais, seus ritos e 
rotinas que, segundo Coto y Valderrama (2006), fazem parte 
da convivência diária de um coletivo e ajudam a evitar os mal 
entendidos.

Considerações Finais

Após esse breve relato das atividades desenvolvidas pelo CE-
PAE em prol da formação integral e do desenvolvimento cultu-
ral e linguístico dos estudantes em LE, gostaríamos de lembrar 
o discurso dos egressos quando são convidados a retornar à 
escola para dar seu depoimento aos concluintes.

Todos os anos o CEPAE realiza um encontro entre os ex-alu-
nos que estão cursando a Graduação e Pós-graduação, nos mais 
diversos cursos e programas e os alunos dos terceiros anos do 
EM. Neste encontro os universitários e pós-graduandos podem 
falar sobre os seus cursos e das contribuições da formação no 
CEPAE para a sua vivência na Educação Superior. Os inúmeros 
relatos deixam clara as contribuições das Línguas Estrangeiras 
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do CEPAE, seja por meio dos inúmeros Projetos desenvolvidos 
ou das disciplinas do núcleo básico e flexível, especialmente no 
que concerne à permanência dos alunos em uma Universidade 
plural, tecnológica e internacionalizada.

Prepará-los para enfrentar textos em outro idioma, inter-
câmbios, professores estrangeiros convidados nos cursos e 
pós-graduações foi o mínimo. O mais significativo, na opinião 
deles, foi ampliar a visão de mundo e das possibilidades que a 
Universidade pode proporcionar.

Finalizamos este trabalho esperando ter incentivado a que 
mais escolas possam desenvolver ações, projetos e pesquisas 
que auxiliem o estudante da Educação Básica, principalmente 
o estudante da rede pública, a estar preparado para um ensino 
superior internacionalizado.
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Anexo 1 - Fotos do Projeto Viagem – Lugares visitados

Catedral de Notre Dame – Paris Euro Disney – Paris

Arco do Triunfo – Paris Torre Eiffel- Paris

Museu do Louvre – Paris Palácio de Versailles – Paris
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Porta de Alcalá – Madri Praça Maior – Madri

Toledo – Madri Biblioteca Nacional – Madri

Palácio de Cristal – Parque do Retiro - Madri Palácio Real - Madri
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Anexo 2 – Falas dos alunos (A) participantes do Projeto de 
Pesquisa “Aprendizagem Significativa Crítica no ensino de 
Espanhol: uma atividade com alunos do Ensino Médio”

[A1] mesmo com erros e dificuldades eu achei a atividade 
produtiva, pois fazia com que o aluno trabalhasse tanto a língua 
oral quanto a escrita.

[A2] gostei da atividade, pois não foi só uma pesquisa de apre-
sentação, tivemos que sair da zona de conforto, pesquisar em jor-
nais estrangeiros e só a partir disso fazer um trabalho “diferente”.

[A3] a atividade fez com que despertasse maior interesse de 
ler na Língua Espanhola, fez com que os alunos preparassem 
suas “falas” pronúncias, os slides, etc. Achei legal e produtiva.

[A4] achei muito legal. Foram aulas interativas e interessan-
tes e ampliou nossos conhecimentos gerais.

[A5] achei uma atividade interessante. Foi uma oportunida-
de de mostrarmos a nossos colegas uma coisa que é de nosso 
interesse.

[A6] gostei muito, ajudou a desenvolver a prática oral da lín-
gua e de conhecimento do Espanhol. 

[A7] gostei bastante da proposta desenvolvida, pois é bacana 
apresentar um seminário com notícias acerca do ponto de vista 
espanhol sobre algo.

[A8] achei bem interessante já que não é parte do nosso co-
tidiano o uso ou a frequência que não temos em ler nos jornais 
estrangeiros, mais especificamente, espanhóis e latinos.
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Anexo 3 – Falas dos alunos da disciplina de Metodologia 
Científica

Trecho 13 – E1 “Não tenho palavras pra dizer como essa dis-
ciplina foi importante pra mim. Principalmente por que vim de 
outra escola. Caí de paraquedas no terceiro ano e tinha que fazer 
trabalho de conclusão do ensino médio. Meu orientador estava 
comentando como eu melhorei, como eu estou mais consciente 
da pesquisa e de como temos que agir pra dar credibilidade para 
os dados. Não sabia nada de metodologia e de iniciação científica, 
mas as aulas me ajudaram a perceber que não é difícil, é trabalho-
so tem que seguir as normas desde o começo, mas eu acredito que 
quando fizer na faculdade vou ter menos receio de não conseguir

Trecho 14 – E2 “Eu estava muito insegura no começo, mesmo 
sabendo como era o trabalho eu tinha medo de não conseguir 
fazer. A disciplina de metodologia me ensinou a fazer o TCEM, 
a professora sempre tirou nossas dúvidas sobre o trabalho cien-
tífico. Durante a orientação o processo fluía mais porque eu es-
tava entendendo o que a orientadora estava dizendo porque eu 
aprendi sobre o processo de pesquisa aqui nas aulas. Sei que não 
está perfeito ainda, porque é o meu primeiro trabalho, mas eu 
estou muito orgulhosa de mim e do que eu sou capaz de fazer se 
tiver orientação, se eu conhecer o processo”.

Trecho 25 – E1 “Eu me lembro sim do que eu disse no co-
meço, que eu era novato e que provavelmente teria muita di-
ficuldade em realizar o meu trabalho. Que eu esperava que a 
disciplina de metodologia me ajudasse no TCEM. Agora que eu 
terminei eu quero dizer que essa disciplina me ajudou muito, foi 
um divisor de aguas entre o E1 de antes e o E1 que defendeu o 
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TCEM na semana passada. É uma sensação muito boa concluir 
isso na minha vida. Fechar o Ensino Médio com essa vitória. 
Aprendi muita coisa nessa disciplina, mas depois que ela termi-
nou eu descobri que poderia aprender mais e fazer mais com as 
informações que eu tinha sobre fazer pesquisa e organizar um 
trabalho acadêmico. Só quero agradecer muito a professora, ao 
meu orientador e pedir pra ela continuar ajudando mais gente e 
perceber que é capaz assim como eu fui”.

Trecho 26 – E2 “Puxa, por onde eu começo? A E2 do iní-
cio achava que conseguia disfarçar a insegurança, falando pra 
si mesma que ia ser tranquilo. Mas não foi fácil eu sabia que 
essa disciplina ia ser muito importante pra mim. Até a minha 
orientadora utilizou as folhas da metodologia para organizar 
o artigo dela. Eu percebi que o início é muito importante. 
Estabelecer os objetivos e fazer a estrutura do referencial 
teórico fez toda a diferença. Me senti mais segura para 
pesquisar e escrever, sempre lembrando de citar os autores. Eu 
reli tudo para escrever as partes do meu TCEM e estava tudo 
lá, a sequência. O modelo do trabalho que a professora passou 
ajudou muito sem ele seria difícil, porque cada um faz de um 
jeito e a banca elogiou a forma do meu trabalho. Outra coisa que 
ajudou muito foi ter apresentado no Conpeex eu ganhei experi-
ência para a defesa e a apresentação que nós fizemos no power 
point para a professora na disciplina foi o alicerce para eu fazer 
os meus slides definitivos. Estou muito feliz com a minha defe-
sa, com os elogios que recebi pelo trabalho e por tudo que eu 
aprendi esse ano sobre pesquisa”.



Projeto Early Bird de ensino de inglês para 
crianças nas escolas estaduais de São Paulo: 

experiência de sucesso

Marcio Jean Fialho de Sousa

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP)

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar uma experiência de 
sucesso quanto ao ensino de Inglês para crianças nas escolas 
públicas Estaduais do estado de São Paulo. Essa experiência foi 
baseada em um projeto de ensino de Inglês vindo da Holanda, 
criado por pesquisadores holandeses. As aulas desse projeto são 
oferecidas às crianças do Ensino Fundamental I da Rede e tem 
como propósito, de acordo com o EarlyBird Curriculum for Pri-
mary Schools (2013), introduzir gradualmente a leitura e escrita, 
enfatizando, as habilidades comunicativas orais. É nesse con-
texto que as aulas de inglês para as crianças do ensino funda-
mental I têm sido desenvolvidas com êxito nas escolas públicas 
estaduais do estado de São Paulo e, desse modo, a divulgação 
de experiências de sucesso, como esta, pode vir a suscitar novas 
práticas no ensino de inglês para crianças no contexto nacional.

PALAVRAS-CHAVE: ensino, inglês, crianças, Early Bird, es-
cola pública. 
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Introdução

Há anos, quiçá décadas, que o ensino de inglês, como língua 
estrangeira, para crianças tem se tornado um debate com mui-
tos argumentos contra e a favor frente a sua produtividade. Há 
especialistas que acreditam que o ensino de uma nova língua 
sem que a criança tenha compreendido sua língua materna, 
pode ser um complicador para o desenvolvimento cognitivo de 
sua própria língua. De acordo, porém, com os estudos realizados 
por Oberhofer (2008), sobre o ensino de inglês para crianças 
do jardim da infância, por exemplo, os dados coletados em sua 
pesquisa mostram que em todas as tarefas propostas as crianças 
bilíngues superaram as monolíngues, sugerindo, desse modo, 
que a imersão precoce em uma língua estrangeira tem efeitos 
positivos sobre as habilidades metalinguísticas semelhantes às 
encontradas em crianças que crescem em famílias bilíngues (Cf. 
BROUWER. BOT, 2010, p. 291).

Partindo da perspectiva teórica de que as crianças são capa-
zes de desenvolver várias habilidades ao aprender uma língua 
estrangeira, além da habilidade específica de poder se comuni-
car e conhecer uma nova cultura, é que foi criado, na Holanda, 
o projeto Early Bird de ensino de inglês nas escolas primárias.

 O projeto Early Bird foi criado na cidade de Roterdã (Holan-
da), em 2003, tendo sido uma iniciativa do Conselho de Educação 
Pública, com o objetivo de implementar o ensino de inglês para 
crianças a partir dos seis anos de idade. Durante o ano de 2013, 
esse mesmo projeto foi implantado junto a Secretaria de Educa-
ção do Estado de São Paulo (SEE-SP), em parceria com o Conse-
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lho de Educação da Holanda. Em São Paulo, o projeto teve como 
objetivo, segundo o artigo 3º, da Resolução SE-29, de 28-5-2014, 

[...] oferecer oportunidades aos alunos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental o desen-
volvimento da linguagem oral em Língua Ingle-
sa, proporcionando-lhes condições de domínio 
das habilidades de escutar, compreender e falar 
esse idioma (SE-29, 2014). 

O projeto original holandês foi organizado a partir de um 
currículo básico, intitulado EarlyBird Curriculum for Primary 
Schools, que também foi disponibilizado como modelo durante 
a implantação do projeto em São Paulo. Os princípios curricu-
lares foram calcados na corrente de pesquisa que sugerem que 
quanto mais cedo se inicia o ensino de uma língua estrangeira, 
mais potencialidade terá a criança em se desenvolver em várias 
outras áreas do conhecimento, inclusive na língua materna. 
Nesse sentido, o objetivo do Early Bird é introduzir a criança à 
língua inglesa por meios naturais de comunicação, autênticos e 
significativos buscando promover positivamente o aprendiza-
do, tais como:

• Desenvolver a fluência em Inglês;
• Aprimorar as habilidades linguísticas em 

geral;
• Usar a língua inglesa para aprender mais 

sobre o mundo onde vivemos (EARLY 
BIRD, 2013, p. 2).  

Durante as aulas do Early Bird, as crianças são inseridas em 
um contexto de ensino de inglês de modo positivo. O aprendi-
zado ganha um lugar de divertimento, com jogos significativos 
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e exploração do mundo, com estratégias que se assemelhem ao 
aprendizado natural da língua, tal como ocorre na aquisição da 
língua materna. 

Assim como afirma Philipsen (2016),

A sala de aula é então melhor reservada para 
as atividades comunicativas. Afinal: um idioma é 
melhor aprendido quando você usa-o ativamen-
te, quando você fala. Exatamente o que preten-
demos com EB: alunos se comunicando uns com 
os outros, aprendendo os aspectos mais formais 
do inglês de uma maneira diferente (PHILIP-
SEN, 2016, n.p.).

As crianças devem aprender inglês se comunicando em inglês 
com outras crianças, essa é a proposta do projeto. Esse princí-
pio dialoga diretamente com a concepção de Vygotsky que afir-
ma que “o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação 
com o outro social” (TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 
24), além disso, também trabalha com a ideia de que 

A linguagem humana, sistema simbólico 
fundamental na mediação entre sujeito e obje-
to de conhecimento, tem, para Vygotsky, duas 
funções básicas: a de intercâmbio social e a de 
pensamento generalizante. Isto é, além de servir 
ao propósito de comunicação entre indivíduos, 
a linguagem simplifica e generaliza a experiên-
cia, ordenando as instâncias do mundo real em 
categorias conceituais cujo significado é com-
partilhado pelos usuários dessa língua (TAILLE; 
OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 27).  
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Ou seja, a partir dessa experiência interacional, a criança 
que participa das aulas do Early Bird será capaz de interagir e 
de construir suas próprias estratégias de comunicação, tanto 
na língua materna quanto na língua estrangeira, neste caso a 
língua inglesa.

As atividades propostas pelo currículo do Early Bird holan-
dês enfatizam as tarefas de compreensão e produção oral logo 
nos primeiros anos, de modo gradual. Vocabulário e estruturas 
gramaticais são ensinados implicitamente, vista a complexida-
de ortográfica da língua inglesa, afirma o Curriculum (cf.: p. 2). 
A metodologia é baseada, portanto, nos princípios da alta ex-
posição da criança à língua inglesa, em contextos significativos 
às crianças, por meio da construção gradativa de vocabulário, 
respeitando as múltiplas inteligências e do uso das ferramentas 
digitais disponíveis. 

A teoria das inteligências múltiplas foi criada em 1983, por 
Howard Gardner, professor do departamento de educação da 
Universidade de Harvard. De acordo com o pesquisador, um 
indivíduo que é capaz de lidar com eficácia com questões nu-
méricas não será, necessariamente, mais inteligente que outro 
que tenha dificuldade em trabalhar com números. Isso é apenas 
uma questão de diferentes tipos de inteligências.

Essa teoria de Gardner identificou, inicialmente, sete tipos 
diferentes de inteligências: a linguística, a lógico-matemática, a 
espacial, a sinestésica, a musical, a intrapessoal e a interpessoal. 
Posteriormente, em 1997, Gardner adicionou uma oitava inteli-
gência, a naturalista. Desse modo, a teoria gardneriana enfatiza 
que os alunos são capazes de aprender de diferentes modos e 
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podem ter suas habilidades aproveitadas de maneiras mais efi-
cazes quando a educação for vista de forma mais ampla e que 
os professores possam estimular seus alunos, utilizando-se de 
diversas maneiras para as diversas habilidades. Assim como 
também afirmara Carl Rogers, na década de 1960, ao dizer que a 
educação deve envolver a pessoa como um todo, ou seja, razão 
e emoção (MILHOLLAL. FORISHA, 1979, p. 148).

Atento a essa perspectiva teórica, o currículo do Early Bird 
chama a atenção do professor ao uso de diversas atividades para 
que ofereçam diferentes caminhos para um mesmo assunto, ob-
servando os diferentes meios de aprendizado das crianças, ora 
Inteligências Múltiplas (EARLY BIRD, 2013, p. 11).

Todas essas estratégias não são isoladas à filosofia do sistema 
educacional holandês, de modo que, independente do sistema de 
ensino e de fundamentação teórica assumida pela escola, o pro-
jeto Early Bird adapta-se de modo bastante dinâmico e amistoso.

Contexto da implantação do Projeto Early Bird em São Paulo

Na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o projeto 
Early Bird foi implantado, incialmente, apenas em dez Direto-
rias de Ensino, das noventa e uma existentes em todo o estado 
de São Paulo, no ano de 2013. Durante a implantação, os Profes-
sores Coordenadores de Núcleo Pedagógico da área de Línguas 
Estrangeiras Modernas (PCNPE-LEM) e os professores que as-
sumiriam as aulas foram submetidos a um profundo momento 
de formação. As oficinas de formação foram ministradas por 
três professores holandeses idealizadores que apresentaram o 
projeto e fizeram os participantes vivenciarem as diversas es-
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tratégias de ensino de Inglês voltadas às crianças. Além disso, 
os PCNPEs-LEM foram responsáveis por selecionar, formar e 
acompanhar os professores responsáveis por ensinar as crian-
ças do Ciclo I, contemplando, inicialmente os 1º, 2º e 3º anos 
das séries iniciais, séries essas que abrigam crianças com idades 
entre 6 e 8 anos.

Como o Early Bird busca promover a motivação do apren-
dizado natural da língua inglesa utilizando atividades lúdicas 
nos primeiros anos do ensino fundamental, seguindo as etapas 
de desenvolvimento da criança, as atividades mais formais são 
progressivamente inseridas nas propostas de aprendizagem de 
línguas nos anos seguintes. A ênfase do projeto está no estímu-
lo das habilidades de ouvir (sons e palavras) e falar (palavras 
para completar frases e histórias) e converge com a libertação 
dos alunos de um ensino-aprendizagem constituído apenas pela 
gramática e tradução. O método holandês, também utilizado 
em São Paulo, busca promover o fim da fragmentação das ha-
bilidades (audição, fala, escrita, leitura) e priorizar a imersão 
cultural dos alunos na prática natural da linguagem estrangeira 
estimulando as situações reais de interação dialógica e cultural.

O Projeto Early Bird foi estendido, no ano de 2014, a mais 46 
escolas no estado de São Paulo e, no ano de 2015, seria oferta-
do a todas as escolas de Ciclo I, séries iniciais, porém isso não 
aconteceu, permanecendo o projeto, então, apenas nas 56 esco-
las já integrantes.

É importante dizer que o ensino de Inglês no ensino funda-
mental I já existia nas escolas privadas há muito tempo, assim 
como nas escolas da rede municipal de ensino de algumas cida-
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des brasileiras, tal como na cidade de São Paulo. 

No município de São Paulo, a Prefeitura incluiu a disciplina de 
Língua Inglesa no currículo do Ensino Fundamental I a partir do 
ano de 2012. Na ocasião, foi publicada a Portaria SME nº 5.361, de 
04/11/11, depois em 2013, a Portaria 6340/13 – SME, no artigo 4º, 
reafirma a permanência da disciplina com o seguinte texto:

Todos os anos do Ciclo de Alfabetização e 
nos 4º e 5ºs anos do Ensino Fundamental (Ciclo 
Interdisciplinar) terão o componente curricular 
“Língua Inglesa” compondo a Parte Diversifica-
da do Currículo, nos termos do contido na Por-
taria SME nº 5.361, de 04/11/11. 

Ocorre que, com a sua implantação da disciplina de Inglês 
na grade das turmas das séries iniciais, da Prefeitura, não foi 
publicado, até então, um currículo básico, para direcionar ou 
mesmo uniformizar o trabalho docente. Sendo assim, os profes-
sores, a partir de suas experiências pessoais, acabam elaboran-
do suas aulas e proporcionam os momentos de aprendizagem 
das crianças. Por outro lado, os professores que participaram 
da implantação desta portaria municipal passaram por cursos 
de formação para que suas práticas pudessem ser aprimoradas 
e adaptadas à realidade de ensino e de aprendizagem voltada às 
crianças do ciclo I.

Na Holanda, há mais de 6.000 escolas primárias. Cerca de 
1.200 oferecem Inglês a partir do grupo 1, ou seja, crianças com 
idade de 4 anos. Isto implica dizer que o inglês desde a primei-
ra infância não é conteúdo obrigatório. O inglês como segunda 
língua aparece apenas nos dois últimos anos do ensino primário 
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(grupo 7 e 8, com idades entre 10-12). Destes grupos, cerca de 
300, ou seja, por volta de 23 por cento, são membros da rede 
Early Bird. A metodologia do Early Bird em terras holandesas 
tem como prática a introdução gradual de leitura e escrita e ên-
fase nas habilidades comunicativas, método que é visto como 
exemplo em todo o país. Vale dizer que todas as escolas na Ho-
landa são públicas, o que significa que elas são totalmente pagas 
pelo governo holandês.

Segundo Philipsen (2016), via correio eletrônico, coordena-
dora e uma das idealizadoras do Projeto Early Bird, foram re-
alizadas algumas análises de impacto do método de ensino de 
inglês para crianças. Segundo ela, foram coletados os seguin-
tes resultados com crianças estudantes do final das escolas pri-
márias (idade 12). O estudo foi dividido em dois grupos: Inglês 
precoce (incluindo algumas escolas que utilizam o Early Bird) e 
escolas que oferecem a língua inglesa a partir dos 10 anos:

Nos dois grupos, havia diferenças na aquisi-
ção do inglês. As crianças que estudaram com o 
método do Early Bird foram melhores, em geral, 
sendo que elas foram significativamente melho-
res na habilidade de produção oral.

Uma análise mais detalhada mostrou que ha-
via também diferenças consideráveis   dentro dos 
grupos. Isso foi causado por:

Fatores gerais como aptidão, o nível acadê-
mico da criança, mas também, e aqui está fican-
do relevante, a qualidade e a quantidade do pro-
grama de Inglês.

A qualidade tinha a ver com:
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Habilidades didáticas dos professores, or-
ganização da escola em geral e do programa de 
inglês em particular, o uso de recursos (digitais), 
presença de um bom sistema de monitoramento.

Quantidade precisa de um pouco de explica-
ção também:

Não apenas o tempo alocado, mas também o 
time-on-task: são as crianças ocupadas com In-
glês, ou é apenas o professor falando e explican-
do? (PHILIPSEN, 2016).

Além do Early Bird, há também na Holanda o método Benny´s 
Playground, destinada a crianças menores, em creches. O proje-
to Benny’s funciona em 50 centros da Holanda. Há a expectativa 
de que o ensino de Inglês por meio desses projetos chegue à 
Namíbia e à Indonésia, países que já foram visitados pela coor-
denação do projeto (Cf. SILVA, 2016, p. 59). 

As aulas de Inglês, Early Bird, no ensino fundamental estão 
organizadas a partir da premissa “Mais Inglês, Melhor e Mais 
Cedo”. As aulas deste piloto na Holanda foram estruturadas a 
partir da motivação do aprendizado natural dos conhecimentos 
de Inglês, por meio de atividades lúdicas desde a pré-escola aos 
primeiros anos do ensino fundamental. 

Essa abordagem de aprendizado dialoga com o Currículo Ofi-
cial do Estado, destinado ao Ensino Fundamental II e Médio, na 
medida em que esse documento afirma que o ensino de LEM 
não deve se resumir ao privilégio do ensino da gramática ou 
das funções comunicativas, mas promover, no estudo da lín-
gua estrangeira, o engajamento discursivo por meio de textos e 
práticas sociais autênticas, que possibilitem ao estudante o co-
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nhecimento e o reconhecimento de si e do outro, em diferentes 
formas de interpretação do mundo (Cf. SEE/SP, 2011, p. 108). 

Sendo assim, tanto o Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo (COESP) quanto o Projeto Early Bird busca promover 
uma aprendizagem significativa e transformadora, ainda que o 
foco do ensino de Inglês nos anos finais do ensino fundamen-
tal e médio esteja na leitura e interpretação de textos autênti-
cos e o do Projeto Early Bird objetive o desenvolvimento oral 
da língua alvo.

Para que pudessem ministrar as aulas de Inglês do Early Bird, 
segundo a Resolução SE 29, de 28 5 2014, Artigo 5º, a seleção do 
professor  deveria respeitar o processo regular de atribuição de 
classes e aulas, devendo ser atribuídas, preferencialmente, ao 
docente devidamente habilitado que, inscrito para esse projeto:

I   possua perfil para trabalhar com crianças 
de 6 a 10 anos de idade

II – tenha participado da formação oferecida 
por esta Secretaria da Educação

III – apresente disponibilidade para partici-
par do processo de formação específica, planeja-
mento e avaliação do Projeto, tanto na unidade 
escolar, durante as horas de trabalho pedagógico 
coletivo, quanto em nível central e regional, em 
dias, locais e horários previamente definidos por 
esta Pasta, sob orientação de professores coor-
denadores do Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino.

Tendo em vista que as aulas do projeto Early Bird tem como 
foco a comunicação oral, logo o professor precisaria ter alguma 
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proficiência e segurança para utilizar, com habilidade, a língua 
oral, já que, por recomendação do Projeto, a aula deveria ser 
ministrada toda em Inglês, sendo permitido o uso da língua 
portuguesa apenas em casos excepcionais. Segundo o Currículo 
Early Bird, que foi destinado aos Coordenadores de Núcleo Ped-
agógico, “The teacher should speak English during the lesson, 
with the aid of a puppet. The puppet serves as a sign for English 
time and is introduced as only being able to speak English.”39 
(EARLY BIRD, 2013, p. 4). Isso porque a metodologia do Ear-
ly Bird é baseada no princípio de introdução do inglês em uso 
e com grande frequência dentro de um contexto significativo 
para a criança: “The main learning strands are vocabular build-
ing skills, Multiple Intelligences and the use of digital learning 
environments” (EARLY BIRD, 2013, p. 3)40. 

Como programa de formação continuada destinada a esses 
professores, estão a Formação Inicial ministrada nas dependên-
cias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ocorri-
da apenas na ocasião da implantação do projeto, as reuniões de 
trabalho coletivo em grupo, conhecidas como Aula de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (ATPC), dirigidas, semanalmente, pelo 
Professor Coordenador (PC) da escola, e as ATPC centraliza-
das, ministradas, eventualemente, pelos Professores Coorde-
nadores de Núcleo Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna 
(PCNPE - LEM), representantes de cada Diretoria de Ensino. 

39 Tradução livre: “O professor deve falar inglês durante a aula, com a ajuda de um bo-
neco. O boneco serve como um sinal para o uso do inglês, ao ser introduzido só se poder 
falar em inglês.” 
40 Tradução livre: “As principais vertentes de aprendizagem são habilidades de cons-
trução de vocabulário, Inteligências Múltiplas e o uso de ambientes de aprendizagem 
digital.”
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Considerações finais

Como se lê, o projeto Early Bird tem todos os elementos or-
ganizacionais para funcionar bem e desenvolver efetivamente 
as habilidades de uma segunda língua nas crianças, alvo das 
ações dos professores de inglês nas escolas estaduais de ensino 
fundamental I da rede estadual de São Paulo.

O professor dedicado e motivado pode desenvolver um bom 
trabalho junto às crianças, porém alguns elementos dificultado-
res podem prejudicar o andamento das aulas. Dentre eles, dois 
merecem especial atenção. O primeiro diz respeito à rotativida-
de de professores nas escolas da rede, e o segundo aos progra-
mas de formação continuada dos professores.

A rotatividade de professores se dá porque o Early Bird é 
considerado projeto, logo não é visto como aulas regulares que 
componham a jornada de trabalho de professores efetivos, fi-
cando, na maioria das vezes, a cargo de professores contrata-
dos. Esses professores, frequentemente, realizam ótimos traba-
lhos pedagógicos, porém não têm garantias de permanecerem 
na escola nos anos subsequentes, daí a rotatividade.

Quanto à formação continuada dos professores do projeto, 
o Early Bird não foi expandido a toda a rede como se esperava 
que ocorre no ano de 2015, ficando centralizada apenas nas 56 
escolas, sendo que elas estão distribuídas em 56 Diretorias de 
Ensino em regiões ou cidades diferentes, logo a comunicação 
entre os professores é dificultosa ou mesmo nulas, visto que, 
na maioria dos casos, os professores nem mesmo se conhecem. 

Muitos professores que participaram da formação inicial, em 
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2013, na ocasião da implantação do projeto, não ministram mais 
aulas no Early Bird, pelos motivos já mencionados, sendo que 
essa formação não foi realizada com os professores que assumi-
ram as aulas posteriormente. Por outro lado, há a preocupação 
dos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos de 
Língua Estrangeira Moderna (PCNPEs-LEM) em acompanhar 
os professores que estão ministrando essas aulas, dando a eles 
apoio e formação específica, de acordo com as necessidades que 
surgem durante o ano letivo. 
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ABSTRACT

This study aims at mapping the researches developed by the 
members of the working group Training of Educators in Applied 
Linguistics from the Brazilian National Association for Gra-
duate Studies and Research in Languages, Literature and Lin-
guistics (ANPOLL) during the years of 2010 until 2016. The in-
vestigation took into consideration each member’s curriculum 
LATTES with the aid of the NVivo software to analyse its main 
categories. A student researcher from the Image Processing and 
GIS Lab ((LAPIG/UFG) created the maps, based on Martinelli 
(2003) with the support of shapfiles from IBGE (Brazilian Ins-
titute of Geography and Statistics) database and the software 
ArcMap. The results exhibit the working group members distri-
bution according the categories of their LATTES curriculums 
in the main Brazilian regions and demonstrates a higher con-
centration of members and also of researches being developed 
by members from the South and Southeast regions in Brazil.
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RESUMO

Este artigo objetiva expor um mapeamento sobre as pesqui-
sas que tratam da formação de professores que foram realizadas 
pelo GT de formação de educadores na linguística aplicada da 
ANPOLL. Nosso estudo, de caráter bibliográfico-documental, 
ocorreu dentro do recorte temporal de 2010 a 2016 e contou 
com a participação de uma docente e uma bolsista do Labora-
tório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LA-
PIG/IESA) da UFG. Para a elaboração do trabalho, realizamos 
um levantamento dos títulos dos currículos LATTES de cada 
membro do GT, com o auxílio do sofware NVivo, e analisamos. 
Os mapas, que ilustram as principais categorias de atuação exi-
bidas no currículo LATTES dos docentes do GT, foram elabo-
rados através de shapefiles disponíveis no site do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e com a utilização do 
ArcMap, um software para o processamento de dados geográfi-
cos, os mapas foram montados, de acordo com as orientações 
de Martinelli (2003). Também foram gerados gráficos e tabelas, 
que contribuíram para a análise das categorias de atuação exi-
bidas no currículo LATTES dos docentes do GT. Os resultados 
mostram uma distribuição considerável da atuação dos docen-
tes nas principais regiões do pais com uma maior concentração 
nas regiões Sul e Sudeste.

PALAVRAS-CHAVE: Linguistica Aplicada; formação de pro-
fessores; mapeamento.
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Introdução

Este trabalho surgiu da necessidade de mapear os trabalhos 
que vinham sendo desenvolvidos pelo GT de formação de edu-
cadores na linguística aplicada da ANPOLL. Nosso interesse foi 
verificar, ao longo de cinco anos, a produção dos docentes com 
a finalidade de fortalecer o grupo de trabalho e instigar a criação 
de parcerias entre os membros do grupo. 

O GT Formação de Educadores na Linguística Aplicada da 
ANPOLL é constituído por um grupo de 30 pesquisadores, da-
dos de 2016, filiados a Programas de Pós-Graduação nos estados 
de Goiás (UFG, UnB), Minas Gerais (UFLA, UFMG, UFV), Pa-
raíba (UFPB), Paraná (UEL, UEM, UEPG), Rio de Janeiro (PU-
C-Rio, UFRJ), Santa Catarina (UFSC) e São Paulo (PUC-SP, 
UNESP, UNITAU).

Metodologia

A pesquisa, de caráter bibliográfico-documental, consistiu 
em, primeiramente, separar os currículos constantes na Plata-
forma Lattes, dos professores membros do GT. Em seguida, foi 
feita uma separação por estado brasileiro. Para chegarmos às 
palavras-chave para a realização  da busca, através do software 
de pesquisa qualitativa Nvivo, houve uma desagregação dos vá-
rios temas que fazem parte da produção acadêmica, tais como: 
títulos de Projetos de Pesquisa e Extensão, Teses de Doutorados 
e Mestrados defendidas, Capítulo de Livros e Títulos de Livros, 
Artigos e Trabalhos apresentados. O próximo passo foi destacar 
todos os títulos temas dos currículos para serem processados 
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pelo Nvivo, a partir da maior frequência dessas palavras nos tí-
tulos dos temas dos dados dos currículos. Finalmente, com os 
dados advindos do processamento, foram gerados mapas, grá-
ficos e tabelas para visualizar as ações dos membros do GT du-
rante o período investigado.

Mapas

Os nove mapas foram elaborados através de shapefiles (for-
mato específico para bases de dados de informações geográ-
ficas), retirados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com a utilização do ArcMap, um software 
para o processamento de dados geográficos, foram elaborados 
os mapas de acordo com a quantidade de temas. Consideramos, 
nessa etapa, um mapa para cada tema abordado.

Estes mapas foram, portanto, elaborados com o acréscimo de 
dados na tabela dos shapes onde ficam todos os dados (estado, 
região, tamanho do estado etc) e, após o processamento, acres-
cidos aos mapas, que foram montados de acordo com as orienta-
ções de Martinelli (2003). A seguir, faremos a apresentação des-
tes mapas, na seguinte ordem:1. Quantidade de membros do GT 
por região; 2. localização desses membros nas regiões brasileiras; 
4. numero de trabalhos apresentados; 5. quantidade de artigos 
publicados; 6. quantidade de capítulos de livros publicados; 7. 
quantidade de livros publicados; 8. quantidade de orientações de 
teses de doutorado concluídas; 9. quantidade de orientações de 
dissertações de mestrado concluídas; 10. quantidade de projetos 
de extensão desenvolvidos por estado; 11. quantidade de projetos 
de pesquisa desenvolvidos por estado nesse período.
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Gráficos e Tabelas

Durante todo período de análise, foram elaborados s tabelas 
referentes às palavras mais frequentes, uma de vinte palavras 
e outra de cinquenta, nos títulos de cada tema, que foram se-
parados e colocados no corpógrafo e no Nvivo para efetuar a 
contagem e separação de dados,e que resultaram nos gráficos a 
serem apresentados a seguir.

Desta forma, foram elaborados 9 (nove) gráficos de barra no 
Excel de acordo com a frequência de palavras obtidas nos títu-
los de cada tema. 

Cada gráfico teve sua função de contabilizar palavras dos te-
mas separadamente., conforme apresentados a seguir.
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Na categoria Títulos de Artigos nos currículos LATTES, a palavra mais frequente foi 
‘formação’ seguida da palavra ‘inglês’ como mostrado a seguir:   

!  

A palavra ‘formação’ também e a mais recorrente nos títulos de capítulos de livros:   

!  
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Nos títulos das dissertações de  mestrado as palavras ‘lingua’ e ‘ensino’ se sobressaem: 

!  

‘Línguas’ e’professores’ são as palavras mais frequentes nos títulos de projetos de ex-
tensão:   

!  
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Nos títulos dos projetos de pesquisa a palavra ‘professores’ se sobressai dentre todas as 
outras: 

!  

‘Formação` e ‘professores’ são as palavras mais recorrentes nos títulos das teses de dou-
torado orientadas pelos membros do GT no pedido de 2010 a 2016: 

!  
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‘Formação’ ‘ensino’ e línguas se sobressaem nos títulos de livros publicados: 

!  

Em títulos de trabalhos apresentados em eventos `formação’ e sem duvida a palavra 
mais citada: 

!  
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Por fim, vemos um resumo desses gráficos a seguir, nos quais se destacam as palavras mais ci-
tadas por cada categoria dos currículos LATTES analisadas e concluímos qu sem duvidas a pa-
lavra ‘formação’ se destaca: 

!  

Considerações finais 

Observamos uma maior quantidade de trabalhos e orientações concentradas nas regiões 
Sul e Sudeste do Brasil, onde também estão a maioria dos professores que fazem parte do GT. 

Há um uso expressivo da palavra ‘formação’, o que nos permite interpretar que a maioria 
dos trabalhos reflita sobre a formação de professores de línguas e está de acordo com o GT do 
qual fazem parte. 

Predomina, também, o uso da palavra ‘inglês’, fato este que demonstra que a maioria dos 
trabalhos contemple dados da sala de aula de língua inglesa ou de professores em formação des-
sa área. Nos remete, ainda, à carência de trabalhos em outras línguas.     

As palavras ‘ensino’ e aprendizagem’ são também bastante recorrentes, o que corrobora 
nossa análise de que grande parte dos trabalhos trate do processo de formação dos professores.  

Os dados nos mostraram, por fim, que as palavras frequentes estão dentro da expectativa 
esperada para um GT de formação; que palavras menos frequentes como ‘identidade’ e ‘ações’ 
começam a ganhar espaço em títulos de livros e as pesquisa em/sobre a língua inglesa predomi-
nam o cenário nacional.  

Referências 

http://anpoll.org.br/portal/pt/grupos-de-trabalho/  Acessado em Março de 2016. 

http://mapas.ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html Acessado 
em Março de 2016 

http://www.linguateca.pt/corpografo/Acessado em Abril de 2016 

MARTINELLI, M. Mapas da geografia e cartografia temática, 3.ed. São Paulo: Contexto, 
2006.  

MARTINELLI, M. Cartografia temática: caderno de mapas. São Paulo: EDUSP, 2003.  

Considerações finais

Observamos uma maior quantidade de trabalhos e orien-
tações concentradas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde 
também estão a maioria dos professores que fazem parte do GT.

Há um uso expressivo da palavra ‘formação’, o que nos per-
mite interpretar que a maioria dos trabalhos reflita sobre a for-
mação de professores de línguas e está de acordo com o GT do 
qual fazem parte.

Predomina, também, o uso da palavra ‘inglês’, fato este que de-
monstra que a maioria dos trabalhos contemple dados da sala de 
aula de língua inglesa ou de professores em formação dessa área. 
Nos remete, ainda, à carência de trabalhos em outras línguas.

As palavras ‘ensino’ e aprendizagem’ são também bastante 
recorrentes, o que corrobora nossa análise de que grande parte 
dos trabalhos trate do processo de formação dos professores.
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Os dados nos mostraram, por fim, que as palavras frequentes 
estão dentro da expectativa esperada para um GT de formação; 
que palavras menos frequentes como ‘identidade’ e ‘ações’ co-
meçam a ganhar espaço em títulos de livros e as pesquisa em/
sobre a língua inglesa predominam o cenário nacional.

Referências

http://anpoll.org.br/portal/pt/grupos-de-trabalho/ Acessado em 
Março de 2016.

http:/ /mapas. ibge.gov.br/bases-e-referenciais/bases-
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3.ed. São Paulo: Contexto,

2006.
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São Paulo: EDUSP, 2003.
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